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1.

ÚVOD
Sdělovací prostředky jsou důležitým prostředkem nejen pro šíření informací, ale také

pro formování veřejného mínění a společenského vědomí. V poslední době se však především
v souvislosti s ruskými médii zmiňují pojmy jako manipulace, propaganda či rusko-ukrajinská
informační válka. Mluví se také o tom, že kremelská propaganda není jen otázkou Ruska, ale
i dalších zemí včetně České republiky.
Bezpečnostní informační služba uvádí, že se Kreml skutečně snaží pomocí česky psaných zpravodajských serverů manipulovat s českými občany. Tyto prokremelské české weby
jsou podle BIS hrozbou a mohou dokonce destabilizovat českou politiku a společnost.
Z tohoto důvodu ministerstvo vnitra sestavilo zvláštní tým, který bude od začátku roku 2017
monitorovat ruskou, ale i zahraniční propagandu. Na sílící tlak ruské propagandy však reagují
nejen politici, ale také české školy, na kterých se experimentuje s novými vzdělávacími programy, které mají české žáky naučit propagandu odhalit.
Daná diplomová práce zabývající se prostředky jazykové manipulace a propagandy
v ruských médiích na zmíněná opatření také navazuje. Přestože se zabýváme rusky psanými
médii, je možné v ní najít obecné informace týkající se mediální manipulace, které mohou být
užitečné i pro ty, kteří ruštinu neovládají, a mohou pomoci rozvíjet schopnost analytického
přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich. Z tohoto důvodu je diplomová
práce rozdělena na dvě části – na část teoretickou a část praktickou.
V teoretické části je první kapitola věnována vývoji ruských médií. Ve druhé kapitole se
zabýváme klasifikací mediální manipulace, přičemž uvádíme různé manipulační metody, ale
zmiňujeme se také o pojmu manipulace v pedagogice a výchově. Třetí kapitola je zasvěcena
ruské propagandě v Česku a boji s ní nejen v politice, ale také na českých školách. Poslední
kapitola teoretické části se týká jazykových jevů manipulace a propagandy v ruských médiích,
jako je newspeak, řečová agrese a jazyk nenávisti. Zabýváme se však i konkrétnějšími
jazykovými prostředky na lexikální, gramaticko-syntaktické, grafické a fonetické úrovni.
Praktická část obsahuje komentované ukázky z ruských médií, které jsou rozděleny do
kapitol dle výše zmíněných jazykových jevů manipulace. Při výběru příkladů do praktické
části jsme se zaměřili na oblast rusko-ukrajinských vztahů, protože je tato problematika stále
aktuální a v posledních měsících spory mezi Ruskem a Ukrajinou opět narůstají. Ukázky jsme
hledali nejen v ruských prokremelských médiích, ale také v opozičních. Cílem naší práce není
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psát o manipulačních metodách pouze v prokremelských médiích, ale chtěli jsme poukázat na
to, že opoziční média používají podobné prostředky pro dosažení svého cíle.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

8

2.1 Vývoj ruských médií
Doba, kdy v čele sovětského státu stál generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv, je
dnes charakterizována jako doba stagnace. Situace se týkala i všech sdělovacích prostředků
a žurnalistiky a trvala až do poloviny 80. let. Typické bylo permanentní srovnávání dvou
ideologicky, politicky i ekonomicky protikladných systémů, přičemž se poukazovalo na klady
sovětského způsobu života, přednosti sovětského člověka ve srovnání se západním. Zvláště
důležitým tématem byl boj za mír, předvádění výjimečné mírumilovnosti sovětské politiky
a naopak ukazování agresivních snah a vojenských akcí kapitalistických zemí Západu. Nic
nového nebylo ani zamlčování jakýchkoliv nepohodlných informací, které nebyly v souladu
s ideologií strany. Ve sdělovacích prostředcích podstatné místo zaujímala politika zklidnění
mezinárodního napětí, avšak vše se podávalo tak, že šlo o výsledek jednostranného úsilí
SSSR. Kromě toho média pěstovala nový kult osobnosti Brežněva.
Samozřejmě se ale našli lidé, kteří měli jiné názory a mysleli jinak, což bylo trestáno
vězením, zavřením do psychiatrické léčebny či vyhoštěním. I přes to všechno existoval nejen
oficiální tisk, ale i samizdatová literatura. Nedovolené bylo nejen šíření zakázaných děl, ale
i jejich čtení. Rozvoj rádiového vysílání umožnil mnohým poslouchat přenosy zahraničních
stanic, jako byla Svoboda, Svobodná Evropa a jiné. Jejich míra objektivity byla vysoká, přesto i tyto nezávislé zdroje tendenčně vybíraly zprávy s cílem diskreditovat jednání a ideologii
strany a státu. Státní televizní vysílání se tematicky nelišilo od tisku. Dokonce i zábavné
a umělecké pořady v sobě nesly ideologickou stopu. Hlavním cílem sdělovacích prostředků
byla výchova sovětského člověka.
Nová epocha v historii státu i žurnalistiky nastoupila s příchodem Michaila Gorbačova.
Politické a ekonomické problémy země, očividné protiklady mezi deklarovanými hodnotami
a skutečnou situací v zemi, to vše vedlo k potřebě změn a žurnalistika byla přirozeně důležitým nástrojem perestrojky a glasnosti. Novináři osvětlovali různé negativní procesy a jevy,
které se dříve zamlčovaly. Na veřejnosti se řešily soudní případy, dokonce i ty, ve kterých
hráli roli státní činitelé. Sdělovací prostředky začaly důvěryhodněji informovat čtenáře o mezinárodních událostech a na obrazovkách se začali objevovat i západní politici. Začala se
vydávat dříve zakázaná díla. Hlavním cílem bylo změnit myšlení celkově, což samozřejmě
vedlo i ke změně charakteru žurnalistiky, která se stala více informační. Mezi vedoucími médii perestrojky byly například noviny Izvestija («Известия»), Komsomolskaja pravda («Комсомольская правда»), časopisy Ogoňok («Огонёк»), Novyj mir («Новый мир») či Znamja
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(«Знамя»), Radio Rossii («Радио России»), začalo se více rozvíjet i televizní vysílání.
Opravdovou prověrkou věrohodnosti byly události masových nepokojů v Gruzii a Pobaltí, ale
také puče v letech 1991 a 1993. Především v těchto chvílích se projevila jejich samostatnost
a nepodřízení se stranickému diktátu. Tehdy se zrodila demokratická žurnalistika v Rusku.1
Celá ruská společnost byla po pádu Sovětského svazu vržena do demokracie a tržní
ekonomiky. Ideálem se tak pro ruská média na začátku 90. let stala média západní, především
pokud jde o svobodu slova, postoje k soukromému vlastnictví a odluce médií od státu. V roce
1991 byl přijat zákon o nezávislosti a svobodě projevu v médiích, načež následovala první
vlna privatizací. Nicméně Rusko se v těchto letech zmítalo v obrovské ekonomické krizi a pro
mnohé sdělovací prostředky bylo obtížné se udržet v drasticky konkurenčním prostředí.
Stejně tak i státní média to neměla lehké, jelikož přišla o značnou část financí, což se projevilo nízkým prodejem tiskovin a mnoho novinářů zůstalo bez práce.
Situace se zlepšila v polovině 90. let, kdy došlo k druhé vlně privatizací za vlády Borise
Jelcina, čímž se opět relativně zvýšila nezávislost sdělovacích prostředků. Soukromé
vlastnictví médií se však projevilo i negativně, jelikož majitelé a vydavatelé začali manipulovat s veřejným míněním a získávat kapitál od politiků a podnikatelů.2 Většina z nich si
uvědomovala, že bez pravidelného financování je nově nabytá svoboda slova často k ničemu.
To dokazují i výroky dvou předních finančních a politických mediálních magnátů té doby –
Vladimira Gusinského a Borise Berezovského. Gusinský se vyjádřil, že se musejí pokoušet
ovlivňovat politickou a sociální situaci v zemi, aby zajistili bezpečí svých investic.
Berezovskskij prohlásil, že nepřijímá názory hovořící o obecné nezávislosti médií, jelikož
každé médium vždy odráželo a bude odrážet něčí konkrétní zájmy.3
Od té doby je v Rusku, především pro politiky, důležité opírat se o mediální kampaně
v médiích. Příkladem může být vítězství Borise Jelcina nad Genadijem Zjuganovem v prezidentských volbách v roce 1996. Jelcin za to vděčil precizní mediální kampani a přízni nově
vzniklých periodik, jako byl Kommersant. Ten patřil vlivnému oligarchovi a zároveň poradci
Jelcina. Již tehdy šlo o příklad propojení médií, byznysmenů a vrcholových politiků v Rusku.
Ruský tisk se opět stal nástrojem politické moci.
1

КОЗЛОВА, М. М. История отечественных средств массовой информации [online]. Ульяновский
государственный технический университет, Ульяновск, 2000 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
http://evartist.narod.ru/text3/09.htm#%D0%B7_12
2
VESELÝ, Daniel. Podoby ruského tisku v postsovětské éře [online]. [cit. 2017-03-10]. Dostupné z:
http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/svet/podoby-ruskeho-tisku-v-postsovetske-ere/detail
3
КОЗИНА, Е. И. Журналист и время: портрет в интерьере эпохи. Краткий обзор российской
политической журналистики постсоветского периода (1987-2010 гг.) [online]. [cit. 2017-03-10].
Dostupné z: http://www.mediascope.ru/node/716
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Třetí fází prošla ruská média po nástupu Vladimira Putina do prezidentské funkce
v roce 2000. Putin se však nesnažil o další liberalizaci médií, ba naopak. 4 Když se totiž Putin
stal prezidentem, Rusko na tom bylo velice špatně. Lidé místo svobody a lidských práv
zažívali spíše chamtivost a bezpráví. Putin proto začal vládnout tvrdou rukou včetně toho, že
posílil státní kontrolu nad sdělovacími prostředky. Přesto se i dnes u většiny obyvatel Ruska
těší oblibě, jelikož ho mnozí považují za „zachránce Ruska“.5
Po zvolení Putina prezidentem se Kremlu podařilo společně se spřízněnými oligarchy
ovládnout mediální systém. Řada státních úřadů převzala finanční a manažerskou správu nad
70 procenty elektronických médií, 80 procenty regionálního tisku a 20 procenty celonárodního tisku, což se přirozeně odrazilo na mediálním diskurzu. Především v poslední době se
často hovoří omezování svobody tisku.6 Organizace Reportéři bez hranic sestavuje žebříček
zemí, u kterých hodnotí míru svobody projevu, a Rusko zaujímalo v roce 2016 až 148. místo
celkem ze 179 zemí (jen pro zajímavost – Česká republika se umístila na 21. místě).
Organizace viní z této situace prezidenta Putina, který podle ní po svém druhém nástupu do
prezidentské funkce v roce 2012 ještě více přitvrdil v represích médií.7
Přestože ruský zákon O sdělovacích prostředcích z roku 19918 garantuje médiím
svobodu projevu a nepřípustnost cenzury, musí se média registrovat v úřadech Roskomnadzoru, které mohou od roku 2012 rozhodovat o zablokování webových stránek, pokud
v nich objeví „nežádoucí“ obsah. Oficiálně mají úřady zabránit šíření informací jako je
výroba drog, návody k sebevraždám, šíření pornografie apod. Mezi zakázanými stránkami se
ale již objevilo mnoho opozičních webů a účtů na sociálních sítích. Není proto divu, že kritici
varují před sílící cenzurou.9
V posledních deseti letech se tak v podvědomí Rusů vytvořilo dvojpólové rozdělení
publicistiky na „demokratickou“ (provládní) a „opoziční“. Tedy jakoby existovaly jen dva

4

VESELÝ, Daniel. Podoby ruského tisku v postsovětské éře [online]. [cit. 2017-03-10]. Dostupné z:
http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/svet/podoby-ruskeho-tisku-v-postsovetske-ere/detail
5
BRÖCKERS, Mathias a Paul SCHREYER. My jsme ti dobří: názory toho, kdo se snaží chápat Putina, aneb,
Jak s námi média manipulují. Jaro, Praha, 2014, str. 7-10.
6
VESELÝ, Daniel. Podoby ruského tisku v postsovětské éře [online]. [cit. 2017-03-10]. Dostupné z:
http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/svet/podoby-ruskeho-tisku-v-postsovetske-ere/detail
7
REPORTERS WITHOUT BORDERS. Stifling atmosphere for independent journalists [online]. [cit. 2017-0313]. Dostupné z: https://rsf.org/en/russia
8
ГАРАНТ. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации" [online]. [cit.
2017-03-16]. Dostupné z: http://base.garant.ru/10164247/1/#friends
9
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Rusko za necelé dva týdny cenzury zablokovalo skoro 200 webových stránek
[online]. [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/svet-rusko/c1-58452890-rusko-cenzura-webinternet
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ideologické a stylistické systémy bez vnitřní diferenciace, přičemž každý ze systémů považuje
svoji publicistiku za tu kvalitnější.10
V naší předchozí diplomové práci11 jsme již pátrali po sdělovacích prostředcích, které
jsou považovány za provládní a které za opoziční.
Mezi média kontrolovaná státem se řadí například zpravodajské agentury ITAR-TASS
(«ИТАР-ТАСС») a RIA Novosti («РИА Новости»), rádia Majak («Маяк») а Radio Rossii
(«Радио России»), televizní kanály NTV («НТВ»), Pervyj kanal («Первый канал») a Rossija-1 («Россия-1»), týdeník Itogi («Итоги»), internetové noviny Vesti.ru («Вести.ру»), deníky Izvestija («Известия») či noviny Rossijskaja gazeta («Российская газета»), které vydává ruská vláda.12
Do skupiny nezávislých médií spadají kupříkladu informační agentury Rosbalt («Росбалт») а RBK («РБК»), televizní kanál Dožď («Дождь») a REN TV («РЕН ТВ»), rádio
Echo Moskvy («Эхо Москвы»), Finam FM («Финам ФМ») a Svoboda («Свобода»),
internetové portály Gazeta.ru («Газета.ру»), Lenta.ru («Лента.ру»), Grani.ru («Грани.ру»),
Snob («Сноб»), a Slon.ru, časopis Ogoňok («Огонёк»), Ježedněvnyj žurnal («Ежедневный
журнал»), noviny Novaja gazeta («Новая газета»), Vedomosti («Ведомости») a Kommersant («Коммерсант»).13,14
Dané rozdělování sdělovacích prostředků se přirozeně podepisuje na celkovém
mediálním diskurzu. Obě strany se navzájem obviňují z nedůvěryhodnosti, zkreslování informací, opoziční média jsou blokována či osočována z toho, že jsou financována Západem.15
Nicméně propaganda i opozice mají mnoho společného. Jejich praktiky jsou často shodné
a jejich hlavním cílem bývá diskreditace protivníka.
V teoretické části se proto budeme snažit klasifikovat druhy manipulace a jazykové
prostředky, které se v jejím rámci využívají v ruskojazyčném prostředí.

10

ФЛОРЯ, А. В. a Е. Г. ЛИПАТОВА. Об аутентичности средств массовой информации [online]. In:
Вестник ОГУ, 2004 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: http://vestnik.osu.ru/2004_1/0.pdf
11
BERANOVÁ, Hana. Boris Němcov: Putin. Vojna (komentovaný překlad publicistického textu). Magisterská
práce. Masarykova univerzita, Brno 2016.
12
МОТОРИН, Владимир. Независимые и государственные СМИ предложили разные портреты
митингующего
In:
Ведомости,
2011
[online].
[cit.
2017-03-16].
Dostupné
z:
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2011/12/24/gosudarstvennye_i_nezavisimye_smi_predlozhili_raznye
13
ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ. Оппозиционная пресса: кого читать?[online]. [cit. 2017-03-16]. Dostupné z:
http://delonovosti.ru/main/1309-oppozicionnaya-pressa-kogo-chitat.html
14
ПОЛИТОНЛАЙН.РУ. Антироссийски настроенные СМИ расставили по местам [online]. [cit. 2017-0316]. Dostupné z: http://www.politonline.ru/comments/15966.html
15
ПРАВДА.РУ. Расследование НТВ: Как Запад финансирует российские оппозиционные СМИ [online].
[cit. 2017-03-16]. Dostupné z: https://www.pravda.ru/news/society/01-03-2016/1293903-program-0/
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2.2 Manipulace a propaganda
Pojem „manipulace“ se často objevuje v mezilidské komunikaci a má své stálé místo
v běžně mluveném i odborném jazyce. Nehledě na to, že se používá na mnoha komunikačních
úrovních, je obtížné daný pojem jednoznačně definovat.16
Podle Českého etymologického slovníku termín „manipulovat“ ve svém prvotním významu pochází z latiny ze spojení slov manus – „ruka“ a plere – „plnit“. Původ tohoto pojmu
můžeme spatřovat také v latinském slově manipulus – „hrst, náruč, otýpka“, ve středověkém
francouzském pojmu manipule – „hrst, sevřená ruka“,17

či ve spojení manus pellere

s významem „mít v dlani něčí dlaň“, „mít někoho v hrsti“.18
Základní význam pojmu „manipulace“ podle Příručního slovníku jazyka českého je následující:
„způsob, jak se vykonává něco, jak se zachází s něčím, k čemu je potřebí zvláštních znalostí,
odborné n. složitější zacházení s něčím“.
Kromě dalších významů je pro naši diplomovou práci důležitý význam expresivní, ve
kterém se jedná o:
„způsob jednání vůbec, zvl. nekalý, nepoctivý“.19
Tento negativní význam slova „manipulace“ pochází z roku 1964, kdy bylo dané slovo
použito jako výraz pro nepoctivé ovlivňování voličů. Pojem, který dříve sloužil pro označení
určité manuální práce, se tedy začal později používat pro popis jevů v oblasti duševní aktivity
a dnes je manipulace chápána především jako „nekalé zacházení s chováním lidí, a také jazyková manipulace, která je založena na využívání jazykových prostředků ke skrytému a podvodnému ovlivňování lidí“.20
Manipulace je tedy široký pojem a třídění manipulace existuje hned několik. V následujících podkapitolách se zaměříme na některé z nich.

16

WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace. Grada, Praha 2008, str. 17.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Leda, Voznice 2012, str. 362.
18
WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace. Grada, Praha 2008, str. 17.
19
Příruční slovník jazyka českého. Díl 2. K-M. Státní nakladatelství, Praha 1938, str. 710.
20
WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace. Grada, Praha 2008, str. 21-22.
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2.2.1 Stupně manipulace
Vysokoškolský pedagog a publicista Marcel Lincényi21 rozlišuje čtyři stupně manipulace: persvazi, plánovanou manipulaci, nátlak a násilí.
Persvaze se všeobecně chápe jako způsob duševního ovlivňování, přesvědčování či
poučování, má funkci získávací, přesvědčovací, ovlivňovací, vybízecí, hodnotící a uvědomovací.22 Cílem persvaze je formovat vědomí příjemců a působit na veřejné mínění. Persvazi
můžeme chápat i jako nezáměrnou, respektive neplánovanou manipulaci. S nějakou formou
přesvědčováním se setkáváme každodenně, často si ho ani sami neuvědomujeme. Může jít
o konverzaci rodiče s dítětem, dialog s dopravním policistou, rozhovor s kolegou či o mediální vystoupení politiků. Sociálních interakcí, ve kterých se vyskytuje akt přesvědčování, je
nespočetné množství.
Druhým stupněm manipulace v médiích je podle Lincényiho plánovaná manipulace.
Jedná se o promyšlené formy manipulace, které probíhají plánovitě, skrytě, přičemž jsou
využívány metody mediální manipulace. Taková manipulace se vyznačuje tím, že ten, kdo
s příjemcem manipuluje, skrývá svoje skutečné úmysly a svoje zájmy vydává za všeobecný
zájem společnosti.23 Manipulace se u některých autorů nepovažuje za nic urážlivého. Podle
rakouského novináře Viktora Farkase je normální, když se politické strany, podniky, zájmové
skupiny či jednotlivci snaží prezentovat v tom nejlepším světle.24 Podle Zbyňka Vybírala jde
vždy o volbu slov, kterou mluvčí v dané situaci využije.25
Problematické je však odlišení persvaze od manipulace. Za hlavní rozdíl mezi těmito
dvěma stupni se považuje to, že recipienti při persvazi nejsou vnímáni jako manipulovatelná
masa, ale za pomoci vzdělávání a zvyšování psychologického a mediálního povědomí mohou
být přesvědčováni, aniž by byli manipulováni.26 Někteří autoři vidí rozdíl i ve svobodě rozhodování, přičemž při manipulaci je ponechána adresátovi jen zdánlivě. Dále se mezi znaky
manipulace řadí i to, že adresát si neuvědomuje, že je manipulován, a neví, co je cílem manipulace. O tomto aspektu jsou vedeny spory, jelikož většina adresátů si je vědoma manipulace
reklamní či politické (například u předvolební kampaně). Persvaze a manipulace můžeme
21

LINCÉNYI, Marcel. Manipulácia a objektivita v masmédiách. Tribun EU, Brno 2013, str. 73-88.
JAKLOVÁ, Alena. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In: Naše řeč, ročník 85
(2002), číslo 4 [online]. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7689
23
LINCÉNYI, Marcel. Manipulácia a objektivita v masmédiách. Tribun EU, Brno 2013, str. 73-77.
24
FARKAS, Viktor. Lži za války a míru: tajná moc tvůrců veřejného mínění. Mladá fronta, Praha 2006, str. 23.
25
VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Portál, Praha 2003, str. 110-111.
26
LINCÉNYI, Marcel. Manipulácia a objektivita v masmédiách. Tribun EU, Brno 2013, str. 74-75.
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považovat za dvě strany jedné mince, jelikož mají společné mnohé prostředky. Proto není
často možné určit jejich přesné hranice a musíme zvažovat i roli situační etiky a kontextu.27
Třetí formou je manipulativní nátlak, za který se považuje úsilí směřující k vynucenému přijetí určitého učení, zásad, názorů, respektive jde o tlak vedoucí k vnucování
názoru. Tento nátlak může být psychický či emocionální. Podstatou psychické manipulace je
pěstovat konformitu a potlačovat samostatnost v úsudku a individualitu. Pod manipulativní
nátlak se často zařazuje také propaganda, v rámci které masová média prezentují jen jeden
politický názor.
Posledním stupněm manipulace podle Lincényiho je násilná manipulace (či brainwashing). Pojem se poprvé objevil v souvislosti se zajatci v korejské válce v 50. letech 20.
století a od té doby se stal součástí slovníku. Termín vzešel z politických programů
komunistické Číny a Koreji. Brainwashing se definuje jako systematické a často násilné
eliminování zavedených (především politických) idejí z lidské mysli, aby na jejich místo
mohli být dosazeny ideje jiné. Cílem je radikálně změnit mysl člověka. Na rozdíl od persvaze
či vědomé manipulace vyvolává brainwashing hrůzu, protože ohrožuje základní rysy, které
utvářejí náš vnitřní svět. Jako příklad z běžného života můžeme uvést protiklad obyčejné
reklamy na prací prášek a násilné manipulace při prodeji nekvalitního a předraženého zboží
seniorům, které prodejci nalákají na různé výlety a dárky.28
Kromě těchto čtyř zmíněných stupňů se dále rozlišují druhy a metody manipulace,
především té mediální, o které jsme se zmínili v souvislosti s plánovanou manipulací. Nicméně dané praktiky se využívají i v manipulativním nátlaku, propagandě a brainwashingu.

2.2.2 Druhy a metody mediální manipulace
Média jsou považována vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní za čtvrtý pilíř
demokracie ve státě29 a někdy se jim přezdívá „hlídací psi demokracie“. Otázkou však
zůstává, kdo hlídá hlídače? Nejenom v České republice politici přišli několikrát s návrhem
vytvořit instituci, která by vykonávala dozor nad médii. Ve společnosti to však vždy vyvolalo
vlnu nevole s obavou, že je to jen krok k omezení svobody slova. Nedostatečně a v malé míře
usměrňují činnost médií etické kodexy novinářských organizací. Avšak etické hodnoty médií
27

SRPOVÁ, Hana. Manipulace a persvaze – janusovské dilema. In: Metody a prostředky přesvědčování
v masových médiích. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2005.
28
LINCÉNYI, Marcel. Manipulácia a objektivita v masmédiách. Tribun EU, Brno 2013, str. 74-87.
29
ŽANTOVSKÝ, Petr. Česká politika a média po roce 1989. Institut Václava Klause, Praha 2013, str. 26-27.
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jsou dnes problematickým tématem kvůli zvyšující se úrovni bulvarizace a snaze zviditelnit se
za každou cenu.30 Není proto na škodu se seznámit s jazykem žurnalistiky, naučit se rozlišovat jeho funkce a manipulativní tendence.
Rozdělení a klasifikací manipulačních praktik v médiích je nespočetné množství. Manipulační techniky bývají v různé míře skryté, mohou být různé intenzity, od snahy jen někoho
přesvědčit, přes rozličné stupně nátlaku, až k vyhrožování a zastrašování, či dokonce po
násilnou manipulaci.
Rozlišují se tři hlavní kategorie manipulace v médiích:
a) cílená manipulace za účelem změny postoje příjemce;
b) následky zkreslení skutečnosti pro zábavu příjemce (bulvár) a pro pobavení vysilatele
(aprílové žerty);
c) důsledky omylů novinářů z důvodů objektivních (vzdálenost od zdroje, zkreslení
překladem) či subjektivních (vzdělání, výchova).31
Pro naši diplomovou práci je důležitá především první kategorie manipulace s cílem
změnit postoje příjemce. K tomu jsou využívány různé manipulační praktiky, které se mohou
lišit v různých typech médií, od periodického tisku, rádia, internetu, televize po film či tiskové
agentury. Jak již bylo řečeno výše, existuje nespočet druhů a klasifikací. V této kapitole
budeme v základu vycházet z klasifikace manipulací Iłowieckého a Žantovského32, doplněnou
o třídění podle amerického filozofa, vědce a lingvisty Noama Chomského33 a dalších, jelikož
se v mnohém překrývají. Nyní si stručně nastíníme manipulační metody, které jsou využívány
především v psaném tisku.
Zamlčování nepohodlných informací. Jedná se o jednu z nejčastějších praktik, která
umožňuje před širokými masami skrýt pro manipulátora nechtěnou informaci. Manipulátorem
zde může být zájmová skupina, vláda, majitel masmédia či jiný nadřízený. Vždy se jedná
o určitý konflikt zájmů. Zamlčování informací bylo typické pro totalitní režimy, kdy existovaly seznamy mediálně zakázaných témat, ale používá se i v současnosti. Dnes má sofisti30

ZELENKOVÁ, Klára. Deset novinářských hříchů. Metodika pro kurz Mediální gramotnost a mediální
výchova. Praha 2012 [online]. [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj8lv2S3IDSAhWGvRQKHfX5D9EQFggfMAE&url=http%3A%2
F%2Fmedialnigramotnost.fsv.cuni.cz%2Ffiles%2Fzelenkova-klara-10-novinarskychhrichu.doc&usg=AFQjCNGwD3BnFJelcegGjpI644NMrMPslA&bvm=bv.146094739,d.d24&cad=rja
31
VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2011, str. 89.
32
IŁOWIECKI, Maciej a Petr ŽANTOVSKÝ. Manipulace v médiích. Univerzita Jana Amose Komenského,
Praha 2008.
33
ZPRÁVY O NĚČEM. Noam Chomsky - 10 strategií manipulace [online]. [cit. 2017-02-09]. Dostupné z:
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kovanější podobu, kdy nejde jen o prosté zamlčování informací, nýbrž o propojení
zpravodajství s komentářem. Přestože zpráva o události či osobě je podána ve více méně
úplné podobě, obsahuje také komentář vyjadřující postoj novináře či média, který má za cíl
nenápadně tento názor vnuknout i příjemci.
Zveřejňování neověřených informací. Zveřejnění takové informace je často součástí
politické manipulace. V tomto případě se informace týkají událostí, které se mohly stát. Tato
pravděpodobnost činí informaci věrohodnou a rozlišit falešné informace od pravdivých je ve
všeobecném informativním chaosu dosti těžké.
Záměrné obviňování. Jedná se o osočování politických protivníků, osob nebo institucí.
Takové očerňující informace (ať lživé či neověřené) jsou základním nástrojem politického
zápasu mezi vládnoucí elitou a opozicí.
Invektivy a nálepky. Novináři si vypomáhají různými „definicemi“, u kterých doufají,
že se nalepí na danou osobu či instituci, bez ohledu na to, jestli je takové označení pravdivé či
spravedlivé.34 Takové označkování často znamená zahrnutí do říše dobra nebo zla,35 čímž
působí na emoce.
Manipulace pomocí titulků a perexů. Každému je známo, že při přečtení si lidé lépe
zapamatují jen titulek, často si přečtou jen úvod k článku. Tato první informace však může
posunout či zcela dezinterpretovat obsah následujícího sdělení. Tato praktika je typická pro
bulvární tisk.36 S titulky souvisí i celkové formální uspořádání (výběr, frekvence a řazení
témat) a grafická prezentace (výběr místa na tiskové straně, velikost, typ písma apod. 37), ale
také fotografie, které jsou často retušovány. Závažným problémem současnosti je falšování
fotografií a videí. Můžeme uvést příklad z informační války rusko-ukrajinského konfliktu,
kdy proruské sdělovací prostředky vybíraly ty nejvíce šokující fotky pořízené v jiných letech
i z jiných zemí a vydávaly je za ukrajinské s cílem ukázat „hrůzy“, které se v sousední zemi
dějí.38
Metoda překrytí. Nejde o nic jiného než o odvedení či rozptýlení pozornosti lidí od
jednoho problému tím, že se nadhodí jiná zajímavá či senzační informace. Tím se „překryje“

34

IŁOWIECKI, Maciej a Petr ŽANTOVSKÝ. Manipulace v médiích. Univerzita Jana Amose Komenského,
Praha 2008, str. 77-87.
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VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2011, str. 106.
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38
РАДИО СВОБОДА. Фальшивки российской пропаганды [online]. [cit. 2017-02-09]. Dostupné z:
http://www.svoboda.org/media/photogallery/25411127.html

17

to, co má být dle manipulátorů odsunuto stranou veřejného zájmu.39 Podle Chomského média
často zaplavují veřejnost nepotřebnými a bezvýznamnými informacemi, aby lidé byli neustále
něčím zaneprázdnění a neměli čas přemýšlet.40
Využívání autorit. Především propaganda se obrací k různým autoritám, církevním
představitelům a dalším známým osobnostem, a tím podporuje své propagandistické cíle a záměry.41 Sem můžeme zařadit i metodu zalévání jedovatých květin. Pokud se v médiích známé osobnosti k něčemu vyjádří, zvýrazní význam události a vyprovokují další celebrity, aby
udělaly totéž.42
Metoda zdánlivých autorit. Pro masmédia není problém vytvářet pouze zdánlivé
autority, které jsou konformní k názorům svých tvůrců. Propagovaná osobnost je často ukazovaná a citovaná v médiích, přičemž svými výroky podporuje propagandistické záměry.
Pokud je člověk často vídán opakovaně v médiích a vyjadřuje se k určitým problémům,
příjemci ho začnou vnímat jako odborníka, autoritu.
Propagování historické ztráty paměti. Jedná se o zkreslování, bagatelizování či dokonce falšování dějin k politické propagandě. Je to jedna z nejstarších praktik k dosahování
politických cílů. Často se v souvislosti s touto metodou hovoří o epoše Sovětského svazu či
socialistického Československa.43 Nicméně i dnes politické strany a její představitelé s oblibou připomínají svým protivníkům minulost, kdy politici z koalice obviňují politiky z opozice
z různých minulých skandálů a naopak.44
Využívání strachu. V politické propagandě jde především o přehnaný způsob předávání informací o hrozbách, které jsou důsledkem působení jiných podnětů. Je totiž logické,
že vyjevené scény násilí a agresivity nahánějí strach. V současnosti je velice časté vyvolávání
strachu u reforem, které jsou od začátku přijímány kriticky a s nedůvěrou. Manipulátor ve své
propagandě označí za viníka různých negativních dopadů reforem svého politického protivníka. Pro masmédia se jedná o atraktivní zpravodajský materiál, avšak velice často
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opomíjejí složitější souvislosti a příčiny kritických situací, tím nahrávají manipulátorově
propagandě.
Zlehčování. Někdy naopak média a politici situaci zlehčují, vytvářejí pocit hrdosti a euforie.
Ovlivňování emocí. Emoce lze ovlivňovat zvukem, obrazem i slovy. Je třeba mít na
paměti, že forma je v manipulaci důležitější než obsah (především v televizi). „Emoce vládnou nad intelektem“, protože lidé své emoce kontrolují jen nedostatečně, proto je jednoduché
pomocí pozitivních či negativních emocí dosáhnout požadovaného hodnocení události nebo
osobnosti. Mnohé si pamatujeme jen na základě emocí. Častým nástrojem propagandy bývají
například „ohrožené děti“.
Objektivizace reality. Na jedné straně se jedná o metodu, při které novináři či politici
nerozlišují mezi faktem a interpretací faktu, tedy neoddělují informaci a komentář k ní. Na
druhé straně sem patří i využívání veřejného mínění, pokud ovšem zapadá do jejich politické
propagandy.45 Do této kategorie můžeme zařadit i zneužívání vymyšlených anket a sociologických průzkumů, hrátky s čísly, odkazování na neexistující zahraniční média a weby, citování smyšlených odborníků.46
Technika pochlebování. Tato jednoduchá technika využívá sklon k ješitnosti,
například lehkým popichováním typu: „každý rozumný člověk musí uznat, že…“, za které se
dodají politické názory manipulátora. Pochlebování vyvolává zdání, že manipulátor to myslí
dobře se všemi, což zvyšuje u příjemců sympatie.47
Nevyváženost. Jedná se o vynechávání či zeslabování části sdělení, zdůrazňují se však
ty informace, které jsou v zájmu manipulátora. Jiné názory než černobílé se opomíjejí. V rámci objektivity zpravodajství je vyslyšena i druhá strana, ta zásadně odlišná. Při vnímání sdělení je zřejmé, na které straně stojí zpravodajství.
Opakování informací. Ať už jde o pravdu či nikoliv. Jak řekl nacistický ministr propagandy Goebbels: „Opakovaná lež se stává pravdou.“
Zahlcení informacemi. Může jít o zahlcení novými nedůležitými informacemi, aby se
pozapomenuly jiné události, nebo můžeme hovořit o zahlcení příjemce několika pohledy a názory na událost takovým způsobem, že příjemce si není jistý, co se vlastně doopravdy stalo.
45
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Trivializace. Metoda zpracování zpravodajství, kdy je možné složité události osekat na
zjednodušená sdělení, přičemž se záměrně potlačí buď pozitivní, nebo negativní okolnosti.
Mlčení médií. Také mlčení může být ve své podstatě manipulativní, pokud média
z nějakého důvodu zadržují informace o nepochybně významných událostech.
Již v naší předchozí diplomové práci48 jsme se dotkly tématu manipulace v ruských
médiích. Zmínili jsme se o novináři a zakladateli nezávislého deníku Kommersant Vladimiru
Jakovlevovi, který na svém blogu popsal pět hlavních metod ruské propagandy. Prozradil, že
s danými praktikami seznámil již na fakultě žurnalistiky, kde se je učili pro vyvolání rozbrojů
v řadách protivníka. Dnes se nicméně zneužívají proti ruským občanům.
Metoda zkažené ryby. Jedná se o vytvoření co nejvíce skandálního lživého obvinění,
aby se opakovaně probíralo v médiích. Za obviněným, jehož jméno neustále zní ve spojení se
špinavou kauzou, se táhne „zápach zkažené ryby“, který ho pronásleduje všude.
Metoda velké lži. Obyvatelstvu se předloží natolik globální a strašlivá lež, že je až nemožné uvěřit, že by o něčem takovém někdo lhal. Taková lež vyvolává hluboké emocionální
trauma, které na dlouhou dobu určuje příjemcovy názory nehledě na logiku a zdravý rozum.
V této praktice nejvíce na adresáty působí obvinění týkající se krutého zacházení s dětmi nebo
ženami.
Metoda obrácené pyramidy. Jedná se o žurnalistickou metodu psaní, která spočívá ve
správném seřazení mediálního sdělení. Hlavní informace se dozvíme na prvních řádcích textu,
pokračuje se těmi méně důležitými, na konci jsou uvedeny detaily. Danou praktikou lze dobře
manipulovat se čtenářovou pozorností.
Princip 40 na 60. Metodu vymyslel samotný Goebbels. Jedná se o vytvoření média,
které předává z 60 % informace v zájmu protivníka. Po získání důvěry příjemců zbylých 40 %
sdělovací prostředek využije pro efektivní dezinformaci.
Metoda absolutní samozřejmosti. Daná metoda pracuje s lidskou psychikou, která
automaticky reaguje na názor většiny a snaží se k němu připojit. To, o čem chtějí média příjemce přesvědčit, podávají jako něco samozřejmého a očividného, a co je „podporované“
většinou části obyvatelstva. K tomu využívají vymyšlené sociologické průzkumy, které demonstrují společenskou jednotu.49
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Jak je vidět, metod mediální manipulace opravdu existuje nespočet a mohli bychom ve
výčtu pokračovat ještě několik stránek. Nutno podotknout, že všechny tyto metody spojuje
jedno, a to výběr jazykových prostředků v novinářském sdělení. Právě jazykové prostředky
manipulace v ruských médiích jsou stěžejním předmětem dané diplomové práce a budeme se
jimi zabývat jedné z následujících kapitol. Předtím bychom se však rádi zmínili o pojmu
manipulace v pedagogice, ale také o vlivu ruské propagandy v České republice.

2.2.3 Pojem manipulace v pedagogice a výchově
Přestože význam pojmu „pedagogická manipulace“ nebyl zatím podrobně prozkoumán,
setkáváme se s ním v úvahách na téma teorie výchovy a v sociologii vzdělávání. Nechápe se
tu většinou jako projev nekalého úmyslu, ale jako metoda výchovného působení.50
Na jedné straně se v pedagogice se na manipulaci nazírá jako na nástroj školního
vyučování, kdy učitel pomocí manipulačních technik pracuje s žáky. Jedná se o metody, ve
kterých učitel utvrzuje žáky v přesvědčení, že má nad nimi neomezenou moc. Je to jednání,
které učitel využívá pro vynucení si poslušnosti či pro skryté násilí. Dané metody u žáka
většinou vyvolávají pocity strachu, antipatii a mohou být i příčinou nepřátelských nálad mezi
žáky. Mezi metody pedagogické manipulace se řadí například vyvolávání pocitu viny,
omezení svobody myšlení, neustálé změny pravidel chování a jejich zdůvodňování, blokování
přístupu k faktům a informacím nebo jejich zatajování před žáky apod. Dále se jedná o strategii velké lži (snižování příjemcovy sebejistoty a vytváření závislosti na původci jednání),
strategii zveličování ega (využívání přirozené potřeby po uznání), strategii bezmoci (oslabení
sebeobranných prostředků žáka) či o strategii přátelského nepřítele (způsobí, že proti jednomu
žákovi se obrátí jeho spolužáci). Zmíněné strategie se mohou využít i v jiných než třídních
kolektivech.51
Na druhé straně je manipulace v pedagogice a výchově zkoumána také z perspektivy
působení sdělovacích prostředků a s nimi spojených hrozeb.52
Již od počátku našeho života si vytváříme vztah k okolnímu světu, k lidem, k jazyku,
formuje se náš hodnotový systém a vnímání dobra a zla. Zároveň je však člověk v tomto období dospívání nejvíce zranitelný a snadno podlehne vnějším vlivům, ať se jedná o reklamu
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nebo ideologii. Toho si byly vědomy také autoritativní a totalitní režimy ve 20. století, jež se
snažily ideologicky působit na mladou generaci a vychovat tak z ní poslušnou a nekriticky
myslící vrstvu. Důležitou roli zde hrála propaganda, která se zaměřovala nejen na dospělé, ale
i na děti. Ty samozřejmě nemohly poznat, že v pohádkách a podobných příbězích byly ve
skutečnosti propagovány ideové myšlenky režimu, který se snažil již od kolébky formovat
názory dětí a mladistvých v duchu svých cílů. Takovým jednáním se nelišil ani režim, který
byl nastolen v Československu po únoru 1948.53 Nyní se však nacházíme v 21. století a očekává se, že v demokratických zemích je takové ideové působení na nejmenší občany více než
nežádoucí. Z tohoto důvodu se do středu zájmu západních sdělovacích prostředků dostala
ruská média, především ruské státní televize, které vysílají každý den velkou dávku
vlasteneckých pořadů a které se v poslední době začínají zaměřovat i na ty nejmladší.
V době, kdy na jaře 2014 proběhla anexe poloostrova Krym, ruská státní média kromě
vlastního zpravodajského výkladu týkající se ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině
vysílala večerníček pro děti, ve kterém plyšový pes Filja oznamuje své kamarádce, že jde do
armády k hraniční hlídce, protože jejích psí pomocníci jsou „vytrvalí a odvážní“. Plyšový
pejsek nadšeně vypráví, že bude běhat, skákat a učit se další vojenské věci. Do rozhovoru se
zapojuje i moderátorka Oksana a podporuje Filjův nápad s tvrzením, že je důležité ochraňovat
hranice, aby nikdo do země nemohl vstoupit bez povolení. Nakonec se domluví, že je Filja na
armádu ještě moc mladý, ale až vyroste, určitě do ní vstoupí. Tento večerníček byl podle
popisu na YouTube odvysílán ruskou státní televizí Rossija 1 dne 11. března 2014, tedy jen
několik dní po referendu na Krymu. Zmíněný večerníček však není jediným pokusem ruské
propagandy zapůsobit na dětské diváky.54
Ruská vláda odsouhlasila vytvoření státem financovaného televizního kanálu, jehož
cílem bude v dětech budovat patriotismus prostřednictvím různých talk-show pro mládež,
vzdělávacích pořadů, zpravodajství a dalších programů. Zřízení zmíněného televizní kanálu je
součástí širšího programu pro roky 2016–2020, který má v ruské mládeži podnítit patriotismus. Podle Vladimira Putina je patriotismus účinnou obranou proti snahám Západu
destabilizovat Rusko.55
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Kromě televizních pořadů bychom dále uvedli dětský obrázkový časopis Zdvořilí
človíčci («Вежливые человечки»), který vydávají proruští separatisté na východě Ukrajiny.
Název časopisu je inspirován přezdívkou ruských jednotek, které v roce 2014 pomohly zabrat
poloostrov Krym, a příběhy v časopise mají sloužit k popularizaci vojenského zásahu na
Ukrajině. „První část časopisu vypráví pomocí kresleného příběhu jednání amerického
podnikatele Fašistona, který se snaží ovládnout zkorumpované ukrajinské politiky. Prezident
Porošenko je ve vyprávění zobrazen jako chamtivé prase, zatímco předseda vlády Jaceňuk
vystupuje v roli nechápajícího králíka. V druhé bloku magazínu vystupuje naopak výrazně
kladný hrdina Taťka. Dobře oblečený muž s rysy Vladimíra Putina uděluje dětem rady, jak
být statečný a čestný.“ Na východě Ukrajiny byl daný časopis přijat kladně, v ostatních
částech země byl označen za ruskou propagandu a zakázán.56
Vzhledem k tomu, jak velkou roli hrají masová média v našem životě a jak významný
můžou mít vliv i na výchovu dětí a mladistvých, není divu, že v současnosti u nás přicházejí
rámcové vzdělávací programy s pojmem průřezová témata, mezi které patří i mediální
výchova. Hlavním cílem tohoto průřezového tématu je rozvoj mediální gramotnosti u žáků do
takové úrovně, aby měl jedinec využívání medií co nejvíce pod vlastní kontrolou.57 Program
pracuje s domněnkou, že pokud člověk přemýšlí o sdělení médií do hloubky a srovnává tyto
informace s tím, co už ví, nemělo by se stát, že ho někdo zmanipuluje. Z těchto důvodů role
mediální výchovy stále roste. Žáci se soustředí na kritické čtení a vnímání mediálního sdělení,
interpretují vztahy mediálních sdělení a reality, zabývají se stavbou takových sdělení, jsou
upozorňováni na to, jaký způsob média lžou a na co si dát pozor. Pro rozvoj osobnosti žáka
přínos daného průřezového tématu je následující:


umožňuje rozvíjet schopnost analytické přístupu k mediálním obsahům a kritického
odstupu od nich;



rozvíjí schopnost samostatně se zapojit do mediální komunikace;



rozvíjí citlivost vůči předsudkům a soudům o společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci;



vede k rozvoji citlivosti vůči stereotypům v médiích i způsobu zpracování mediálního
sdělení;
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napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace;



umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů aj.58
Kvůli hrozbě působení ruské propagandy v česky psaných médiích se, kromě zmíněné

mediální výchovy, v poslední době začíná experimentovat se školním programem, který má
české žáky naučit rozpoznat především prokremelskou propagandu ve sdělovacích prostředcích. Nutno podotknout, že školství dnes není jediná instituce, která na sílící proruskou
propagandu reaguje podobnými projekty.
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2.3 Boj s propagandou
Přestože boj s propagandou může připomínat boj s větrnými mlýny, jsou organizace
a projekty, které s ní válčí. Jako příklad můžeme uvést mezinárodní společnost Google. Ta
zaznamenala, že internet je zamořený dezinformacemi, propagandou, násilím a dalšími výplody informační války některých států. Nejedná se pouze o rusko-ukrajinský konflikt, ale například i o americkou prezidentskou kampaň. Na rozdíl od klasického tisku může na internet
články a příspěvky vkládat kdokoli. Google se proto rozhodl zavést do svých vyhledávacích
služeb algoritmus ClaimReview, který má čtenářům pomoci posoudit informační hodnotu
a věrohodnost informací, ztíží také umisťování lživých zpráv. Někteří však upozorňují na to,
že se hybridní válka přesunula na sociální sítě, kde zatím není možnost kontroly. 59 V Rusku
pak například skupina blogerů rozjela před více než dvěma lety projekt Antipropaganda
(Антипропаганда), v rámci kterého provádějí analýzy a rozbor zpráv ruských televizních
kanálů, a hledají v něm prvky a metody manipulace a propagandy.60
Kremelská propaganda není jen otázkou Ruska, ale i dalších zemí. Ruská propaganda
cílí například na Pobaltí, kde žije početná rusky mluvící menšina, nebo na Německo. Podle
analytiků je však ohrožena i Česká republika.61

2.3.1 Proruská propaganda v Česku
Ruská vláda údajně věří, že se jí v rámci informační války v Česku zadaří. Možná proto,
že vidí Českou republiku jako „rozdělenou“. Web Sputnik News, který je považován za jeden
z proruských webů v Česku, citoval Igora Nikolajčuka z ruského Ústavu strategických studií,62 podle kterého v naší zemi „bojují proti sobě německý a slovanský svět“.63 Kvůli sílícímu
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tlaku české ministerstvo vnitra sestavilo zvláštní tým zhruba 30 lidí, kteří budou monitorovat
ruskou, ale i jinou zahraniční propagandu.
Tým ministerstva vnitra by měl od začátku roku 2017 sledovat manipulace prokremelských médií, aktivity na internetu a sociálních sítích, ale kromě toho také teroristické
hrozby, radikalizaci a extremismus. Program má naučit úředníky lépe sdílet informace a upozorňovat na rizika způsobené dezinformacemi. Na sílící ruskou propagandu reagoval i Brusel.
Již před více než rokem vznikl podobný tým v sídle unijní šéfky diplomacie Federiky
Mogheriniové. Úspěch proruských webů tkví podle analytiků v tom, že se zaměřují na aktuální a reálné problémy, jako je migrace, začleňování uprchlíků a bezpečnostní hrozby. Hodně
článků je samozřejmě věnováno i ukrajinské krizi, kdy je ukrajinská vláda charakterizována
jako fašistický režim. Na stránkách nechybí ani kritika Spojených států či německé kancléřky
Merkelové.64
V Česku můžeme najít několik proruských profesionálních webů. Podle analytika
Romana Máci z Think-tanku Evropské hodnoty se jedná o stránky jako ac24.cz, Aeronet,
New World Order Opposition či již zmíněný Sputnik News.65 Slovenský středoškolský učitel
a aktivista Juraj Smatana dokonce sestavil seznam 42 českých a slovenských webů, které šíří
ruskou propagandu.66 Dané internetové stránky mají neprůhlednou vlastnickou strukturu, není
jasné, kdo za nimi stojí a kdo je financuje. Články na těchto webech vypadají profesionálně,
neuvádějí však zdroje, nebývají podepsané, podávají informace neověřené a vytržené z kontextu. V posledních měsících vystupují i proti veřejnoprávním médiím, především proti České
televizi, kterou obviňují z šíření nepravd a zavádějících informací. Podle Máci se snaží polarizovat společnost a posunout veřejné mínění tak, aby byli lidé nakloněni Rusku.67
Mnohé z těchto stránek se dají rozpoznat jako prokremelské již na první pohled z jazyka, který je používán v článcích. Čeština v nich velice často obsahuje rusismy.
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Propaganda v Česku funguje tak, že se snaží zahltit adresáta spoustou informací k jedné
určité události, a tím vytváří naprostý chaos. Cílem je v podstatě zahlcení veřejného prostoru
zprávami, a aby neznalý čtenář, který si neověří informace z dalších zdrojů, po přečtení nabyl
dojmu: co se doopravdy stalo?
Proruské webové stránky lze rozdělit na dvě základní skupiny. Jednak jsou to weby, na
kterých je na první pohled poznat, že vznikly za minimální náklady, a jejich jediným cílem je
označit Západ za zlo a za jediné dobro Putina. Tato primitivné propaganda však v Česku příliš
nefunguje. Za druhé jsou to stránky, které vypadají profesionálně a na první pohled v pořádku. Právě ty však přinášejí nespočet teorií a pohledů na jednu konkrétní situaci. Čtenář si
nakonec může pomyslet, že nelze věřit už vůbec ničemu. Kromě toho chtějí vyvolat v lidech
pocit, že nemohou důvěřovat svým úřadům, které nejsou schopny reagovat na hrozby zvenku.
Proruským serverům se již několikrát podařilo vypustit takové informace, které se dostaly i na stránky seriózních českých médií. Jako příklad můžeme uvést incident z roku 2015
během oslav 17. listopadu, které byly ve znamení protestů proti výrokům prezidenta Zemana.
Propagandistické weby zveřejnily nepravdivou informaci, že protesty financovala a organizovala americká ambasáda. Jejich slova poté opakovali někteří politici i média, v čemž tkví
jedno z nebezpečí.68
Nicméně ne všechny proruské stránky chtějí pouze hanit Západ, ale chtějí přinést jen
další z pohledů. To alespoň tvrdí Jan Korál, který založil web NWOO.org a který je považován za prokremelský. Web se zabývá různými tématy, především však ukrajinskou krizí, na
kterou pohlíží prokremelskou optikou. Jan Korál založil web proto, že v Česku podle něj chybí ruský pohled na světové události. Viděl veliký rozpor mezi tím, co říkali američtí a evropští
politici, a tím, co se dozvěděl z internetu. Chtěl na svém webu vyvážit západní propagandu
a prostřednictvím překladů rusky psaných článků seznámit české čtenáře s ruským výkladem
toho, co se ve světě děje. Sám Jan Korál však přiznává, že se ruskými médii zabývá pouze
krátkou dobu a že nedokáže objektivně posoudit, co je a co není propaganda, co je a není
pravda.69
Můžeme připustit, že některé z označených proruských webů se skutečně snaží pouze
vyjádřit jen další pohled na věc. Nicméně výroční zpráva Bezpečnostní informační služby
(BIS) z roku 2015 uvádí, že se Kreml skutečně snaží pomocí česky psaných zpravodajských
68
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serverů manipulovat s českými občany. Po vypuknutí ukrajinské a syrské krize byly ruskou
prioritou operace vedené v rámci informační války. Cílem ruského informačního působení
v našem prostoru byla podle BIS v roce 2015 například „utajená infiltrace českých médií,
internetu a masivní produkce ruské státem řízené distribuce propagandy a dezinformací; […]
informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace pravdy a objektivity, prosazení
motta „všichni lžou“; […] dezinformace a poplašné informace očerňující USA a NATO,
dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem; poškození pověsti Ukrajiny a její
mezinárodní izolace […]“. Podle BIS tyto skutečnosti nepředstavují hrozbu pouze
v souvislosti s aktuálními krizemi, ale takto vybudovaná infrastruktura může být použita
kdykoliv k destabilizaci a manipulaci české politiky a společnosti, pokud na tom bude mít
Rusko zájem.70
Z těchto důvodů se ministerstvo vnitra rozhodlo po vzoru Bruselu vytvořit tým pro boj
s propagandou a v posledních měsících se začíná experimentovat se vzdělávacími programy
na českých školách, které mají naučit žáky propagandu odhalit.

2.3.2 Odhalování propagandy na českých školách
V listopadu 2015 přišla organizace Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na
školách se vzdělávací sadou, která se zaměřuje odhalování ruské propagandy u nás. Je
dostupná online na serveru www.jsns.cz71 a je určena především pro středoškolské učitele,
kterým by měla pomoci při výuce mediální gramotnosti.
Autoři projektu Jeden svět na školách se výuce mediální gramotnosti věnují již několik
let, ale kvůli masivní ruské propagandě, která se šíří především po internetu, se rozhodli
rozšířit okruh vzdělávání právě o současnou kremelskou propagandu.72 Autoři vzdělávací
sady očekávají velký zájem pedagogů a věří, že toto aktuální téma zaujme i žáky.
Středoškolský učitel Stanislav Melichar, který již výše zmíněné materiály používá ve
výuce, se domnívá, že čeští studenti již mohou být ovlivněni kremelskou propagandou.
Melichar říká, že ani tak jejich názory neformuje, ale spíše je tlumí. To může mít důsledek
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například ve volbách, v průběhu kterých jsou studenti lehce ovlivnitelní. Studenti sami si
uvědomují, že informací a názorů k určité situaci je nepřeberné množství. Je pro ně těžké se
v nich vyznat a říct, co je správné a co nikoliv, je podle nich téměř nemožné. Kromě toho si
také uvědomují, že články mohou být pravdivé i nemusejí, novináři si podle nich mohou psát
cokoliv. Záleží na postoji a zdroji informací.73 Jak píší autoři vzdělávací sady: „Cílem propagandy nemusí být vždy přesvědčit o „své pravdě“, ale i dehonestovat, pošpinit či alespoň
nahlodat pozice opačného názorového spektra. To je patrné i na současné ruské propagandě,
jež výrazně zesílila v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Zaměřuje se především na zpochybňování pozic svých oponentů. Nejde jí o to, aby prosadila svou verzi, ale spíše o to,
navodit dojem, že všechny verze jsou možné a že pravda neexistuje. Cílí na diskreditaci
západních masových médií, politických elit i západních hodnot obecně“.74 Podle ředitele
programu Karla Strachoty je proto nutné vést středoškoláky ke kritickému myšlení.75
Právě Karel Strachota sestavil koncepci projektu, na kterém se však podíleli i další
renomovaní odborníci a novináři, jako je Ondřej Soukup, Josef Pazderka, Ondřej Kundra, Jan
Urban nebo Jaroslav Valůch, kteří se dlouhodobě ruskému prostředí věnují. Všechny výukové
aktivity a materiály otestovali ve třídách i sami učitelé a připojili k nim své poznámky a doporučení. Vzdělávací sada obsahuje pět lekcí, které jsou zpracovány jako přípravy do hodin,
pedagogové je tedy mohou prakticky využít. Materiály jsou navrženy tak, aby studenty naučily přistupovat k informacím kriticky, poznali nástroje, jakými média zpracovávají informace, a dokázali rozpoznat neseriózní zdroje.76
V jednotlivých lekcích se žáci zabývají ruskou anexí Krymu na základě vlasteneckého
ruského snímku, působením ruské televize Russia Today, ruskou propagandou v Česku,
rusko-ukrajinskou informační válkou a také srovnáním ruské okupace z roku 1968 se současnou krizí na Ukrajině. Každou lekci zpestřují další doplňkové materiály.77
Na projekt, ve kterém mají školáci odhalovat propagandu, okamžitě zareagoval proruský server Aeronet. Aeronet se považuje za alternativní zdroj informací, který je záměrně
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diskreditován mainstreamovými médii. Obviňuje organizaci Člověk v tísni z ohrožení národní
bezpečnosti, protože údajně spolupracuje s americkou vládní organizací USAID, která
„poskytuje operativní krytí pro západní zpravodajské služby“. Kromě toho přirovnává projekt
ke vzdělávacím plánům z první poloviny 50. let minulého století, kdy se přecházelo na
vzdělávání centrálně plánované a řízené.78 Kromě českých médií si programu pro odhalování
ruské propagandy všimla i ruská média.
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2.4 Prostředky jazykové manipulace a propagandy v ruských médiích
Vcelku můžeme říci, že manipulace je v médiích realizována na třech základních úrovních: faktické, logické a jazykové.
1)

Na faktické úrovni manipulace se jedná o promyšlené předávání, dávkování a překrucování informací, které jsou důležité pro to, aby si příjemce mohl vytvořit určitou
představu o té či jiné události.79 Sem bychom mohli přiřadit většinu manipulačních metod, které jsme popsali v jedné z předchozích kapitol o druzích manipulace, například
zamlčování nepohodlných informací, zveřejňování neověřených informací, metoda
překrytí, využívání autorit, propagování historické ztráty paměti, zlehčování, opakování
informací, zahlcení informacemi, metoda zkažené ryby aj.

2)

Na logické úrovni manipulace se přistupuje k narušení zákonů logiky a využívají se
různé postupy manipulativní argumentace.80 Znalost základních metod logické argumentace jsou z hlediska prevence manipulace s lidmi, například v médiích, velice užitečné.
Logická argumentace se skládá z výroků či tvrzení, které mohou být buď pravdivé,
nebo nepravdivé. O posouzení pravdivosti výroků do značné míry rozhoduje kvalita
argumentace. Při kritice argumentů je třeba brát v potaz jejich podstatu a smysl, přičemž
bychom měli stále zvažovat logickou neplatnost takových argumentů. V médiích se
podle P. Vernera81 využívají například následující typy argumentace:
 Argumentace tradicí. Je založena na tom, že něco je správné prostě proto, že se to vždy
dělalo tímto způsobem, a tak to bude i dál.
 Argumentace novosti. Pokud se to hodí, preferuje se modernost, pokrok, řídí se heslem
Mládí vpřed!
 Argumentace bohatstvím. Podle této argumentace se za peníze dá koupit všechno,
majetek, moc i pravda. Bohatý člověk je schopný všeho.
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 Argumentace chudobou. Chudý člověk je důvěryhodnější než boháč, který ke svému
majetku určitě nepřišel čestným způsobem.
 Argumentace memorací. Často opakované tvrzení se zdá být pravdivé.
 Argumentace černobílosti. Tkví v tvrzení, že existují jen dvě alternativy: bílá, nebo
černá. Vystihuje ji výrok: Kdo není s námi, jde proti nám!
 Argumentace jednoduchosti. Daná argumentace vyžaduje jednoznačné vyjádření: ano,
nebo ne, a to i v situacích, kdy taková odpověď může být zavádějící.
 Argumentace zaštítění davem. Využívá lidskou potřebu připojit se k většině, schovává
se za pudové přesilové řešení.
 Argumentace proti davovému šílenství. Stojí proti předcházející argumentaci a jako
logický protiargument využívá pudu sebezáchovy: Když budou všichni skákat z okna,
skočíš také?
 Argumentace z lítosti. Zneužívání lítosti týkající se dětí z dětských domovů, sirotků,
bezdomovců, invalidů apod. Jsou na tom přeci hůř než vy.
 Argumentace zobecňováním. Spočívá ve využívání většinových postojů (například rasistických).
 Potvrzení předpokladu. Argumentace je založena na úvaze: „pokud z A může
vyplynout B a B je pravdivé, pak A je pravdivé.“82 Za předpokladu, že všichni Romové
jsou potenciální zloději, tak pokud některý z nich nepracuje, určitě se živí krádežemi.

3)

Spektrum postupů manipulace na jazykové úrovni je poměrně široké: od úmyslné
dezorientace adresáta tím, že manipulátor přiřazuje slovům konotace, které jim nejsou
vlastní, přes vytříbenou hru slov, po vytvoření chtěného dojmu pomocí prostředků jazykové exprese, tropů, figur apod.83

Při jazykové manipulaci manipulátor využívá jazykové prostředky takovým způsobem,
aby skrytě pronikl do psychiky příjemce a aby ovlivnil jeho cíle, záměry, vztahy, které se
v daný moment odlišují od těch manipulátorových. V základu jazykové manipulace leží takové psychologické a psycholingvistické mechanismy, které nutí adresáta nekriticky přijímat
sdělení, vyvolávají určité iluze a dokonce i potřebu jednat tak, jak je to výhodné pro mani-
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pulátora. Při dané manipulaci je příznačné, že manipulátor se ve většině případů snaží působit
na příjemce skrytě а nemusí být jasný jeho cíl.
Pro jazykovou manipulaci je charakteristická orientace spíše na vnuknutí a sugesci než
na otevřené přesvědčování příjemce. Jejím hlavním „nástrojem“ jsou psychologické mechanismy, které působí na emoce adresáta. Adresát pak získává iluzi, že k určitým závěrům
dospěl sám, což je způsobeno zvláštní organizací sdělení. Klíčové komponenty smyslu
sdělení jsou vyjádřeny implicitně, subjektivní názor manipulátora je předán jako něco „samozřejmého“, konečný závěr se v adresátovu psychiku vtírá v zaobalené podobě, jelikož sdělení
bývá přesyceno hodnotícím lexikem.84
Celá složitost popsání prostředků manipulace tkví v tom, že se ne vždy povede uhádnout opravdový záměr a motivy manipulátora, odhalit a přitom brát v potaz všechny extralingvistické a paralingvistické faktory řečové situace, tedy ty pragmatické části, které dělají
každé vyjádření unikátním a neopakovatelným. Jedna a tatáž replika může mít v různých
podmínkách docela jiný vliv na psychiku adresáta, může mít rozdílný komunikační status.
Jazyková manipulace se také může realizovat jak v osobní komunikaci, tak i v médiích.
Reklama, předvolební kampaně, ideologická propaganda – to jsou oblasti, ve kde je jazyková
manipulace cílena na formování určitých přesvědčení, názorů, potřeb, vkusu a stereotypů
v adresátově vědomí tak, aby to všechno bylo výhodné pro manipulátora. I z těchto důvodů je
jazyková manipulace ve sdělovacích prostředcích jedním z aktuálních témat v naší kultuře.85
Ve všech sférách lidské komunikace se manipuluje se slovy a pojmy. Nebezpečná je
však manipulace tam, kde se jich zneužívá k získání výhod a vlastního prospěchu.86 Proto má
pojem manipulace jako předmět zkoumání význam i pro jazykovědu. Zvláštní místo má především v těch disciplínách, které se zabývají komunikativní funkcí jazyka. Častým popisovaným jevem bývá pseudojazyk zvaný newspeak.

2.4.1 Newspeak
Newspeak (česky novořeč) byl umělý byrokratický jazyk, který vytvořil spisovatel
George Orwell ve svém antiutopickém románu 1984. Šlo o okleštěný jazyk se zjednodušenou
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gramatikou a zúženou slovní zásobou, který měl sloužit totalitní Straně, aby občané neměli
k dispozici výrazy pro vyjádření nesouhlasu s politikou Strany.
Newspeak je dnes zkoumaným jevem nejen pro lingvisty, ale i historiky, sociology či
psychology a je chápán jako manipulativní jazyk, který nepřímo a skrytě působí na lidskou
psychiku. Dosahuje toho tím, že jsou měněny významy slov za účelem vyvolání určitého
procesu v psychice příjemce. Daný jazyk má persvazivní charakter a pro manipulátora slouží
k dosažení určitého cíle tím, že zfalšuje popisovanou skutečnost v očích adresáta.
V jazykovědě je newspeak zkoumán především z hlediska jazykových vlastností, které
podle A. Wróbel lze shrnout do čtyř bodů.
1) Nejdůležitější vlastností newspeaku je podsouvání hodnotícího příznaku a hodnotová polarizace. Přestože význam slova může být nejasný, hodnocení musí být
výrazné, definitivní a je důležitější než význam.
2) V newspeak se spojují dva elementy: rituálnost a pragmatičnost. Je ze se své podstaty konzervativní, cílem je silné a přímé působení. Jeho rituálnost spočívá v předpokladu, že v určitých situacích je nutno hovořit takto a ne jinak. Zároveň se snaží
podřídit aktuální praxi.
3) Významnou roli zde hraje hodnota magického. Slova nejen popisují skutečnost, ale
také ji vytvářejí. Newspeakem lze hovořit o požadovaných stavech tak, jako by byly
skutečné. Na druhou stranu má tato hodnota i negativné důsledky: pokud se některé
slovo nepoužívá, označovaná věc neexistuje.
4) U daného stylu komunikace je důležitá arbitrárnost, tedy nahodilost vztahu slova
a jím označovaného jevu. Zde se projevuje libovolným vytvářením významů, zaváděním či odstraňováním určitých slov a formulací.
Newspeak kromě toho směřuje k univerzálnosti a ovládá všechny jazykové plány, od
intonace, syntaxe, fonetiky po rétoriku. Nejvíce se však projevuje v oblasti slovní zásoby či
frazeologie.87
V ruském prostředí se v souvislosti s newspeakem často hovoří o jazyku sovětského
období zvaný novojaz (новояз, někdy též канцелярит). Novojaz se formoval hlavně v politické publicistice, ale zastával také funkci univerzálního prostředku komunikace s obyvatelstvem. I zde se jednalo o obsahově i formálně redukovaný jazyk, který vyhovoval státní
ideologii a dovoloval efektivně ovlivňovat kolektivní adresáty.
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Příznačným rysem sovětského novojazu bylo celkové zjednodušení jazyka a zavedení
kancelarizmů, tzn. hodně knižních slov a archaizmů (hlavním důvodem byla velká moc
byrokracie a všech možných úřadů а jejich administrativní jazyk byl považován za vyšší
normu). Nešlo tedy jen o vliv na slovní zásobu, ale také na stylistiku. Vedoucí činitelé se snažili sblížit spisovný ruský jazyk s hovorovým jazykem. Domnívali se, že složitá syntax a cizí
slova ztěžují chápání textu mnohým občanům, což škodí propagandistickým cílům a výchově.
Z těchto důvodů byl vyvíjen tlak hlavně na jazyk publicistiky, který měl být dostupnější bez
nesrozumitelných а abstraktních slov a slovních spojení. Tato „kancelarizace“ jazyka se neprojevila jen zvýšeným vlivem administrativního stylu na styly ostatní, šlo o přetvoření celého systému funkčních stylů, přičemž ve středu všech ležel styl neutrální.
Na úrovni lexikální sémantiky se pak celkové zjednodušení jazyka projevilo v desemantizaci, tj. v postupném oslabování konkrétních významů. Určitá slova ztrácela část svého
významu a k tomu se k nim připojoval hodnotící příznak: negativní, nebo pozitivní, například
бюрократизм, сигнализировать, оппортунизм, пошлость.
I v sovětském novojazu měl hodnotící příznak nejvyšší vliv na slovní zásobu. Tato
polarizace se projevovala například v řadě hodnotících nominací týkající se opozičních pojmenování přítel – nepřítel, kdy se pro vyjádření vztahu k vůdcům či dalším „přátelům“
používaly výrazy jako гениальный, великий, любимый, отец, железный, родной,
несгибаемый, верный, преданый, ударник, пионер apod. Naproti tomu při vyjadřování se
o nepřátelích se používaly výrazy jako враг народа, вредитель, злодей, убийца, изменник,
подлец, тварь, преступник, сволочь, гнусный atd.
Přestože Sovětský svaz padl, v současnosti se často hovoří o tom, že ruská propaganda
také mluví s obyvatelstvem svým jazykem, novodobým novojazem. Snaží se jím otevřeně či
skrytě vyjadřovat své záměry a cíle, informovat, v určitých případech dokonce vyzývat k akci.
Je přirozené, že vedení země se snaží komunikovat s obyvateli co možná nejsrozumitelněji.
Umění propagandy proto tkví v univerzální a prosté, přesto obsažné komunikaci.88
Ruský politolog Oleg Matvejčev na svém blogu popisuje, že propaganda používá
podobné způsoby jako při tvoření reklamního sloganu. Reklamní slogany tvoří odborníci,
kteří mají nejen obchodní zkušenosti, ale musejí se vyznat také v sociologii, psychologii či
ekonomii. Neustále opakované reklamní heslo se v souvislosti s určitým zbožím pevně
zahnízdí ve spotřebitelově podvědomí, nehledě na individuální zvláštnosti konkrétního spotře88
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bitele nebo produktu. S propagandou je to podobné, jen tu místo reklamních agentur pracují
státní orgány, které se snaží místo produktu prodat informace či názory. A namísto sloganů
propagující boty, auta a prací prostředky lidé poslouchají opakující se hesla o zhoubném
Západu, banderovcích na Ukrajině či jednotném Rusku.89
Nelze popřít, že propaganda má svoji logiku, která ji umožňuje měnit spojitosti mezi
příčinou a následkem v závislosti na současných cílech. Nejznámějším modelem, který se využívá v době jakéhokoliv konfliktu, je přejmenování účastníků na Hrdinu, Nepřítele a Oběť.
Hrdina přirozeně válčí s Nepřítelem, aby zachránil Oběť. Nicméně každá strana se vždy
pasuje do role Hrdiny, aby se její protivník stal Nepřítelem. Protože válka vždy vyžaduje podporu především na domácí frontě.90
Symboly, které propaganda využívá, dostávají konkrétní formu. Ve spojení se stále
probíhající informační válkou mezi Ruskem a Ukrajinou již začínají vznikat krátké slovníčky
novodobého novojazu ruské propagandy, která funguje na základě výše zmíněného modelu.
Například:


активисты Майдана = бандеровцы, нацисты;



нынешняя украинская власть = киевская хунта, фашистская власть;



сторонники выхода региона из состава Украины = федералисты;



боевики в Донбассе = ополченцы;



национальная гвардия Украины = каратели;



отторжение Крыма от Украины в пользу России = присоединение Крыма к
России (воссоединение Крыма с Россией);



имитация референдума = волеизъявление народа;



не согласные с внешней и / или внутренней политикой современной российской
власти = национал-предатели, пятая колонна;



избивание демонстрантов = использование спецсредств для восстановления
порядка;



военная агрессия = побуждение к миру.91, 92

89

МАТВЕЙЧЕВ, Олег. Пропаганда - это язык [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://matveychevoleg.livejournal.com/2512343.html
90
ПОЦЕПЦОВ, Георгий. Логика пропаганды, или Новости без грима [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné
z: http://psyfactor.org/lib/propaganda35.htm
91
АЛЕКСЕЕВ, А. Н. Новый российский «новояз» [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z:
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/novyi-rossiiskii-novoyaz

36

Takové „ideologické fantomy“ plní roli slovního přikrytí některých negativních
okolností a připomínají tak eufemizmy.
S tím souvisejí i ideologémy, což jsou slova, jejichž význam obsahuje určitý
ideologicky pozitivní, nebo negativní komponent, například цивилизованные страны,
независимые СМИ, политика реформ, новое мышление, права человека. Často jsou to
ustálené obraty a slovní spojení s nejasným a neurčitým smyslem, což je živná půda pro klam
a manipulaci.93 Jak je známo, především totalitní režimy se pokoušejí přímo nebo nepřímo
stanovovat, jaké výrazy lze použít, a jaké nikoliv, jelikož slova odrážejí politické názory
a podporují ideologické působení na adresáta. Toto zasahování propagandy do významu
ideologémů je často považováno právě za newspeak.94
Kromě newspeaku se v manipulaci můžeme setkat s projevy řečové agrese.

2.4.2 Řečová agrese
Jazyk odráží vše, co se děje ve společnosti. Není proto divu, že současná ruština na
všech úrovních zareagovala na zásadní politické, ekonomické a kulturní změny, které Rusko
v 90. letech minulého století prodělalo. S tím souvisí i projevování řečové agrese, která se
v posledních letech aktivizuje nejen v běžném mezilidském kontaktu, ale i v různých typech
médií. Jejím protikladem je jazyková tolerance, se kterou se však setkáváme méně. Naopak
řečová agrese se pomalu stává neoddělitelnou součástí jazykové komunikace, ať už se podíváme na sdělovací prostředky či sociální sítě.
Definice pojmu řečová agrese není v současnosti ustálená či jednotná, její pojetí se liší
především v chápání šíře jejích projevů a prostředků. Za řečovou (jazykovou, verbální) agresi
se obvykle považuje taková forma jednání, která je cílena na ponížení nebo úmyslné
způsobení duševní újmy jedinci, skupině lidí nebo společnosti jako celku, ale také na vyvolání
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a udržování adresáta v agresivním stavu.95 V tom nejširším pojetí může být za řečovou agresi
považováno vědomé či nevědomé použití takových jazykových prostředků, které jsou pro
příjemce špatně srozumitelné. Může se jednat o málo rozšířená cizí slova, dialektizmy, žargonizmy, profesionalizmy, příliš složité metafory, aluze, frazeologizmy, prostředky jazykové
hry apod. V takových případech to může u adresáta vyvolat komunikační dyskomfort a nelibost vůči autorovi, což může mít za následek odvetnou jazykovou agresi.96
Nicméně pro sdělovací prostředky je charakteristické, že texty jazykově agresivní
obsahují slova a pojmy spojené v lidském podvědomí s agresivním jednáním, například
война, зона конфликта, теракт, убийство, разборка, мафия, рэкет, киллер, убийца,
жертва, насильник, маньяк, бандиты, бандфор мирования, моджахеды, силовики,
мучить; slova a výrazy jasně popisující akt agrese, například мощный взрыв, зверское
убийство, растерзанное тело, чудовищное изнасилование, кровавая разборка, ужасное
преступление; neutrální slova, které v určitém kontextu dostávají agresivní zabarvení,
kupříkladu нож, топор, петля, лезвие, бита; slova záměrně cílené na urážení na základě
profesionálních, národnostních či jiných příznaků, například мусор, мент („fízl“), торгаш
(„kšeftař“), барыга („dealer“, „překupník“), черномазые („přičmoudlík“, „čmoud“, „negr“),
чечены, чехи, духи (výrazy pro Čečence), челнок („překupník“), буржуй („buržoust“),
новый русский, nadávky typu урод, дура, даун, идиот, дебил, козёл, педик („homouš“,
„buzík“), лох („trouba“) aj. Silné sémantické a stylistické posuny ve slovní zásobě ruského
jazyka v posledních desetiletích přispěly k rozšíření lexikální možností jazykové agrese. Dokonce i na první pohled neutrální slova se mohou při hlubším zkoumání stát nositeli agrese.
Z tohoto důvodu se musí v některých případech texty v médiích zkoumat nejenom z lingvistického, ale také z etického pohledu.
Řečová agrese se podle mnohých odborníků dělí na dva základní typy: na aktivní a pasivní agresi.
1)

Aktivní řečovou agresi představují slovní urážky, výhrůžky, negativní přání adresovaná jedinci či skupině, výzvy k agresivnímu jednání a násilí, ale také rozšiřování
pomluv, nepřátelských myšlenek, osočování. Aktivní agrese může být dále otevřená či
skrytá.
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a)

Texty s otevřenou agresí obsahují přímé útoky, výhrůžky nebo urážky. V takových
textech můžeme najít elementy stojící mimo spisovný jazyk, jako jsou dialekty,
žargon, vulgarismy. Nicméně nemusí jít vždy jen o slova s vyloženě negativním
smyslem nebo zabarvením.

b) V tom případě jde o skrytou agresi, která se projevuje v textu nepřímo, pozvolna,
což je způsobeno novinářovou snahou zaobalit agresi jako neutrální sdělení výběrem určitých jazykových prostředků. Na první pohled není patrná a mívá stejný,
v některých případech i větší, negativní efekt jako otevřená agrese.

2)

Pasivní řečovou agresí se rozumí odmítnutí vést dialog, odpovídat na otázky nebo
podat vysvětlení. S daným typem se lze setkat mnohem méně a je vlastní žánrům, ve
kterých se uplatňuje dialog, tzn. v interview, debatách či talk show.97

Podle intenzivnosti pak řečovou agresi můžeme rozdělit na silnou agresi, u které se
využívají i hrubé nadávky a mluvčí neskrývá svůj úmysl urazit oponenta, a slabou agresi,
která je ještě v mezích zdvořilosti.
Dle stupně účelovosti se řečová agrese dělí jednak na záměrnou, úmyslnou agresi
a hlavním cílem mluvčího je oponenta urazit. Druhým stupněm je nezáměrná agrese, kdy se
většinou jedná o agresi jako způsobu obrany.98
Stejně jako u druhů manipulace lze pro řečovou agresi využít několik taktik, mezi kterými můžeme vyčlenit lehce poznatelné, které může odhalit více či méně znalý adresát, a na
druhé straně těžko poznatelné, které vyžadují od adresáta určitých znalostí z humanitních věd,
především z lingvistiky.
Mezi relativně snáze poznatelné praktiky řečové agrese můžeme zařadit:
1.

Familiární nebo ponižující oslovení protivníka. Například oslovení novináře mířené
na bývalého ruského prezidenta Medvěděva: У вас, Дмитрий, в запасе ещё два года.
Успеете. Но медлить нельзя. Успехов, малыш!
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2.

Srovnávání protivníka s vyloženě negativními osobnostmi, fakty apod.: С таким
же успехом можно было просить повлиять на Лукашенко Фиделя Кастро или
Ким Чен Ира.

3.

Používání narážek, které mají u adresáta vyvolat stav podezření: Организаторы
сами рассказывают – деньги на мероприятие собирали с бизнесменов. Те были
ради помочь. А теперь скажите: вы знаете, сколько денег собрали с бизнесменов? А сколько потратили?

4.

Zasazení objektu diskreditace do ironického či sarkastického kontextu: На днях
мэр Москвы г-н Лужков смущенно демонстрировал свою голову, на которой
красовался огромный синячище. Сам, без всякой французской полиции и прессы,
честно признал, что долбанулся о лыжню при спуске. Обратите внимание.
Обычно на горных лыжах ноги-руки ломают-вывихивают. А тут человек именно
головой пострадал. А почему? Потому что голова тяжёлая, заботами
переполненная, перевешивает.

5.

Generalizace (neopodstatněné zobecnění): Российская Федерация перед лицом
мирового сообщества отчётливо, вслух призналась в том, что гуманное лечение
животных у нас считается преступлением. Вчера Замоскворецкий районый суд
вынес обвинительное заключение по делу ветеринара Александра Дуки, который
применял анестезию при операциях своим пациентам.

6.

Záporná charakteristika člověka prostřednictvím vyjmenování činností, které však
nevykonal (a v principu je vůbec dělat nemusel): Биографию его почему-то не
публикуют, наверное, нечем похвастаться. Комбайн не водил, прорабом на
стройке не работал. Как хозяйственник – ноль. Даже зрение никому не возвращал и армией не командовал.

7.

Záporná charakteristika člověka poukázáním na jeho vnější vzhled: Не могу
представить себе нашего президента с таким лицом.

8.

Používání „nálepek“ za účelem diskreditace a démonizování někoho nebo něčeho.
Nálepky se považují za druh ideologému s oslabeným denotativním významem a posí-
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lenou negativní konotací, které se používají pro charakteristiku objektu diskreditace
(může jít o politickou stranu, zemi, veřejného činitele apod.): националист, шовинист,
черносотенец („černosotěnec“ – označení pro člena ruských ultraradikálních
politických stran), фашист, ксенофоб.99
9.

Výpovědi, které se snaží zostudit objekt diskreditace přímo, což je realizováno
použitím expresivních, hrubých či vulgárních výrazů a idiomů, včetně jejich parafrází:100 стадо, городское дно, педераст, кретин, идиот, atd.

10.

Zesměšňování státních symbolů, svatých a hrdinů určité národnosti.

11.

Ironické a ponižující zesměšňování kvalit a schopností protivníka či zveličování
jeho nedostatků.

12.

Pochvala oponentů a kritiků protivníka.

13.

Zobrazování protivníka intelektuálně nekompetentním (hloupým, impulsivním,
neznalým, příliš emocionálním apod.).101

Složitější taktiky na rozpoznání jsou ty, pro jejichž pochopení a odhalení je nutná
analýza širšího kontextu (politického, historického, literárního apod.). Může jít o zaobalené
narážky na nižší kulturní vyspělost, skrytý nacionalismus, předstírání „nechápavého“, zneužívání citátů v roli argumentů nebo již výše zmíněné nadměrné a nepotřebné používání
cizích slov, složitých metafor apod.102

99

СКОВОРОДНИКОВ, А. П. и КОПНИНА, Г. А. Способы манипулятивного речевого воздействия в
российской прессе [online]. [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://cyberleninka.ru/article/n/sposobymanipulyativnogo-rechevogo-vozdeystviya-v-rossiyskoy-presse
100
GAZDA, Jiří. Jazykové prostředky řečové agrese v ruském a českém tisku [online]. [cit. 2017-02-27].
Dostupné
z:
http://is.muni.cz/repo/1139015/Gazda_-_Jazykove_prostredky_recove_agrese_v_ruskem_a_
ceskem_tisku
101
СКОВОРОДНИКОВ, А. П. и КОРОЛЬКОВА, Э. А. Речевые тактики и языковые средства
политической информационно-психологической войны в России: этико-прагматический аспект (на
материале «Новой газеты») [online]. [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://cyberleninka.ru
/article/n/rechevye-taktiki-i-yazykovye-sredstva-politicheskoy-informatsionno-psihologicheskoy-voyny-vrossii-etiko-pragmaticheskiy-aspekt-na
102
СКОВОРОДНИКОВ, А. П. и КОПНИНА, Г. А. Способы манипулятивного речевого воздействия в
российской прессе [online]. [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://cyberleninka.ru/article/n/sposobymanipulyativnogo-rechevogo-vozdeystviya-v-rossiyskoy-presse

41

Nehledě na to, že propaganda má svoji logiku, pracuje především s emocionálními
reakcemi a snaží se blokovat racionální myšlení. K tomu v některých případech využívá tzv.
jazyk nenávisti.

2.4.3 Jazyk nenávisti
Pojem jazyk nenávisti (rusky язык вражды, язык ненависти) se v poslední době
aktivně používá jako obdoba anglického termínu „hate speech“. Do jazyka nenávisti patří
výrazy s velice negativním smyslem, které jsou mířeny na jednotlivce či celé sociální skupiny
odlišující se pohlavím, rasou, jazykem, etnickým původem, náboženstvím apod. Může jít
o projev rasismu, xenofobie, mezinárodního nepřátelství, homofobie či sexizmu.
Jazyk nenávisti je potřeba odlišovat od řečové agrese, nehledě na to, že se mohou
prolínat v případech, kdy se v řečové agresi projevuje nenávistný vztah k adresátovi kvůli
jeho příslušnosti k určité skupině. Jazyk nenávisti však není ve své podstatě tak úplně manipulativním jazykem, jelikož se nesnaží nic zakrývat a útočí přímo, což vyvolává silné emocionální reakce.103
Opět existuje několik klasifikací jazyka nenávisti. Jednu z nich vytvořil ruský publicista
a novinář A. M. Verchovskij, který rozděluje jazyk nenávisti na tři stupně: ostré, střední
a mírné projevy jazyka nenávisti.
1. Ostré projevy jazyka nenávisti:
 přímé a bezprostřední výzvy k násilí;
 přímé a bezprostřední výzvy k diskriminaci;
 zaobalené výzvy k násilí či diskriminaci (například propaganda týkající se prospěšnosti
násilí nebo diskriminace v minulosti i současnosti).
2. Střední projevy jazyka nenávisti:
 odůvodňování či opravňování historických případů diskriminace a násilí;
 zveřejňování a vyjadřování pochybností společensky přijatých historických faktů násilí
a diskriminace;
 tvrzení o historických zločinech té nebo jiné etnické (či jiné) skupiny;
103
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 poukazování na spojitost jakékoliv sociální skupiny s ruskými a/nebo zahraničními
politickými a státními strukturami s cílem danou skupinu zdiskreditovat;
 tvrzení o kriminálnosti té nebo jiné sociální skupiny;
 úsudky o neúměrné převaze jakékoliv etnické skupiny týkající příjmů, zastoupení
v mocenských strukturách atd.;
 obviňování z negativního ovlivňování společnosti jakoukoliv sociální skupinou;
 vyzývání k tomu, aby se určitým sociálním skupinám nedovolilo usídlit se v určitém
regionu (kraji, městě atd.).
3. Mírné projevy jazyka nenávisti:
 vytváření negativního obrazu sociální skupiny;
 zmiňování sociální skupiny v urážlivém, ponižujícím kontextu;
 tvrzení o méněcennosti či podřadnosti sociální skupiny;
 tvrzení o morálních nedostatcích sociální skupiny;
 citování xenofobních vyjádření nebo zveřejňování podobných textů bez odpovídajícího
komentáře, který vymezuje názor mluvčího a autora textu (třeba novináře); zveřejňování jasně nacionalistické propagandy v médiích bez redakčního komentáře nebo jiné
polemiky.104
O něco jednodušší klasifikaci jazyka nenávisti předkládají ruští psychologové M. V.
Kroz a N. A. Ratinová.
1. Lživá identifikace. Jedná se o formování a podporování etnických stereotypů,
negativního obrazu národnosti, rasy, náboženství cestou přenosu různých záporných
charakteristik a chování jednotlivých představitelů na celou sociální skupinu; tvrzení
o vrozené nebo historicky podmíněné nadřazenosti jednoho národa, rasy, náboženství
apod. a o méněcennosti jiné sociální skupiny. Například: нация воров и убийц,
еврейская (кавказская, азербайджанская, цыганская) мафия, кровопийцы, чурки,
хачики, черные, жиды.
2. Lživá atribuce. Tato forma tkví v připisování nepřátelství určité národnosti, rasy,
náboženství apod. vůči ostatním cestou přenosu viny a odpovědnosti za jednání
104
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jednotlivých představitelů na celou sociální skupinu; obviňování určitých sociálních
skupin z minulých i současných pohrom; tvrzení o totální protichůdnosti a neslučitelnosti zájmů jedné sociální skupiny se zájmy jiné skupiny; neopodstatněné
podezírání sociální skupiny z tajných plánů. Například: азербайджанцы захватили
рынки, евреи захватили банки, турки месхетинцы (мигранты) захватили земли,
кавказцы насилуют русских женщин, цыгане занимаются мошенничеством
и наркоторговлей, евреи спаивают и губят русский народ, тайные планы мусульман по захвату России.
3. Předstíraná obrana. Mluvčí vyzývá k jednání proti jakékoliv národnosti, rase,
náboženství apod. Jedná se o kladné hodnocení a opravňování genocid, deportací a represí vůči představitelům jakékoliv sociální skupiny; k omezení práv a svobod, nebo
naopak vytvoření privilegií na základě národnosti, rasy, náboženství apod.; k vypuzení
osob z jiných sociálních skupin z určitých oblastí; může jít i o vyhrožování a nabádání
k násilnostem vůči určité sociální skupině. Například: дадим отпор кавказским (еврейским и др.) оккупантам, защитим Родину от скверны, чемодан – вокзал –
Баку, запретить представителям некоренных народов управлять страной,
правильно их Сталин (Гитлер) прижимал к ногтю, Россия для русских.105

Všechna dělení však mají společné, že texty s prostředky jazyka nenávisti obsahují
dělení na skupinu „my“ a skupinu „oni“. Skupiny se odlišují různými příznaky, které jsou
považovány za trvalé a vlastní celé skupině, přičemž jazykové prostředky týkající se skupiny
„oni“ přirozeně nesou vždy negativní smysl, u skupiny „my“ je tomu naopak. Pokud se jedná
o ostřejší texty, kromě dělení na „my“ a oni“ text obsahuje výzvy k nepřátelskému jednání
vůči skupině „oni“.
Nutno podotknout, že některé projevy jazyka nenávisti jsou v Rusku stíhány zákonem.
Podle článku 282 trestního zákoníku Ruské federace je nezákonné „podněcování nenávisti či
nepřátelství, ale také ponižování jedince nebo skupiny kvůli pohlaví, rase, národnosti, jazyku,
původu, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině, pokud je takové jednání
provedené veřejně nebo s použitím sdělovacích prostředků nebo jiných informačních sítí“.
105
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S daným článkem však bývají problémy, jelikož je nutné dokázat přímý úmysl a někdy bývá
těžké odlišit nenávist a prostý negativní vztah ke skutečnostem.106
Kromě výše zmíněných jevů jako novojaz, řečová agrese a jazyka nenávisti lze najít
v manipulativních textech i další konkrétnější prostředky, které se projevují na všech úrovních
jazyka.

2.4.4 Prostředky na lexikální úrovni
Na lexikální úrovni jde především o emocionální hodnotu slova. Může jít o manipulaci
se synonymy (шпион – разведчик, убил – ликвидировал), protože prakticky v každém slově
je zafixován určitý pohled na svět (třeba u antonym победа – поражение).107
Z tohoto důvodu takové texty bývají plné hodnotících přívlastků, například
коррумпированный и мафиозный режим, состояние полной беспомощности и апатии,
имперская

политика,

сепаратисткое

движение,

абсурдное

представление,

некачественное расследование, заплеванный пол, преступая группировка, непродуманные антисанкции atd.
Texty obsahují slova označující negativní jevy nebo frazeologizmy se zápornou
konotací za účelem charakteristiky jedince, politické strany, ideologie, procesu aj., například
мифы, аннексия, преступления, сепаратисты (namísto ополченцы), дискредитация,
ущерб, империя зла, репресии, несправедливость, клоуны, хулиганство apod.
Typické je používání různých stylistických figur, tropů a obrazných pojmenování,
které působí nejen na intelekt adresáta, ale především stimuluje dynamiku jeho emocí v tom
směru, kterého chce manipulátor dosáhnout. Nejpoužívanějším tropem je odedávna metafora.
Od 90. let se v Rusku přirozeně udržely a rozvíjely více či méně neagresivní metafory, které
jsou spojeny s koncepty typu „dům“/„část domu“ (Россия на пороге европейского дома,
впустить в прихожую, Европа – это дом, находящийся в чужой собственности,
горящее

здание

без

пожарного выхода), „rodina“ (ирландцы

хотят

закрыть

дверь перед двоюродными братьями), „škola“ (Брюссель ставит Ирландии плохие
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отметки),108 „lidské tělo“ (Отпустить Чечню - это отрезать часть единого тела
России, целенаправленная промывка мозгов слушателям, попробовать "на зуб"
прочность президентской власти, поиграть мускулами и показать кулак власти,
родная кровь, чужая кровь), „příroda“ (корни кризиса гораздо глубже, ветви власти,
коммунистические попугаи) a mnohé další. Větší využití, především v manipulativních
textech, však mají metafory s významem agresivity, soupeření a surovosti. Charakteristické
jsou metafory kriminální (политические киллеры, грабительский бюджет, паралитический яд пропаганды, шулерские наперстки), metafory militaristické (гражданская,
информационная или холодная война, рядовые солдаты избирательной кампании,
битвы за урожай, атаковать Путина, не отдавать без боя, объявить войну, под
флагом борьбы, парад региональных законов), metafory sportovní (в первой партии, не
пошел "ва-банк", фавориты избирательной гонки, вторая политическая лига, удар
ниже пояса, дисквалификация),109 metafory nemocného organismu (s pomocí výrazů jako
нарушение финансового кровообращения, наркотическая зависимость от долларовых инъекций, метастазы, чума, лихорадка, шоковая терапия, хирургичекое вмешательство).110
Méně častým tropem je pak metonymie, přirovnání na základě vnitřní podobnosti
(коварная улыбка, глупый вопрос, смелый поступок). Jedním z nejznámějších druhů
metonymie je synekdocha, při níž je název celku použit pro označení části nebo naopak část
pro označení celku, například spojení предлагаемая Москвой версия, англичанину этого не
понять.111
Velký potenciál v publicistických textech má perifráze, jelikož se jedná o opis
původního slova jiným slovním spojením či dokonce větou. Funkcí perifráze je tedy nejen
něco označit, ale také popsat a charakterizovat, přičemž se v jejím rámci mohou využít i jiné
obrazné jazykové prostředky (včetně metafory, metonymie, srovnání apod.), což zvyšuje její
108
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expresivitu a vliv na adresáta. Perifráze se velice často využívá v politickém diskurzu a je
vhodným prostředkem pro „nálepkování“ a formování vztahu k tomu či jinému politikovi,
straně apod. Hodnotící funkce perifrázových opisů může mít podobu komplimentu, ironie či
výtky. Perifráze typu великая страна, великая держава, страна больших возможностей
(pro označení Ruska), национальный герой, спаситель России, гарант русского мира,
собиратель земель русских (pro označení Putina) zjevně vyjadřují kompliment. Naopak je
tomu u spojení страна рабов, мафиозное государство, зловещий деспот, кремлевский
чикатило. Ironii můžeme cítit v opisech кремлевский мачо, страна чудес, кремлевский
дзюдоист, které mají výsměšný a kritický charakter.112 Některé z výše uvedených příkladů
již můžeme považovat za řečově agresivní, přičemž tímto jevem se zabýváme v jedné
z následujících kapitol.
Dále se používá oxymóron, kterým lze podtrhnout negativní vtah k předmětu řeči,
například Спасибо медицине за наше нездоровье.113 Oxymóron v sobě obsahuje spolu se
slovem se zápornou konotací také slovo s pozitivní konotací, což může vytvořit eufemistický
efekt. V publicistických textech můžeme najít oxymórony typu спад экономического роста,
отрицательные темпы роста.114 Zmíněné eufemismy slouží k záměně hrubých a nežádoucích označení. Cílem použití eufemismů může být snaha vyhnout se konfliktu, nevytvářet
u adresáta pocit komunikačního dyskomfortu, ale mluvčímu může na druhou stranu jít o zaobalení, zakamuflování skutečnosti115 (бомбардировка – непосредственная воздушная
поддержка, второстепенный ущерб – ненамеренное разрушение объектов авиационными бомбами, военные действия – программа умиротворения).116
Vliv na adresáta má také hyperbola a litotes. Hyperbola tkví v nadsázce a zveličení,
například výrazy сотни и тысяч раз, бесконечные повторения, тысяч и тысяч ошибок,
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бездонная пропасть, безмерная путаница. Litotes zmírňuje určitý výraz pomocí negace,
například výraz немного ve smyslu „mnoho“.117
V médiích se samozřejmě můžeme setkat i s dalšími lexikálními prostředky, přičemž
jsme se snažili v dané podkapitole uvést ty nejpoužívanější.

2.4.5 Prostředky na gramaticko-syntaktické úrovni
Na gramaticko-syntaktické úrovni se často používá trpný slovesný rod namísto
činného a takzvaná nominalizace, tj. převrácení slovního spojení se slovesem v deverbativum
(отглагольное существительное), například захвачены заложники, захват заложников.
Při použití trpného rodu se informace o opravdovém původci děje nemusí zmiňovat, aniž by
měl adresát pocit neúplnosti informace. Na prvním místě pak stojí samotná událost, ale
odpovědnost za ni „jakoby“ nikdo nenese.118 Z tohoto důvodu se používají především pasivní
konstrukce (принято решение, обращено внимание), které dávají adresátovi pocit objektivity.119
Pokud chce manipulátor poukázat na negativní důsledky konání svého protivníka,
používá se anafora či podobně stavěné věty, které ukazují na subjekt,120 například: Но
главный враг Лукашенко – это он сам. Это он за 16 лет не смог сделать Беларусь
процветающей страной и отправил ее в экономический нокаут. Это он перессорился со всеми соседними государствами и загнал страну в гетто. Это он
посадил тысячи людей в тюрьмы, вынудил десятки тысяч эмигрировать, а сотням тысяч сломал жизнь и карьеру.121 Na tomto úryvku vidíme i nahromadění slov
s negativním smyslem, jejichž cílem je navození strachu. Vzácně se můžeme setkat i s epi-
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forou, tedy opakováním na konci (Обслуживание и ремонт дорог – под жёсткий
контроль! Миграцию – под жёсткий контроль!).122
Další figurou jsou řečnické otázky, které obsahují předem schválení, nebo odmítání, již
tedy v sobě obsahují odpověď na danou otázku. Proto se na řečnické otázky nečeká odpověď.
Tyto otázky vyvolávají určité reakce (názor, úsudek, emoce apod.), zvyšují expresivnost
a estetickou hodnotu výpovědi. Cílem je aktivizovat vnímání adresáta a poskytnout mu
možnost samotnému si závěr „domyslet“, například Мы заставляем за рубеж уходить за
кредитами. Заставляем здесь покупать чужие товары на эти кредитные деньги.
И снова прибыль уходит туда. Что остается в России?123
Zdrojem manipulace je i elipsa, při které se vynechává určitá část sdělení, což nutí
čtenáře domýšlet si a dokončit výpověď, čímž se určitým způsobem stává spoluautorem
diskurzu a přejímá tak názor manipulátora: Гиркина на царство.; Друзьям – всё. Врагам –
закон.
Často se používají figury, které vyjadřují určitý kontrast. Využívá se antiteze: Это
в США, время от времени поднимаются дискуссии, можно ли применять так
называемые «интернсивные допросы». То есть пытать можно или нет. У нас в стране таких дискуссий нет. V daném příkladu se staví do protikladu Rusko a USA takovým
způsobem, že čtenář může nabýt dojmu, že v Rusku je mučení obvyklá věc a nikdo s tím
nemá problém, na rozdíl od USA.124
Také využívání vsuvek a uvozujících slov (правда, наверное, может быть, в общем, конечно же, наконец, итак, как правило, во-первых, во-вторых apod.) přidává textu
na expresivnosti. Jejich cílem je upoutání pozornosti adresáta, fungují i v běžné mluvené řeči,
což umožňuje sblížit jazyk textu s jazykem adresáta.
Dále se můžeme setkat s několikanásobným větným členem, například Следуя своим
принципам, в борьбе за правду, законность, справедливость и равенство.125
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Pro navázání kontaktu s adresátem se používá forma zájmena v první osobě množného
čísla my (мы), která napomáhá tomu, aby si adresát pomyslel: vždyť mluvčí je stejný jako já
sám. Například: В будущей пятилетке мы преодолеем трудности, и у нас будет всё.
Toto inkluzivní my vystupuje jako ideologém jednoty, který rádi používají politici napříč
politickým spektrem.
Manipulativním cílům můžou sloužit i rozkazovací způsoby slovesa a jiné vybízecí
konstrukce, nejčastěji ve formě nepřímého imperativu (první osoby množného čísla): Давайте сделаем нашу Родину сильной!, Не позволим агрессорам… Opět se zde mluvčí
snaží zahrnout adresáta do množiny adresátů.126

2.4.6 Prostředky na grafické a fonetické úrovni
Významnou roli v těchto textech můžou hrát i grafické prostředky, například uvozovky
jako ukazatel ironie nebo pochybností v pravdivosti toho, co slovo v uvozovkách označuje,
například Авторы напоминают, что Москва не делает секрета из участия российских
„добровольцев“ в боях на стороне сепаратистов на Украине....127 Svoji funkci však
mohou plnit i různé typy písma, zvýraznění, umístění sdělení apod.
Na fonetické úrovni může jít o zvukomalebnost, kdy v nás určité (většinou opakující se)
zvuky vyvolávají asociace. Důležitý je také vlivný mechanizmus rytmizovaných a rýmovaných textů, který se někdy podobá aliteraci, ale adresát rytmus a rýmy vnímá ještě intenzivněji. Dále se jedná o prostředky, které jsou vlastní jen ústní řeči, například intonace,
tempo řeči, artikulace, pauzy, tón hlasu.
Všechny zmíněné jazykové prostředky mohou mít na adresáta vliv a pomáhají
mluvčímu formovat názory adresáta. Dané teoretické poznatky jsme v následující praktické
části využili, abychom našli konkrétní jazykové prostředky manipulace v ruskojazyčných
médiích.
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3.1 Úvod k praktické části
Sdělovací prostředky jsou mocným nástrojem šíření informací, formování veřejného
mínění a celkového společenského vědomí. Masová média různou formou okamžitě reagují
na všechno, co se děje ve světě, informují čtenáře o politických, ekonomických i kulturních
událostech, podporují proces socializace, jsou důležitým faktorem pro utváření světonázoru
jedince a hodnotové orientace společnosti. Jazyk médií je zvláštním jazykem sociální interakce.
Pro publicistický styl je charakteristický vzájemný vztah dvou tendencí. Tendence
k informativnosti a zároveň tendence k expresivnosti, což souvisí s funkcemi publicistiky. Na
jedné straně je tu funkce informační, na druhé straně přesvědčovací a ovlivňující. Informativnost, logika sdělení a expresivita by měly být ve vzájemné rovnováze, protože publicistika
má informovat, ale zároveň vyvolávat určité emoce, které mají adresátovi pomoci posoudit
události. Sdělovací prostředky určují naše představy o světě, náš vztah k němu a současně
odrážejí jazykový obraz světa každé společnosti. Tento jazykový obraz zachycuje kulturní
a národní zvláštnosti určitého jazykového kolektivu, jeho vnímání sebe sama, ale také ostatních.128
Více než očividnou je změna obrazu týkající se Ukrajiny i Ukrajinců ve sdělovacích
prostředcích, především v těch ruskojazyčných, která vznikla v důsledku událostí Euromajdanu v roce 2014, které vyústily v připojení Krymu k Rusku a vyhlášením samozvaných
republik na východě Ukrajiny. Mezi Ruskem a Ukrajinou od té doby zuří informační válka
a vztah mezi Ukrajinci a Rusy tak v některých případech přešel od „bratrství“ až skoro po
nenávist, což se přirozeně odráží i v médiích, internetových diskuzích a komentářích. Přestože
od událostí již pár let uběhlo, spory mezi Ruskem a Ukrajinou začínají opět narůstat. Rusko
nedávno oslavilo výročí tříletého připojení Krymu k Rusku, s čímž se mnozí Ukrajinci dosud
nechtějí smířit. Mnozí ukrajinští politici tak odmítají všechno, co je spojené s Ruskem.
Rozšiřuje se seznam potravin a jiných produktů, které se nesmějí na Ukrajinu z Ruska přivážet. Byla zakázána činnost poboček ruských bank na Ukrajině. Ukrajina ukládá sankce a zákazy vjezdu zahraničním politikům, kteří navštíví Krym. Zákaz vjezdu dostala i ruská zpěvačka Julija Samojlová, která se měla účastnit každoroční pěvecké soutěže Eurovize, protože
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vystupovala na Krymu. Kvůli rozhodnutím ukrajinských politiků je Ukrajina často ve středu
pozornosti zahraničních sdělovacích prostředků, ale především těch ruských. To je jeden
z důvodů, proč jsme pro praktickou část diplomové práce vybrali oblast rusko-ukrajinských
vztahů.
Druhým důvodem je i návaznost na naší předchozí diplomovou práci, která se tohoto
tématu také týkala. Stěžejní částí byl překlad analyticko-kritického komentáře ruského opozičního politika a veřejného činitele Borise Němcova.129 Ten často kritizoval Putinovu
politiku a prokremelskou propagandu. Ve svém posledním komentáři se zaměřil na rozpoutání války s Ukrajinou z ruské strany, respektive ze strany Putina. V minulé práci jsme se
manipulace a propagandy v ruských médiích jen dotkli, proto jsme se rozhodli danému tématu
zasvětit tuto diplomovou práci.
V teoretické části jsme se zaměřili na různou klasifikaci a druhy manipulace v médiích,
především pak na jazykové prostředky manipulace a propagandy. Cílem praktické části je
aplikovat teoretické poznatky a najít dané jazykové prostředky v ruských internetových médiích. Jak již bylo řečeno, zaměřili jsme se na články zachycující současný obraz ruskoukrajinských vztahů.
V teoretické části jsme zmínili, že v Rusku existuje dichotomie publicistiky. Média jsou
tu často rozdělována jen na provládní a opoziční, přičemž jsme uvedli názvy některých
sdělovacích prostředků ke každé skupině. Při hledání konkrétních příkladů manipulace jsme
chtěli ukázat jazykové prostředky, které užívají obě zmiňované skupiny médií. Při výběru
jsme se tedy odrazili od médií uvedených v teoretické části, nicméně hledali jsme i v méně
oficiálních. Především v těch méně známých internetových médiích je většinou na první pohled poznat ideologické zaměření a postoj k politice Kremlu. Kvůli zmíněné sílící proruské
propagandě v České republice uvádíme pro ukázku k některým jazykovým prostředkům
příklady i z českých prokremelských médií.
Praktickou část jsme rozdělili na tři základní jazykové jevy – novojaz, řečovou agresi
a jazyk nenávisti. Každý z jevů je dále rozdělen na několik podkapitol, které obsahují kratší
i delší ukázky s doprovodným komentářem.
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3.2 Novojaz
Ruský politolog Oleg Matvejčev řekl, že propaganda je jazyk, kterým jakákoliv státní
moc mluví se svým národem, ale i s ostatním světem, a kterým otevřeně či skrytě objasňuje
svoje cíle a záměry.130 Tento jazyk má persvazivní charakter a deformuje obraz skutečnosti
tím, že jsou měněny významy slov za účelem vyvolání určitého procesu v psychice příjemce.
Pro manipulátora slouží k dosažení cíle tím, že zfalšuje popisovanou skutečnost v očích
adresáta. V ruském prostředí se jedná o jazykový jev zvaný novojaz.
O novojazu se mluvilo především v souvislosti se sovětským obdobím. Příznačným
rysem novojazu bylo celkové zjednodušení jazyka, desemantizace a polarizace slovní zásoby
(dobrý vs. zlý). Přestože Sovětský svaz padl, čím dál častěji můžeme slyšet o novodobém
novojazu, kterým Kreml a média komunikují s ruskými občany, ale i s celým světem.
Zjednodušeně řečeno, prostřednictvím novojazu, který můžeme definovat jako „vhodný výběr
slov“, se státní moc snaží ukázat události a osoby v tom světle, ve kterém chce, aby byly
viděny. Volbou jazykových prostředků a komunikačních strategií chce státní moc (i sdělovací
prostředky) ukázat svůj pohled na skutečnost. V důsledku toho však může často dojít až
k deformaci reálného obrazu této skutečnosti.
Právě proto se současná krize mezi Ruskem a Ukrajinou charakterizuje jako informační
válka. Mezi těmito dvěma státy nejde jen o válečný konflikt, ale také o využívání a řízení
informací s cílem získat konkurenční výhodu nad protivníkem. Bohužel, proud dezinformací
a předpojaté hodnocení událostí lze najít na obou proti sobě stojících stranách již od počátku
krize, která započala v listopadu roku 2013 na kyjevském náměstí Nezávislosti.

3.2.1 Euromajdan
V listopadu 2013 měla Ukrajina podepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Tehdejší
ukrajinský prezident Janukovyč to však nakonec odmítl udělat, což koncem listopadu v Kyjevě vyvolalo protesty, které přerostly v demonstrace s více než 200 oběťmi. Kromě podpisu
asociační smlouvy demonstrující požadovali odchod Janukovyče, předčasné volby a hluboké

130

МАТВЕЙЧЕВ, Олег. Пропаганда - это язык [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://matveychevoleg.livejournal.com/2512343.html

54

reformy. Prezident Janukovyč utekl ze země do Ruska a byla sestavena nová vláda. Protesty
získaly název Euromajdan od názvu kyjevského náměstí (Majdan) Nezávislosti.131
Свою акцию организаторы, в числе которых все три лидера оппозиционных парламентских фракций Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко, назвали
Евромайданом.
http://izvestia.ru/news/561230

Акция протеста, получившая название Евромайдан, началась 21 ноября 2013 г.
в ответ на приостановку украинским правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
https://www.gazeta.ru/tags/evromaidan.shtml

Общественное движение «Автомайдан» перешло в оппозицию к новой украинской
власти.
https://lenta.ru/news/2014/02/23/automaidan/

Согласно же имеющимся официальным заявлениям руководителей организации,
«Антимайдан» — это, в первую очередь, объединение патриотов, неравнодушных
к судьбе своей страны.
http://echo.msk.ru/blog/rodina1993/1475186-echo/

V souvislosti s protesty je možné najít množství zpráv a článků, které ukrajinské
události popisují více méně nezaujatě. Je možné se setkat i s dalšími neologismy, které
nazývají doprovodné události. Jedním z nich je slovo Автомайдан. Jedná se o mobilní oddíl
Euromajdanu, jehož členové organizovali v ulicích hlídky, pomáhali evakuovat aktivisty,
blokovali administrativní budovy a pořádali protestní jízdy. Dalším výrazem je Антимайдан,
což byly protesty probíhající paralelně k Euromajdanu, a demonstrující na nich podporovali
vládu Janukovyče a blízké vazby s Ruskem.
Nicméně v ruských médiích lze najít i hodnotící přívlastky a další výrazy, včetně
neologismů a okazionalismů, které v sobě zjevně nesou negativní konotace.
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Бандитский майдан и собираемое на нем вече, которых в такие высшие категории
допускать было нельзя, просто взяли и накачали национальной ура-патриотикой
антиимперского содержания.
http://viktorshestakov.livejournal.com/134600.html

Ведь этот дебильный майдан явился лишь спусковым крючком для начала
трагических действий, но венцом работы всей пропаганды, которая тихонько велась
до этого.
https://www.proza.ru/2013/12/21/326

Кровавый госпереворот на Украине 2014 года под названием «революция достоинства» проходил под флагами Евросоюза.
https://slovodel.com/492403-maidanutye-byut-trevogu-na-ukraine-zhizni-net-a-v-evropu-hoda-net

Незаконный госпереворот на Украине, во многом инициированный западными странами, привел к фрагментации государства и гражданской войне.
http://www.putin-today.ru/archives/21604

В Москве с криками «майданутые» напали на участников оппозиционного пикета.
https://ru.tsn.ua/svit/v-moskve-s-krikami-maydanutye-napali-na-uchastnikov-oppozicionnogo-piketa431484.html

Украина уже аплодирует перевороту, а майдауны прячутся от ответственности.
http://ruspravda.info/Ukraina-uzhe-aplodiruet-perevorotu-a-maydauni-pryachutsya-ot-otvetstvennosti24681.html

А ранее Крым нам даже не светил никогда бы, если бы не дебиломайдан!
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134565/2_NovajaRusistika_8-20152_4.pdf?sequence=1

90% тех, которые активно выступали на бандеромайдане - я буду так его называть,
учитывая количество флагов со Степаном Бандерой - были там по заказу,...
http://www.kp.ru/daily/26531/3548704/?share.target.id=9736201&share.target.class=12

Воистину, хохломайдан - это величайшее из чудес во благо России!
http://novo24.ru/doc/106357_krymskiy_referendym_chydo_rykotvornoe._kak_eto_bylo.html
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Většina těchto výrazů je odvozena od vlastního jména Майдан, ke kterému jsou buď
připojeny shodné přívlastky s negativním smyslem (бандитский, дебильный, незаконный),
nebo jsou vytvořeny složeniny typu дебиломайдан, бандеромайдан, хохломайдан apod.,
nejspíše pod vlivem předchozích neutrálních výrazů Евромайдан, Автомайдан apod.
Nicméně složená slova z předchozích ukázek v sobě ukrývají komponent s negativní konotací
(který také plní funkci přívlastku), čímž událost určitým způsobem hodnotí.
Stejně tak bývají negativně hodnoceni i účastníci protestů, kteří bývají nazýváni jako
майдауны, майданутые. Slovo майдаун vzniklo spojením slov майдан i даун („člověk
s Downovým syndromem“). Výraz майданутый se nám zvukově asociuje se slovem ебанутый („praštěný“, „nenormální“).
V průběhu historie Rusko mělo tendenci si Ukrajinu k sobě určitým způsobem připoutat, což dokazuje i daný výrok: «Россия с Украиной — это империя, а Россия без
Украины — это не империя».132 Právě z tohoto důvodu je Euromajdan drtivou většinou
ruských politiků a medií hodnocen negativně, protože se jednalo o snahu Ukrajiny přiblížit se
Evropě, a tím pádem se vymanit z područí Ruska. V některých případech je naopak Euromajdan považován za „největší zázrak pro blaho Ruska“, jako v poslední ukázce, jelikož se
stalo záminkou pro anexi Krymu.

3.2.2 Krym
Rusko mělo obavy, když se na Ukrajině 2014 vyměnila vláda, která byla proevropsky
naladěná, a podnítilo ruskojazyčné obyvatelstvo na Krymu k akci. V únoru 2014 proruští
ozbrojenci obsadili na Krymu budovu parlamentu a vlády, ruské lodě zablokovaly
v Sevastopolu ukrajinskou flotilu, ukrajinská armáda byla obklíčena „dobrovolníky“, což byli
ve skutečnosti ruští vojáci. Krymčané pak v narychlo organizovaném referendu v březnu 2014
odhlasovali odtržení poloostrova od Ukrajiny a připojení k Rusku.133
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Po připojení Krymu k Rusku se v ruských médiích lze přirozeně setkat s přehodnocením
hranic Ukrajiny, přičemž autoři nebo jimi citované osoby často trvají na tom, že Krym je
území, které vždy patřilo Rusku a nyní se jen vrátilo zpět domů.134
«Это Россия. То, что Крым — русский, это исторический факт. И он таким
останется, несмотря ни на что», — говорит Сергей в беседе с VG.
http://novosti-dny.ru/novosti-dnya/politika/obschestvo/103180-russkie-krym-ostanetsya-russkim-nesmotrya-nina-chto-nauka.html

Крым – это не какая-то непонятная для нас территория, а Крым – это исторически
русская, российская территория с преимущественным русским населением.
http://www.kp.ru/daily/26354.7/3236171/

"После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь
возвращаются в родную гавань — в Россию, к родным берегам, в порт постоянной
приписки", — сказал Путин, выступая на митинге "Крым — за Россию!".
https://ria.ru/politics/20140318/1000079137.html

На общекрымском референдуме почти 97% жителей Крыма и Севастополя проголосовало за воссоединение со своей исторической Родиной – Россией. Весной 2014
года легендарный русский город, овеянный мировой славой, вернулся в родную гавань.
https://russia.tv/brand/show/brand_id/59198/

Především s pomocí přívlastků русский a российский ve spojení s toponymy Крым
a Севастополь se postupně mění společenské podvědomí o hranicích Ukrajiny.
Украинские политики впервые посетили русский Крым.
https://eadaily.com/ru/news/2017/03/19/ukrainskie-politiki-vpervye-posetili-russkiy-krym

Американский взгляд на русский город Севастополь.
http://sevastopol.su/news.php?id=57247
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Po připojení Krymu se v ruských prokremelských médiích často používalо heslo Крым
наш!, ze kterého nakonec vznikl neologismus крымнаш. Tento neologismus více než
polovina Rusů považuje za symbol hrdosti v souvislosti s návratem Krymu k Rusku a za symbol vítězství nad ukrajinskými nacionalisty, pouze pět procent to považuje za propaganddistický slogan. Od daného neologismu vznikají i další odvozeniny, například крымнашист
(ten, kdo podporuje připojení Krymu; opozice výraz používá v opačném smyslu jako
dovozeninu крымнаш + фашист), крымнашистский (pejorativní, složenina крымнаш +
фашистский) aj.135
Так, среди «крымненашистов» есть люди, трезво осознающие невозможность
возвращения Крыма Украине.
http://izvestia.ru/news/584907

Jak již bylo řečeno v teoretické části, v případě jakéhokoliv konfliktu je nejznámějším
modelem manipulace přejmenování účastníků na Hrdinu, Nepřítele a Oběť. Hrdina bojuje
s Nepřítelem, aby zachránil Oběť. Nicméně každá strana se vždy pasuje do role Hrdiny, aby
se její protivník stal Nepřítelem. Připojení Krymu k Rusku je ve státních a prokremelských
médiích prezentováno především jako nutná záchrana tamního obyvatelstva před politikou
Kyjeva či různými rasistickými tendencemi.
Вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года спасло регион от острых
межэтнических и межнациональных конфликтов.
http://crimea.ria.ru/politics/20170206/1109018255.html

Крым в 2014 году, войдя в состав России, избежал кровавого нацистского режима
и гражданской войны, разгоревшейся на Украине.
http://www.yalta-24.ru/za-predelami-yalty/9214-rossiya-spasla-krym-ot-natsistskogo-rezhima-i-grazhdanskojvojny-aksenov

Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать
работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту
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территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы, под каток
националистов.
http://www.kp.ru/daily/26354.7/3236171/

Podle jeho slov je sjednocení Krymu s Ruskem právně podloženo z pohledu mezinárodního
práva. „V těch podmínkách, kdy nad republikou visela životu nebezpečná hrozba etnických
čistek a války, která přiházela od nacionalistické vlády, která přišla k moci během státního
převratu v Kyjevě, se krymský národ ochránil před zničením," řekl vicepremiér.
https://cz.sputniknews.com/svet/201702214787014-krym-mesic-ukrajina-pronajem/

To, že Rusové kvůli situaci na Ukrajině (Euromajdanu) museli začít pracovat na návratu
Krymu k Rusku, tvrdí i prezident Vladimir Putin, kterému patří poslední ruská ukázka. Podle
slov Putina nemohli nechat obyvatele Krymu napospas „nacionalistům“. Podobné názory mají
i česká prokremelská média.
А член Совета Федерации РФ Алексей Пушков добавил: «Но они (крымчане. — Ред.)
уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований». […] Крым
воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума.
http://izvestia.ru/news/672011

Za jeden ze skrytých projevů novojazyu zde považujeme tvrzení, že si obyvatelé Krymu
vybrali svobodu před blokádami, ostřelováním, mučením a pronásledováním. To, že na všech
těchto hrůzách se podíleli i proruští ozbrojenci a „zdvořilí lidé“, tedy ruští vojáci, o tom se
v článku již nic nepíše. Dále je nutno podotknout, že pronásledováni byli především Ukrajinci
a krymští Tataři, kteří referendum na Krymu bojkotovali. Z tohoto důvodu za výraz novojazu
považujeme i slovní spojení всенародный референдум („celonárodní referendum“). To, že se
Krymčané rozhodovali svobodně, poklidně a vše proběhlo dle mezinárodního práva, se v prokremelských médiích píše často.
При этом Крым продолжает жить под гнетом санкций, которые, на наш взгляд,
являются абсолютно аморальными, поскольку при помощи этих санкций Запад
пытается наказать крымчан за их свободный выбор.
http://izvestia.ru/news/671526

60

Впервые в мировой истории важный стратегический полуостров перешел под
российскую юрисдикцию не войной, а мирным референдумом.
http://izvestia.ru/news/671453

Процедура присоединения прошла в полном соответствии с нормами международного права.
http://izvestia.ru/news/671821

Podobně pozitivní, až optimistické, jsou články týkající se současné situace na Krymu.
Prezident Putin prohlašuje, že chce, aby všichni byli jedna velká rodina. Ruská státní média
demonstrují, jak dobře se ruskému Krymu daří, jak se Krym stal „nepotopitelnou ruskou
lodí“, na rozdíl od zbytku Ukrajiny, jejíž ekonomika po Majdanu upadá. Ukrajinští politici
jsou terčem kritiky a posměchu, protože sankcionují zahraniční politiky za návštěvy Krymu.
Podle publicistů proto, že ukrajinští politici nechtějí, aby se ostatní dozvěděli, jak dobře se
žije na Krymu. Státní média se v takových případech snaží uplatňovat metodu zlehčování
a vyvolání pocitu hrdosti a euforie.
Но ведь мы-то не собираемся никого обижать. Ни крымских татар, ни немцев, которые там живут, ни греков, ни армян, ни русских, ни украинцев. Мы хотим, чтобы это
была единая семья.
http://www.kp.ru/daily/26354.7/3236171/

Весь день в Москве стояла хорошая погода. Люди праздновали события "Крымской
весны", которую считают важнейшим эпизодом в истории современной России.
https://nation-news.ru/251992-v-moskve-150-tysyach-chelovek-prishli-na-miting-v-chest-prisoedineniya-kryma

Сегодня Крым стал непотопляемым российским авианосцем. Степень физической
защиты полуострова высока: новейшие системы ПВО и береговой охраны, база ВКС.
Через Керченский пролив строится мост — скоро по нему поедут поезда и автомашины. После известных событий с энергоблокадой Крыма на полуостров положен
подводный энергомост. Возводят ряд генерирующих мощностей, вся территория
обеспечена электричеством с избытком. В общем, жизнь кипит.
http://izvestia.ru/news/671453

61

Трёхлетие Крымского референдума и воссоединения с Россией на полуострове отмечали весьма широко. Мирное и поступательное развитие региона становится особенно
очевидным в сравнении с деградирующей экономикой постмайданной Украины.
https://news-front.info/2017/03/20/ukrainskaya-vojna-i-russkij-mir-konstantin-kevorkyan/

Совершенно очевидно, чего именно добиваются своими угрозами киевские власти. Они
боятся, что политики Европы своими глазами увидят, как живет Крым сегодня
и насколько мирно и благополучно живется простым людям на полуострове,
считает вице-премьер.
https://nation-news.ru/252207-v-krymu-vysmeyali-ugrozu-kieva-vvesti-sankcii-protiv-evropeiskih-politikov

Na danou věc se samozřejmě jinak dívají ukrajinská a ruská opoziční média, která píší
o referendu a připojení Krymu k Rusku odlišně. Ukrajinští politici se dosud s připojením Krymu k Rusku nesmířili a někteří ruští publicisté stojí na jejich straně.
В заявлении грузинского внешнеполитического ведомства в связи с трехлетней
годовщиной присоединения Крыма к России говорится, что так называемый "референдум" и события, произошедшие после него, стали "незаконной оккупацией
и аннексией Крыма и Севастополя в нарушение всех принципов и норм международного права".
http://www.svoboda.org/a/28378452.html

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией после так называемого
референдума о статусе полуострова, согласно официальным результатам которого
за присоединение к Российской Федерации проголосовали более 95 процентов местных
жителей. Украина признала Крым "временно оккупированной территорией".
http://www.svoboda.org/a/28375905.html

Путин объяснил «аннексию», а попросту силовое воровство Крыма Россией тем, что
в составе Украины ему грозило стать частью НАТО.
https://www.ostro.org/blogs/berezovskiy/161218/
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Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявляет, что крымские татары под натиском репрессий
вынуждены покидать полуостров и переселяться на материковую часть Украины.
https://www.unian.net/politics/1860601-djemilev-v-okkupirovannom-kryimu-ustanovlen-polubanditskiy-rejimhuje-sovetskogo.html

V opozičních médiích vidíme odlišný pohled na skutečnost připojení Krymu k Rusku.
Referendum o připojení je označováno jako „takzvané referendum“, čímž chce dát autor
ironicky najevo, že referendum považuje jen za jeho imitaci. Připojení zde bývá označeno
jako okupace, anexe či krádež. O svobodné volbě obyvatelů Krymu se v podobných médiích
nepíše, spíše se dočteme o represích krymských Tatarů.

3.2.3 Donbas
Podobný scénář jako na Krymu se, bohužel pro Ukrajinu, odehrál i na východě země.
Rusky mluvící obyvatelstvo požadovalo referendum o připojení k Rusku. Demonstrace proruských separatistů přerostly v otevřenou vzpouru a 7. dubna 2014 byla vyhlášena Doněcká
a Luhanská lidová republika. Přestože se v tomto případě Ukrajina snažila zasáhnout silou, na
východě země vznikl „zamrzlý“ konflikt, příměří dohodnuté v Minsku zůstává spíše jen na
papíře a obě strany se obviňují z porušování dohod.136 Například jako na jaře roku 2017, kdy
je Kyjev kritizován za to, že zablokoval veškeré dopravní cesty vedoucí z Ukrajiny do
samozvaných republik.
Введение Киевом полной транспортной блокады Донбасса - это прямое нарушение
минских соглашений и легализация действий радикалов.
https://radiovesti.ru/news/638843/

"Что касается блокады, то тем самым Киев вновь подтверждает свой отказ от
выполнения Минских договоренностей, а также нежелание урегулировать конфликт
мирным путем.
http://www.interfax.ru/world/553726
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В Кремле заявляют, что Украина своими действиями в Донбассе подрывает
территориальную целостность своей же страны.
http://www.interfax.ru/world/554094

Autor v ukázce prohlašuje, že Ukrajina svým jednáním podrývá „územní celistvost“ své
země. Otázkou je, zda můžeme mluvit o územní celistvosti v zemi, kde východní oblasti vyhlásily samozvanou republiku, jejich cílem je připojení k Rusku a od kyjevské vlády se snaží
v mnoha věcech distancovat.
V případě konfliktu v Donbase se tedy také můžeme často setkat s přejmenováním
účastníků na Hrdinu, Nepřítele a Oběť. Stejně jako v době SSSR, tak i dnes je důležitým
příznakem státních médií unifikace používané terminologie. Například ty, kteří se snaží osamostatnit či oddělit svoje území od státu, je obvyklé nazývat сепаратисты („separatisté“).
Jedná se o běžný neutrální termín, proto je vhodné ho v těchto situacích používat. Nicméně
ruská propaganda je nechtěla označovat neutrálně, ale chtěla separatisty charakterizovat
kladně. Z tohoto důvodu se setkáváme spíše s termínem ополченцы („domobranci“). Pojem
ополченец se totiž asociuje s představou „nevojáka“, který vzal do ruky zbraň, aby ochránil
svoji zemi před nepřáteli. V případě, že mluvčí použije termín ополченец, chce nám dát
většinou najevo, že ukrajinská vláda je podle něj agresorem. 137 Naopak ukrajinští politici
označují separatisty na východě země jakо террористы („teroristé“) a samozvané republiky
za teroristickou organizaci.
Киев запретил перевозку грузов через линию столкновения с сепаратистами.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/15/681253-perevozku-gruzov-separatistami

Украинские военные начали обстрел тяжелой артиллерией позиций ополченцев ДНР
в районе Авдеевской промзоны около 13.00 в четверг, 13 апреля.
http://izvestia.ru/news/683897

В Донбассе силовики открыли огонь по позициям ополченцев.
https://ria.ru/world/20170414/1492283518.html

Террористы на Донбассе в течение дня совершили 24 обстрела.
http://novostimira.press/hotnews_178220.html
137
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V prokremelských médiích však bývá kyjevská vláda v souvislosti s krizí na východě
Ukrajiny často stavěna opět do role Nepřítele.
Вместе с тем, отметил он, "это не значит, что миллионы людей должны существовать без какой-либо помощи". "В данном случае Россия не может оставить
их (жителей Донбасса - ИФ) без гуманитарной помощи, без гуманитарного содействия", - подчеркнул пресс-секретарь.
http://www.interfax.ru/world/554094

Основная цель постоянных варварских артиллерийских обстрелов жилых кварталов
Донецка, Горловки, Ясиноватой, других городов и поселков Донбасса — заставить
жителей покинуть свои дома, а если получится, то и спровоцировать ополчение
республик на активные ответные действия, дабы свалить на них вину за нарушение
Минских договоренностей. Активность артобстрелов и вооруженных провокаций со
стороны Киева за последние пару недель резко возросла, и в этом есть определенная
закономерность, которая четко просматривается в течение всего периода после
заключения «Минска-2». […] Социальное напряжение в обществе — колоссальное.
Криминогенная ситуация окончательно вышла из-под контроля официальных
властей.

А

вооруженные

ограбления

и

убийства

стали

для

Украины

обыденностью. Все это вынуждает Киев предпринимать очередные попытки
отвлечь внимание граждан от бедственного положения в стране путем
милитаристской истерии и возобновления войны в Донбассe. […] Но мировому
сообществу, как видно, нет дела до страданий и смертей жителей Донбасса.
Большинство мировых гуманитарных и прочих организаций, как по команде, ослепли
и оглохли. Их руки — тоже в крови жителей Донбасса.
http://izvestia.ru/news/625547

Na Donbase se často hovoří o humanitární katastrofě. Rusko se v tomto případě pasuje
do role Hrdiny, který na rozdíl od Kyjeva či zahraničních organizací nenechá obyvatele
Donbasu bez pomoci (chceme poznamenat, že političtí představitelé samozvaných republik
ztěžují svým byrokratismem přístup zahraničních humanitárních organizací). Jako Nepřítel je
v prokremelských médiích často prezentován Kyjev, který svým „barbarským“ ostřelováním
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ohrožuje obyvatele Donbasu, ale celou svou politikou zvýšil napětí ve společnosti а přepadávání a vraždy jsou na Ukrajině na denním pořádku.
Přesto lze najít i názory, že přes všechno obstřelování a blokádu se samozvaným
republikám daří lépe než Ukrajině.
Несмотря на систематические обстрелы и экономическую блокаду Киевом, республика продолжает жить, причем даже лучше, чем сама Украина.
https://nahnews.org/983356-dnr-vs-ukraina-gde-zhivut-a-gde-vyzhivayut

Деградация Украины. Становление Донбасса.
Прошло три года с момента "революции достоинства", а проще говоря —
государственного переворота в соседней стране. Погоды стоят предсказанные —
в том смысле, что процессы деградации и распада Украины протекают в рамках сделанных ранее прогнозов. [...] Провозглашенные республики, конечно, тоже испытают
трудности с возобновлением работы предприятий. Но эти трудности — в отличие
от ситуации на Украине — будут временными и преодолимыми. Существует
сложный, но вполне реализуемый план интеграции этих предприятий в экономическую
среду России, а через нее и в более широкие рынки.
https://ria.ru/zinoviev_club/20170302/1489114892.html

Až absurdním přejmenováním stran konfliktu na Hrdinu – Nepřítele – Oběť můžeme
najít v „pohádce“ z časopisu Zdvořilí človíčci («Вежливые человечки»), který se vydává
v Luhanské lidové republice.
В Краю Холмов весёлой страны Шарвар жили-были Вежливые Человечки. У них
были Мама и Папа. Жили они дружно и весело. Но однажды их страну решил
покорить злой заморский колдун Фашистон. Он очень любил рисовать зеленые
фантики и менять их на игрушки и сладости. А чтобы все соглашались на это,
находил Фашистон в других странах плохих людей и присылал им отравленное печенье,
которое превращало их в чудовищ. [...] Самыми главными чудовищами стали Большой
Свин, Жадный Кролик а Гадкий Турчин – больше всех они печенья слопали. Дал им
Фашистон своих фантиков и велел засеять всю страну Шарвар колдовским укропом,
отнимающим у людей смех и радость. [...] Одно только место ещё осталось чистым
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от укропа – Край холмов Вежливых Человечков. Но и туда уже подошли Большой
Свин, Жадный Кролик и Гадкий Турчин – вот-вот сеять начнут. Спросили тогда
Вежливые Человечки у Папы: «Неужели и наш край сгинет под укропом постылым?!
Неужели и нам никогда больше не смеяться и не радоваться?» «Неть! – сказал Папа.
– Не быть укропу в Краю Холмов! Никогда!» Позвал Папа своих друзей, и стали они
стеной на границе Края. [...] Падают семена на Край Холмов, дома разрушают, людей
убивают. И где не упадут – прорастают. А папа с друзьями уйти с границы не могут –
надо чудовищ сдерживать. [...] Взяли Вежливые Человечки топоры, лопаты, сита –
и давай злой укроп рубить-корчевать, землю от поганых семян просеивать! [...] не проросло в Краю Холмов ни травинки укропа! [...] А Вежливые Человечки теперь восстанавливают разрушенное злым укропом и смеются над глупыми монстрами.
http://colonelcassad.livejournal.com/2630437.html

V pohádce vystupuje zlý zámořský čaroděj Fašiston, který má představovat USA.
Fašiston uplácí „špatné“ lidi a vytváří z nich netvory. Těmi hlavními netvory v kdysi veselé
zemi Šarvar (Ukrajina) se stala Velká Svině, Chamtivý Králík a Škaredý Turek. Příběh
doprovázejí i obrázky, na kterých Velká Svině připomíná současného ukrajinského prezidenta
Petra Porošenka, Králík připomíná bývalého premiéra Arsenije Jaceňuka a Škaredý Turek
dalšího ukrajinského politika Oleksandra Turčynova. Na Jaceňuka a Turyčnova kromě
karikatury naráží v ruštině i jejich pojmenování. Jaceňuk je totiž v médiích přezdíván jako
Кролик Сеня (Králík Seňa). Že se jedná o Turčynova nám napovídá jeho „pohádkové“ jméno
Турчин (Turčin, v překladu Turek). Postava „Turka“ má kromě toho na sobě oděv katolického
kněze, protože média dala Turčynovi přezdívku Кровавый Пастор (Krvavý Pastor).138
Fašiston netvorům nakázal zasít v zemi kopr – rusky укроп, což je mimochodem i hanlivé označení pro Ukrajince. Jediné místo, které nebylo zapleveleno koprem, byl Kraj Kopců
(tedy Luhanská oblast). Obyvatelé tohoto kraje, Zdvořilí človíčci, se obrátili s prosbou
o pomoc ke svému Taťkovi, který nápadně připomíná Putina. Ten jim pomohl ochránit
hranice a dnes se Zdvořilí Človíčci „těm hloupým monstrům už jen smějí“.
I tak může vypadat proruská propaganda, zde v podání pro ty nejmenší. Hrdinou je
v příběhu Putin, nepřítelem ukrajinští politici a obětí občané východní Ukrajiny. Takto
vypadá obraz současné Ukrajiny v mnohých prokremelských médiích.

138

Více o přezdívkách politiků a veřejných činitelů se dočtete v kapitole 3.3.1 Ponižující oslovení a přezdívky.

67

3.2.4 Současná Ukrajina
Současná Ukrajina je nejen v očích ruských médií rozdělena především na západ a východ. Dříve se to chápalo jen jako administrativní členění země, přestože již od počátku
samostatnosti Ukrajiny měly tyto oblasti svá specifika. Dnes se toto rozdělení pociťuje jako
dělicí čára mezi kontinentální Ukrajinou a povstaleckým Východem, který vzdoruje oficiální
politice Kyjeva.139
Петр Порошенко стремится утопить в крови восставший юго-восток Украины.
http://mirpolitiki.net/politika/poroshenko-stremitsja-utopit-krovi-vosstavshij-jugo-vostok-ukrainy27052014.html

В крупнейших городах юго-восточной Украины продолжаются выступления против
новых киевских властей.
http://www.ntv.ru/novosti/891097/

Toto rozdělování má své opodstatnění. Ukrajina je rozdělována na západní proevropskou část, která je v prokremelských médiích označována za tu „zlou“, a východní
proruskou část, která je naopak hodnocena kladně. Kvůli rozdělení Ukrajiny na západ a východ je pak v ruských médiích prezentována jako nejednotná země, která je zmítána boji.
V článcích týkající se Ukrajiny proto najdeme často slova týkající se vojenských akcí (ve
všech druzích médií).
Однако в условиях войны — как минимум, информационной — между Россией и Украиной быть русским украинцем, кажется, невозможно.
http://izvestia.ru/news/586873

Такой вариант и в стратегическом, и тактическом плане чудовищно невыгоден
Украине, Киеву придется потерпеть серьезное военное поражение, чтобы отказаться от войны до победного конца.
https://www.gazeta.ru/politics/2014/08/16_a_6178393.shtml
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Toponyma plní nejen identifikační funkci, ale slouží také k aktualizaci a politizaci
sdělení. Použití a srovnání toponym jako Восток, Запад, Крым atd. mluvčí poukazují na to,
že Ukrajina není jednotná.140 Kontinentální část, ve které sídlí oficiální vláda, je kromě toho
označována jako fašistická а banderovská“, veškeré kroky ukrajinských politiků jsou zpochybňovány, v článcích lze najít nahromadění slov s negativním významem, které mají za cíl
vyvolat pocit strachu. V některých textech můžeme najít narážky vyjadřující pochybnosti
o státním statusu Ukrajiny či o dodržování zákonů.
Между тем, для знатоков ситуации на Западной Украине и Украине в целом это не
было неожиданностью, поскольку фашизм здесь давно и успешно взращивается.
http://ruskline.ru/analitika/2011/08/02/fashizm_segodnya/

Бандеровская Украина, которую строят победители Евромайдана, не является
привлекательной для Донбасса.
http://www.politnavigator.net/u-lyashko-dodumalis-chto-donbassu-banderovskaya-ukraina-ne-nuzhna.html

Отношение бандеровской власти Украины к русским, проживающим в Украине,
и к государству Российской Федерации переходит все рамки приличия и дозволенности.
http://ruspravda.info/Banderovskaya-sushchnost-ukrainskoy-vlasti-5565.html

Украина на этой неделе порадовала нас новостями о продолжении процесса
дезинтеграции этого псевдогосударства.
https://news-front.info/2017/03/17/zapad-v-shoke-ot-bezumiya-poroshenko-ruslan-ostashko/

Если ситуацию не взять под контроль, то следующий шаг — поспешный уход
российских банков с украинского рынка, многомиллиардные убытки для бюджета
и потеря Украиной части банковской системы. А это, очевидно, не может не
отразиться на финансовой системе и на валютном курсе. Понимают ли всё это
власти Украины? Вероятно, нет, раз вместо применения жесточайших мер к ра-
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дикалам, устраивающим беспорядки, предпочитают с ними заигрывать, принимая
громкие решения о бессмысленных «санкциях».
http://izvestia.ru/news/671559

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не
нарушает международные обязательства и права инвесторов, и не может идти речи
о варварских методах в отношении иностранного бизнеса на территории РФ, как
это можно наблюдать сегодня на Украине.
http://www.finmarket.ru/news/4497199?utm_source=smi2

Есть еще один побочный негативный результат: страна надолго получит «черную
метку» от международных инвесторов, которые и так не стоят в очереди, чтобы
прийти в страну, где даже первые лица государства не уважают закона.
http://izvestia.ru/news/671559

V ruských médiích můžeme také často narazit na pochybnosti o dalším vývoji Ukrajiny,
přičemž bývá zmiňována historická blízkost a bratrství ruského a ukrajinského národa. Ruští
a proruští politici naznačují, že pokud by se Ukrajina rozvíjela ve spolupráci s Ruskem, vyvarovala by se konfliktu. Bohužel to může vyvolat asociaci s výrokem „kdo není s námi, je proti
nám“, který se využívá v argumentaci černobílosti, která tvrdí, že existují jen dvě varianty.
«Я считаю, что для многих постсоветских стран единственно верный путь —
развиваться вместе с Россией. Например, на Украине удалось бы избежать гражданского конфликта, если бы в Киеве придерживались именно такого вектора», —
сказал Пушилин.
https://lenta.ru/news/2017/01/18/pushilin_crimea/

Путин называл русских и украинцев «одним народом» и полагал, что Украина «будет
строить свое будущее вместе с Россией».
http://izvestia.ru/news/665815

V ruských médiích se nám naskýtá podivný obraz Ukrajiny, která je na jedné straně
přirovnávána k fašismu a často je zobrazována ve špatném ve světle. Na druhé straně jsou
Ukrajinci nejen v opozičních, ale i státních médiích označováni za bratrský národ. Pro
vytvoření takového obrazu Ukrajiny autoři často přistupují k řečové agresi, v krajních
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případech k jazyku nenávisti. Oba jazykové jevy jsou dalšími zkoumanými kategoriemi
v diplomové práci.
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3.3 Řečová agrese
V teoretické části jsme již naznačili, že neexistuje jednotná definice pojmu řečová
agrese a že na danou problematiku lze nahlížet z několika úhlů. V naší praktické části
považujeme za řečovou agresi takové jednání, které je vědomě cíleno na ponížení nebo
úmyslné způsobení duševní újmy jedinci, skupině lidí nebo společnosti jako celku, přičemž
jsou využívány jazykové prostředky spojené v lidském povědomí s agresivním jednáním, ale
jedná se i o slovní urážky, ponižování, zesměšňování, narážky, poukazování na nekompetentnost, zasazování objektu diskreditace do ironického či sarkastického kontextu, srovnávání s negativními osobnostmi a fakty, používání nálepek apod.

3.3.1 Ponižující oslovení a přezdívky
Za ponižující můžeme považovat oslovování zdrobnělou či familiární podobou jména.
V prokremelských médiích vídáme takové oslovení nynějšího ukrajinského prezidenta Petra
Porošenka, která bývá spojena s tykáním hlavě státu, ale i s celkovým posměšným nádechem.
С банками ты совершил фатальную ошибку. Которая может стоить тебе жизни. За
такие деньги, Петя, убивают. Ты не знал?
https://news-front.info/2017/03/21/za-takie-dengi-petya-ubivayut/

«Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню», —
пошутил Прилепин.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201702162353-6yfp.htm

Петя, где деньги: Трамп жестко затянет на шее Порошенко «долларовую петлю»
https://slovodel.com/493863-petya-gde-dengi-tramp-zhestko-zatyanet-na-shee-poroshenko-dollarovuyu-petlyu

Итак, давайте познакомимся с Петей Порошенко поближе.
https://jpgazeta.ru/sekretnyie-materialyi-pyotr-poroshenko-psihologicheskiy-portret/

Podobných oslovení lze čekat i od druhé strany, které směřují k ruskému prezidentu
Putinovi.
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Дошкольник Володя Путин не умел читать и писать.
http://www.rbc.ru/politics/02/08/2001/5703b2709a7947783a5a1d76

Володя Путин не ходит на дебаты.
http://zhatai.ru/volodya.html

Система, которую Вовочка выстраивал долгие годы, в общем-то сложилась. Она
называется клептократия: власть воров.
http://путинкоррупция.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/

Kromě familiárního oslovení je oblíbené dávání přezdívek různým ukrajinským
politikům a činitelům.
Bývalému ukrajinskému premiérovi Arseniji Jaceňukovi se přezdívá především Кролик
Сеня (Králík Seňa). Jeho přezdívka vznikla v roce 2009, kdy ho ukrajinské noviny
Komsomolskaja pravda srovnala s králíkem z animovaného sovětského filmu Vinni-Puch
(«Винни-Пух»). Přezdívka se ujala a používá se velice často. Kromě ní můžeme narazit ještě
na přezdívky jako Арсений Хуй Осенний, Цуценюк, Поценюк, Яйценюк, Яйценюх,
Яйцепук, které si jazykově hrají se jménem politika, nebo Сеня Кулявлоб a Деньгивперëд.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko získal přezdívku Генератор случайных слов (Generátor
náhodných slov). Proslavil se prý svojí schopností vytvářet nesmyslné a nesouvislé fráze.
Bývalý prozatímní ukrajinský prezident Oleksandr Turčynov si vysloužil přezdívku
Кровавый Пастор (Krvavý pastor). Právě kvůli jeho protestantské víře se mu začalo říkat
Pastor. Prokremelská média ho označují za jednoho z iniciátorů konfliktu na východě
Ukrajiny, proto k přezdívce přidali ještě přívlastek „krvavý“.
Úsměvnou přezdívku získal bývalý prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč. Ten při své
kandidatuře na prezidenta v roce 2004 do ankety napsal, že má titul profesora, přičemž se
u toho dopustil pravopisné chyby, místo профессор napsal проффесор. Anketa se samozřejmě dostala na internet a od té doby se Janukovyčovi přezdívá Проффесор (Proffesor).
Ani současný prezident Ukrajiny není ušetřen. Kvůli jeho obrovskému majetku
a vlastnictví čokoládovny se mu dostalo přezdívky Шоколадный король (Čokoládový král).
Jednu dobu ho média nazývala dokonce Шоколадный заяц (Čokoládový zajíček), ale poté, co
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si přezdívku „králíka“ vysloužil Jaceňuk a Porošenko se stal po Janukovyčovi prezidentem,
byl povýšen na Čokoládového führera (Шоколадный Фюрер).141
Hanlivou přezdívku dostal i patriarcha ukrajinské pravoslavné církve, kterému se
v ruských médiích říká Лжипатриарх Филарет (Lžepatriarcha Filaret). Zde několik příkladů.
«Кролик Сеня» полетит в США за морковкой.
http://x-true.info/39646-krolik-senya-poletit-v-ssha-za-morkovkoy.html

«Ничего не меняется из-за американских мракобесов и их марионеток типа Яйценюка
и как его… Турчинов, Потрошенков», — заявил Кобзон.
http://www.kp.ru/online/news/1980734/

Однако, как видимо, "кровавый пастор" не оставляет усилий, а его однопартийцы
в Верховной раде инициировали специальный законопроект о переносе даты
официального празднования Рождества в стране.
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/952064/krovavyi_pastor_t
urchinov_prizval_ukrainu_nie_prazdnovat_pravoslavnoie_rozhdiestvo

"Генератор случайных фраз" пригрозил наказать организаторов «марша пленных»
в Донецке.
http://pravdoryb.info/generator-sluchaynykh-fraz-prigrozil-nakazat-organizatorov-marsha-plennykh-vdonetske.html

Вот в этом вся суть шоколадного фюрера и его бизнес-идеологии.
http://www.putin-today.ru/archives/43406

Лжепатриарх

«коммерческого

патриархата»

Филарет

призвал

украинцев

сплотиться в дни молитвы и поста 2-3 апреля, обратиться к Богу за помощью
в «борьбе с агрессором».
https://news-front.info/2017/03/17/lzhepatriarh-filaret-predlozhil-ukraintsam-obratitsya-k-bogu-za-pomoshhyuv-borbe-s-rossijskim-agressorom/

141

КРАСНОВ, Петр. Кровавый Пастор и Шоколадный Фюрер: ТОП-10 прозвищ украинских политиков.
In: Nation News, 2016 [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné z: https://nation-news.ru/195199-krovavyi-pastori-shokoladnyi-fyurer-top-10-prozvishch-ukrainskih-politikov
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Pro ruského prezidenta Vladimira Putina se taktéž ujalo několik přezdívek. Ještě
v dobách, kdy působil v KGB, se mu přezdívalo Окурок (Vajgl), Бледный моль (Bledý mol),
dnes se mu říká Царь (Car) či Ботокс (Botox) kvůli podezření z plastických operací, což
vyvolává množství posměšků.142 Najít lze i opisné perifráze, které se snaží posměšně
charakterizovat Putina.
Примечательно, что Ботокс, пытающийся выступить в роли собирателя земель
русских,...
http://lurkmore.to/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD/%D0%A5%D0%B8%D1%81%D1%82%D
0%BE%D1%80%D0%B8

Следует, однако, задуматься над методами, которые использует кремлевский
дзюдоист.
http://newrezume.org/news/2015-04-25-8601

3.3.2 Srovnání s negativními fakty a osobnostmi
V souvislosti s informační válkou se nejčastěji Ukrajina a její vláda srovnává
v prokremelských médiích s fašismem a hitlerovským Německem. Například při vzniku
praporu dobrovolníků Azov, při jednání nacionalistické strany Pravý sektor či při jakékoliv
zmínce týkající se Stěpana Bandery se slovo fašismus skloňuje ve všech pádech.
Historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu podotýká, že užití termínu
„fašista“ nemusí znamenat „označení na základě jednání a politické ideologie, ale spíše laciný
způsob jak očernit soupeře“. V lidské paměti je toto slovo zakořeněno jako hrubá urážka a je
lehké tímto způsobem protivníka diskreditovat. Nemusí to znamenat, že se skutečně naplňují
znaky fašismu, jak ho chápou historici.143 Nicméně tato přirovnání na adresáty sdělení stále
fungují.
Zde několik příkladů srovnání Ukrajiny s německým fašismem, ale i s potápějícím se
Titanikem. Někdy napoví už jen samotný název: Порошенко как Гитлер с порванными
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носками. Pod titulkem je pro názorné srovnání ještě fotografie Porošenka a Hitlera, kteří
jsou zachyceni s podobnou gestikulací. Text dále pokračuje:
Один из лидеров украинских комсомольцев Александр Кононович заявил, что нынешний
украинский режим похож на Германию 1944-го года, когда спецслужбы чувствуют
скорый конец власти Порошенко и «готовят почву к переговорам о сдаче
рейхканцелярии», пишет «ПолитНавигатор». По словам эксперта, сейчас СБУ
выполняет функции гестапо. […] «И режим – он уже тонет. Идет ко дну.
Экономически. Этот Титаник тонет. Но, как капитан Титаника, вместо того, что
бы спасать людей, вывел на палубу духовой оркестр, то же самое делает
Порошенко», - отметил он. […] «А "супер-нация" получила двадцать триллионов
государственного долга. […]
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201702021339-6wx1.htm

V daném článku můžeme cítit i jistou míru výsměchu, když autor metaforicky srovnává
Ukrajinu s potápějícím Titanikem a Porošenka s jeho kapitánem, který místo toho, aby
zachránil lidi, předvádí jim „orchestr“, nebo nazývá Ukrajince „nadnárodem“ v uvozovkách.
Dále bývají ukrajinské orgány srovnávány s gestapem a některá média označují Hitlera
za idol Porošenka.
Рогозин сравнил реформу СБУ со стандартами гестапо.
http://izvestia.ru/news/673626

Армию Порошенко ждет судьба армии его кумира Гитлера под Москвой.
http://novorus.info/news/interesno/29480-armiyu-poroshenko-zhdet-sudba-armii-ego-kumira-gitlera-podmoskvoy.html

Lze najít dokonce články, které jsou celé zasvěcené tomu, že popisují vývoj fašismu
v Německu a jsou doplněné „příklady“ ze současné Ukrajiny.
И точно так же, как гитлеровская пропаганда без устали лгала своим гражданам
(особенно после создания Министерства пропаганды Рейха, шеф которого, Геббельс,
откровенно заявлял, что ложь должна быть самой невероятной, чтобы в нее
поверили), и, естественно, были запрещены все несогласные газеты, — так и в Укра76

ине ныне под запретом шельмованием все медиа, смеющие критиковать
антинародную политку Банковой. […] Захватив власть, фашистские диктаторы,
используя рычаги государственной власти, ее машину подавления, запрещают все
политические партии (кроме фашистской), лишают всех демократических и иных
прав большинство населения страны. Все это заметно на примере современной
Украины. […] И это прямая аналогия с поддержкой ЕС и США фашизма на Украине.
Только кулак направлен уже против России, а не СССР. […] В этом случае сами народные массы могут привести к власти сторонников фашизма законным, парламентским путем, отдав им свои голоса на выборах, как это и произошло в Германии
в 1933 г., а также, в новейшей истории, — в Украине в 2012, когда в Верховную Раду
пришла «Свобода».
http://ukraina.ru/analytics/20140901/1010354477.html

Ukrajinu však nesrovnávají s fašistickým Německem pouze některá ruská média, ale
i prokremelská média v České republice.
Obrázky hořícího Kyjeva, ulic Lvivu vyplněných hulváty a další děsivé příklady chaosu v zemi
ilustrují bez stínu pochybností, že ta politická vyjednávání s opozicí z Majdanu (kyjevského
ústředního náměstí) už přestalo být ústředním bodem událostí. Je to spíše otázka, zda bude
ukrajinský fašismus podpořen či zamítnut.
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3430-ukrajina-a-znovuzrozeni-fasismu-v-evrope

Ukrajina musí být znovu osvobozena od fašistů. A musí k tomu dojít právě teď, dokud krví
nezalili celou zemi, nejen její jihovýchod.
https://cz.sputniknews.com/czech.ruvr.ru/2014_10_31/Fasismus-na-Ukrajine-70-let-pote-8753/

Jak jsou na Ukrajině děti učeny fašismu.
http://www.nwoo.org/2014/06/26/jak-jsou-na-ukrajine-deti-uceny-fasismu/

Ruská opozice stojící proti Kremlu však nesouhlasí s výše uvedenými výroky, ba
naopak. Někteří spatřují znaky fašistické ideologie právě v politice Ruska. Například mladý
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ruský politik Michail Světov z Libertariánské strany ve svém textu144 uvádí deset znaků
fašismu a u Ruska zaškrtl desetkrát „ano“. V případě Ukrajiny jen jednou, a to u bodu týkající
se korupce. Mezi další znaky fašismu Světov řadí například kult osobnosti, vládu jedné
strany, identifikaci vnějšího nepřítele za účelem sjednocení, kontrolu médií, militarismus,
perzekuci intelektuálů a umělců aj. Uveďme několik dalších příkladů opozičního srovnání
ruské (putinovské) politiky s fašismem.
Как

видим,

путинский

режим

полностью

соответствует

определению

фашистского режима. И, совершенно естественно, что сам Путин, как публичный
вождь этого режима – фашист. Фашист по определению. Не зря люди, чья голова
свободна от дурмана путинской “матрицы”, называют политику этой системы
“рашизмом”, Путина – “Путлером”, а саму Россию – “ПутлерРейхом” или
“Рашистской Рейхспедерацией”.
http://politolog.net/hot/pochemu-putin-fashist-rossiya-fashistskoe-gosudarstvo-zhurnalist/

I tento opoziční článek se snaží celkově srovnat německý fašismus a putinovskou
politiku. V úryvku můžeme najít využití manipulativní metody absolutní samozřejmosti typu
„každý rozumný člověk musí uznat, že...“. Zde se za toho rozumného považuje člověk, který
politiku Ruska nazývá „rašismem“, Putina „Putlerem“ apod.
Прекратите врать, что фашизм — в Киеве. Он здесь.
http://echo.msk.ru/blog/boris_vis/1731746-echo/

Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями. Россия – классическое фашистское
государство, причем идеология гитлеризма разделяется и поддерживается большинством ее жителей.
https://rufabula.com/news/2015/02/15/fashist-state

По этой причине, как и в веймарской Германии, фашистский проект в России имеет
шансы на поддержку большинства. Едва ли в его названии будет упомянуто слово
«фашизм». Но ведь и Гитлер не называл себя фашистом.
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/02/13/ugroza-fashizma
144
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Lze najít ale i smířlivější názory, které uznávají, že Rusko nelze srovnávat
s hitlerovským Německem jako takovým. Nicméně v něm i tak shledávají některé jeho prvky.
Я бы не сказал, что в России у власти находятся люди, которые сами по себе
являются фашистами. Я бы скорее назвал Россию и Кремль фашизоидными. По
своей стратегии и поступками, а особенно, риторике, они иногда напоминают
фашистские режимы, но полностью их отождествлять с режимами Германии
или Италии 30-40-х годов нельзя. Конечно, путинский режим авторитарный,
империалистический, но там отсутствует такой важный элемент как революционность. Вот революционности там нет. Есть консерватизм, особенно социальный консерватизм, авторитарность и империалистическое расширение границ
Российской Федерации.
http://ru.krymr.com/a/25327070.html

Владислав Иноземцев: Я сказал, что в России складывается мягкий вариант
фашистского режима. Имелось в виду, что речь идет в первую очередь об огосударствлении

экономики,

превращении

России

в

корпорацию,

об

усилении

националистической риторики, о постоянном продвижении идеи народного единства,
единства между партией, народом, вождем, постоянного будирования идеи
справедливого насилия, даже если оно незаконно, но идет от имени масс, сплочение
между государством и определенными финансовыми элитами ради единой цели и так
далее.
http://www.svoboda.org/a/28047747.html

Někteří opozičníci kromě narážek na Hitlera srovnávají Putina ještě se Stalinem.
Он [Putin] возомнил себя новым Сталиным во внешней политике – новый мировой
порядок, разделение на блоки, новые зоны влияния в Европе...
http://www.svoboda.org/a/27458803.html

Путин это новый Сталин? Ну зачем же Сталина так оскорблять.
http://rusinform.ru/index.php?newsid=1682
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Zde cítíme dokonce ironický náznak, že Putin je ještě horší než samotný Stalin.

3.3.3 Nálepky
S předchozí podkapitolou souvisí tzv. „nálepkování“, které se v politickém boji používá
odedávna. Pokud je nálepka dostatečně hanlivá nebo podlá, soupeř může být vyřízen ještě
dřív, než stačí obhájit své stanovisko. Je to pohodlný způsob, nepotřebuje názorovou argumentaci a účinek je silný. Může mít stejný dopad jako hrubá urážka. 145 Uveďme několik
příkladů z prokremelských médií, které Ukrajince „nálepkují“ opět jako fašisty a neonacisty.
Často nechybí ani nahromadění slov s negativním smyslem, jejichž cílem je vyvolání strachu.
Победу «крымской весны» обеспечила прежде всего сплоченность крымчан, их
готовность отстаивать, даже с оружием в руках, свои ценности, идеалы, будущее
своих детей в противостоянии с «коричневой» ордой украинских неонацистов,
угрожавших вторгнуться на крымскую землю.
http://izvestia.ru/news/671526

Он также отметил, что сейчас на территории Украины происходит политический
террор «под гнетом новоявленных гестаповцев в виде Службы безопасности
Украины, которая людей бросает в тюрьмы, пытает, издевается над ними и убивает».
http://izvestia.ru/news/671439

И это в то время, когда единственной верной реакцией на действия нынешней
украинской системы правосудия может быть только непризнание законности ГПУ
и других властных структур захваченной нацистами страны.
https://ria.ru/analytics/20170317/1490262119.html

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора так называемой
Украины нацист Владимир Гузырь.
http://www.nakanune.ru/news/2015/4/22/22396770/#sthash.eKqaPqJC.dpuf
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Kyjevská vláda je v proruských médiích také charakterizována jako хунта („chunta“,
„junta“). Slovo pochází ze španělštiny, kde má význam rady, komise či výboru. Dnes se však
v ruštině i v jiných jazycích spojuje s latinskoamerickými vojenskými diktaturami a převraty
(zejména s chilskou vojenskou juntou generála Pinocheta v 70. letech minulého století). Slovo
tak získalo hanlivý význam označující „dočasnou vládu, která získala svoje místo nezákonným převratem“.146 V některých případech lze kromě zmíněného výrazu narazit na spojení
нелегитимный nebo антиконституционный режим.
Киевская хунта принимает всё больше шизоидных законов.
http://ruspravda.info/Kievskaya-hunta-prinimaet-vse-bolshe-shizoidnih-zakonov-3826.html

Марков не исключает, что, несмотря на поддержку Шереметом украинской хунты,
его могли убить «как просто русского, как выходца из России».
http://izvestia.ru/news/623107

Впрочем, интересно не то, что считает квазипрокурор (narážka na ukrajinského
státního zástupce Jurije Lucenka, který nemá právnické vzdělání), назначенный на эту
должность

нелегитимным

режимом,

но

то,

как

реагирует

на

решения

представителей органов украинской судебно-правовой системы сам обвиняемый —
экс-президент страны Виктор Янукович.
https://ria.ru/analytics/20170317/1490262119.html

Охарактеризовать нынешнее положение в Донбассе можно, пожалуй, одним:
продолжается необъявленная террористическая война киевской хунты против моих
земляков. То, что военные действия частей ВСУ и различных неонацистских
батальонов носят именно террористический характер, я говорю постоянно.
http://izvestia.ru/news/625547

V článku je dokonce konflikt na východě Ukrajiny označován ze strany ukrajinské
„chunty“ za teroristický, stejně tak jako složky ukrajinské armády. Jedná se o opravdu
nadsazenou charakteristiku, nelze nazvat armádu jakékoliv země teroristickou (zvláště pokud
se snaží získat zpět své území).
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Prokremelská média často označují Ukrajince za rusofoby, tedy za odpůrce všeho
ruského. Bohužel, ukrajinští politici v posledních dnech tuto nálepku ještě přiživují, když
zakázali činnost poboček ruských bank na Ukrajině nebo odmítli nechat vystoupit ruskou
zpěvačku Juliju Samojlovou na Eurovizi konající se letos na Ukrajině (jedná se o každoroční
hudební soutěž zemí, které jsou součástí Evropské vysílací unie).
Украинские русофобы спят и видят, как Россия развалится на части, или исчезнут её
полезные ископаемые, словно это каким-то образом решает все украинские
проблемы.[...] Она наивно полагает, что на постоянной лжи можно построить
государство, а русофобией объединить народ.
http://www.russophobia.net/168

У Трампа, в отличие от многих его предшественников, имеется конкретный план по
"перестройке" своей страны, и этот план сорвется, если Вашингтон продолжит
политику демократов по поддержке в Европе сторонников мультикультурализма
вроде Ангелы Меркель, а на Украине — бандеровцев и русофобов.
https://ria.ru/analytics/20170203/1487162197.html

V uvedeném úryvku se objevila další nálepka, kterou média častují Ukrajince.
Banderovci jsou zvláštní kapitolou v dějinách ukrajinské historie. Někteří tuto skupinu
nacionalistů z 2. světové války vedenou Stěpanem Banderou považují za hrdiny, jiní za
masové vrahy. Banderovi byla přisuzována genocida Ukrajinců i Židů, kolaborace s Hitlerem
a další zvěrstva. Ruský historik Andrej Zubov píše, že šlo o národní osvobozenecké hnutí a že
tak, jak jednali oni, jednali i mnozí další. Jenže v Sovětském svazu bylo potřeba také vše
„onálepkovat“ a po 2. světové válce to bylo jednoduše nazváno fašismem. Banderovci také
byli nazýváni fašisty, ačkoliv to neodpovídalo skutečnosti. „Po 70 letech se mýtus o Banderovi znovu ukázal jako velmi aktuální. Náhle mezi Rusy vypukla epidemie nenávisti
k banderovcům. K nim se přidaly mýty o Pravém sektoru, ukrajinském komandu. Všechny
tyto mýty, které Rusům brání v kritickém myšlení.“147
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По его мнению, "вместо того чтобы осудить военно-политическое руководство
Украины за антигуманную политику в отношении жителей Донбасса и исключить
это государство из состава международных, в том числе военно-морских коалиций,
Запад старается стимулировать бандеровцев на дальнейшую эскалацию конфликта".
https://ria.ru/world/20170201/1486938852.html

В частности, в одном из своих выступлений Милонов обещает приехать в Киев
и защитить представительницу России на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову от
"разгневанных бандеровцев".
https://www.dni.ru/polit/2017/3/29/365235.html

Более того, сейчас на Украине власть пытается возвести профашистский
коллаборационизм бандеровцев в степень государственной идеологии и общественного
приоритета.
http://izvestia.ru/news/658454

Zde ještě pár příkladů z českých proruských webů.
Sérii vražd protivníků kyjevského režimu na Ukrajině vzali na sebe novodobí banderovci –
Ukrajinská povstalecká armáda.
https://cz.sputniknews.com/svet/20150418277416/

Porošenko ničí ukrajinské děti a mění je na nacisty.
http://www.nwoo.org/2016/01/14/porosenko-nici-ukrajinske-deti-a-meni-je-na-nacisty/

V médiích opozičních, stojící proti Kremlu, lze také najít několik nálepek označující
ruskou politiku. Nejčastěji se jedná o nálepku okupantů, teroristů a zločinců.
Накануне МИД Украины официально заявил, что обострение ситуации в Донбассе
связано

с

«активизацией

российско-террористических

сил».

По

данным

внешнеполитического ведомства, «за последние два дня российские оккупационные
войска совершили массированные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения».
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/31/675580-kreml-obespokoen

83

Русские оккупанты в Донецке убили 11 мирных жителей.
http://sokrytoe.org/index.php?newsid=19098

Русские оккупанты перебросили в Донецк "мобильную огневую группу".
https://www.rupor.info/news/108111/russkie-okkupanty-perebrosili-v-doneck-mobilnuyu-o/

Военный преступник Путин - хочет «гнилого компромисса» по Украине.
http://sokrytoe.org/index.php?newsid=30635

У нас с ролью главного террориста всей страны прекрасно справляется Владимир
Владимирович Путин.
http://www.svoboda.org/a/28221478.html

3.3.4 Hrubé výrazy a urážky
Expresivními, hrubými či vulgárními výrazy se autor snaží objekt diskreditovat či
ponížit přímo, bez jakéhokoliv zaobalení. Slovním napadáním se zpochybňuje charakter či
pohnutky místo toho, aby se mluvčí zaměřil na fakta. Urážka funguje podobně jako nálepkování, jelikož negativní přídomky se dobře pamatují. Urážky jsou v prokremelských médiích
nejčastěji mířeny na jednotlivé politiky a činitele.
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин назвал тормозом главу
МИД Украины Павла Климкина. Накануне дипломат написал в Twitter, что у крымчан
«отняли свободу», и дал обещание им ее вернуть, не уточнив, как именно. Свое
заявление Климкин сделал в третью годовщину возвращения Крыма в состав
Российской Федерации. «Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», — заметил
Рогозин.
http://izvestia.ru/news/672011

Ruský vicepremiér použil pro označení ukrajinského ministra výraz тормоз, který lze
přeložit jako „zabedněnec“, „tupec“. Ukrajinský ministr se vyslovil, že obyvatelům Krymu
byla odebrána svoboda, načež Klimkin na tento výrok reagoval s výsměchem následovně: „To
je zabedněnec! Vždyť to jsou už tři roky, co jsou svobodní!“
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Вчера вечером пахан всея Украины Петр Порошенко объявил общую сходку.
https://news-front.info/2017/03/21/dvojnoj-udar-po-koshelku-kievskogo-rezhima-yurasumy/

Психопат с манией величия и болезненной лживостью, жадный, мстительный,
озлобленный на весь мир, без тени великодушия и благородства – какой ужасный
мерзавец пролез «на трон» несчастной Украины. Хуже — сложно что-то придумать.
Разве что совсем уже откровенный маньяк… Но не стоит забывать, что именно
Порошенко начал масштабную войну в Донбассе.
https://jpgazeta.ru/sekretnyie-materialyi-pyotr-poroshenko-psihologicheskiy-portret/

Что ж, Петя! Не знаю, это такой твой хитрый план, или ты реально безвольная
тряпка, не способная навести порядок у себя в стране – это уже никого не
интересует.
https://news-front.info/2017/03/21/za-takie-dengi-petya-ubivayut/

Urážky jsou často mířeny na ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. V prvním
úryvku je označen jako пахан, což v kriminálním žargonu znamená „vůdce zločinecké
skupiny“. Urážka je sarkasticky dovršena spojením всея Украины, které se používá u vznešených titulů (například Митрополит Киевский и всея Украины). V dalších ukázkách
můžeme vidět hrubší výrazy jako психопат („psychopat“), мерзавец („bídák“, „křivák“),
маньяк („maniak“), тряпка („slaboch“) s dalšími negativními přívlastky, ponižujícím familiárním oslovením, tykáním a narážkou, že Porošenko začal válku na Donbasu.
Slovní napadání se však někdy netýká jen jednotlivců, ale hanlivě jsou označováni
i Ukrajinci jako národ. Nejčastěji se jedná o slova укропы, укры, хохлы nebo майдауны,
které jsou často brány i jako výrazy jazyka nenávisti.
Как будто есть вот такая сферическая Россия в вакууме, которая всегда придет на
помощь, выделит из своего бюджета денег на восстановление хозяйства Донбасса,
пришлет специалистов, а если станет совсем туго и «укропы» вновь пойдут в наступление, дунет из-за туч холодным «северным ветром» и рассеет вражеские батальоны.
http://izvestia.ru/news/600650
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Но укропы никак понять этого не могут.
http://958fm.ru/810-klinicheskie-debily.html

"Укры, уходите": жители Авдеевки недовольны присутствием в городе силовиков.
https://ria.ru/world/20170203/1487114844.html

Slovo укроп nejspíše vzniklo ze spojení slov украинский a патриот, některé zdroje
uvádějí spojení украинское сопротивление. Slovo укры je zkrácený výraz slova украинец.
Умные и хитрые хохлы попались на удочку «ЦэЕвропы» и превратились в майдаунов,
раздербанивших свое ради «прекрасного» западного.
https://news-front.info/2016/10/19/pochemu-ya-nenavizhu-zapad-ivan-ostrogozhcev/

Existuje několik verzí, proč se Ukrajincům přezdívá хохлы. Nejrozšířenější je ta, že
označení vzniklo od zvláštního „vyholeného“ účesu, který ve středověku někteří Ukrajinci
nosili a Rusové je označovali jako хохлатые люди, z čehož pak vznikl zkrácený výraz
хохлы. Nutno podotknout, že na západě Ukrajiny je tento výraz považován za hrubou urážku,
ale na východě byl vždy přijímán neutrálně.148
Výraz майдаун vznikl spojením slov майдан i даун („člověk s Downovým
syndromem“). Lze potkat i výraz майданутый, což se člověku zvukově asociuje se slovem
ебанутый („praštěný“, „nenormální“).
Můžeme najít i hanlivá a sarkastická označení pro celou Ukrajinu jako Усраина,
Урина, Руйна, псевдогосударство aj., která se používají především v různých diskuzích
a komentáři pod články.
Усраина самая демократическая страна в мире после Антарктиды!
http://man-and-man.livejournal.com/28306.html

Украина на этой неделе порадовала нас новостями о продолжении процесса
дезинтеграции этого псевдогосударства.
https://news-front.info/2017/03/17/zapad-v-shoke-ot-bezumiya-poroshenko-ruslan-ostashko/
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2017-04-02].

Dostupné

z:

Жить на Донбассе гораздо лучше, чем на Руине.
http://alexandr-rogers.livejournal.com/602641.html

Nicméně i na druhé straně opět existuje několik hanlivějších výrazů, které se v ruskoukrajinském konfliktu používají pro označení ruských přívrženců či separatistů. Nejčastěji se
jedná o výraz ватники a колорады, dále Лугандон, Днобасс, Донбабве.
По словам юриста, на этих активных жителей стали наезжать так называемые
"ватники" и "колорады" - Сначала они просто оскорбляли людей, выкидывали мусор
под двери, потом стали искусственно провоцировать на конфликты.
https://www.obozrevatel.com/abroad/80395-rossijskij-yurist-pozhalovalsya-chto-v-moskve-rasplodiliskoloradyi-i-vatniki.htm

Во-вторых, любые акции колорадов и ватников никогда не организуются по
инициативе самих ватников и колорадов.
http://politolog.net/analytics/odessa-eto-sleduyushhaya-cel-putinskoj-voennoj-agressii-bloger/

Výraz ватник („vaťák“, „vatovaný kabát“), který původně označoval svrchní zimní
oděv populární v dobách SSSR, byl před několika lety opozicí zaveden jako hanlivé označení
pro ruské patrioty nebo ruské přívržence. Přestože se výraz ze strany opozice v tomto
negativním smyslu stále používá, nemá na ruské přívržence až tak urážlivý vliv. Někteří ruští
patrioti se dokonce tak začali sami hrdě nazývat.149 V diskuzích můžeme najít dokonce
poznámky, že ruský patriot si musí takové označení dokonce zasloužit. Původní urážka tak
ztrácí význam.
Нечего примазываться - звание ватника ещё нужно заслужить!
https://ria.ru/world/20170417/1492444842.html

Slovo колорад vzniklo ze spojení колорадский жук („mandelinka bramborová“).
Avšak ve spojení s událostmi na Ukrajině se „mandelinkami“ začali nazývat proruští
ozbrojení separatisté na jihovýchodě země, kteří se snažili obsadit budovy a vyvěsit na nich
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ruské vlajky. A jelikož separatisté nosí georgijevské stužky, které jsou barvou i vzorem
podobné vzhledu tohoto škůdce bramborových natí, začalo se jim tak přezdívat.150
Луганда и Донбабве – печальная украинская реальность. Спасибо Путину и нашим
дегенератам.
http://uainfo.org/blognews/342356-segodnya-luganda-i-donbabve-pechalnaya-ukrainskaya-realnost-spasiboputinu-i-nashim-rodnym-degeneratam.html

V ukázce vidíme obrazné expresivní pojmenování Luhanské a Doněcké lidové
republiky, které vzniklo cestou složení dvou komponentů různých toponym Луганда =
Луганск + Уганда a Донбабве = Донбасс + Зимбабве. Jak je známo, Uganda a Zimbabwe
jsou africké země, které jsou považovány za ekonomicky slabé, což se přenáší i na ukrajinskou půdu a dané samozvané republiky jsou s nimi takto sarkasticky srovnávány.151
Донбасс (почему-то у меня автоматическая опечатка в этом слове – всегда
«ДНОбасс») заявил, что он за мир.
https://petrimazepa.com/greenlight/arrowintheknee.html

Jazykovou hru můžeme najít i v přesmyčce u toponyma Донбас, který je
přejmenováván na Днобас.

3.3.5 Poukázání na nekompetentnost
Poukázání na nekompetentnost politika, politiků a dalších veřejných činitelů je dalším
z projevů řečové agrese. Pokud mluvčí někoho označí za nekompetentního (za příliš
impulsivního, emocionálního, hloupého, neznalého apod.) a objekt manipulace s takovým
nekompetentním člověkem sympatizuje, manipulátor chce dát objektu pocit, že je na stejně
„nízké“ úrovni jako takto diskreditovaný člověk či skupina.
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Například takto negativním způsobem prokremelská média v poslední době reagovala
na blokádu Donbasu ze strany Ukrajiny.
Запад в шоке от безумия Порошенко. [...] Вот, казалось бы, имея опыт провальной
блокады Крыма (кстати, еще раз поздравляю земляков с возвращением домой!),
только очень тупой политик (это я про шоколадного фюрера) мог пойти на
повторение этого опыта. Но Порошенко пошел именно по этому пути и теперь
блокада Донбасса имеет статус официальной.
https://news-front.info/2017/03/17/zapad-v-shoke-ot-bezumiya-poroshenko-ruslan-ostashko/

Однако, как прокомментировал информагенству Nation News политолог и публицист
Леонид Крутаков, Порошенко фактически сам признался в своей профнепригодности
на посту руководителя страны.
https://nation-news.ru/252391-poroshenko-sleduet-podat-v-otstavku-a-ne-obvinyat-radikalov-v-poterekontrolya-nad-donbassom-ekspert

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лишенной здравого смысла
и противоречащей человеческой совести полную транспортную блокаду республик
Донбасса.
https://rg.ru/2017/03/15/lavrov-nazval-lishennoj-zdravogo-smysla-blokadu-donbassa.html

Řečová agrese je často mířena hlavně na ukrajinského prezidenta Porošenka, který je
obviňován z šílenství, je označován za tupého a nekompetentního politika. V první ukázce
vidíme opět příklad i jeho hanlivé přezdívky Шоколадный фюрер (Čokoládový führer)
a náznak výsměchu (кстати, еще раз поздравляю земляков с возвращением домой!).
Řečovou agresi namířenou proti Porošenkovi můžeme najít i v českých prokremelských
médiích.
A pokud si prezident Porošenko myslí, že něco takového zvládne jeho země za šest let, hovoří
to o jeho absolutní neinformovanosti nebo nekompetentnosti.
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/porosenko-ignoruje-ekonomickou-realitu

Experti, kteří studují otázky mezinárodního obchodu, poukazují na vysokou úroveň
nekompetentnosti a korupce administrativy Petra Porošenka na Ukrajině.
https://cz.sputniknews.com/politika/201603312708483-britsti-experti-porosenko-korupce/
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Na druhé straně o kompetentnosti ruského prezidenta pochybuje málokdo. Případy, kdy
je Putin označován za slabého, jsou spíše ojedinělé.
Путин — слабый политик и трус.
http://politolog.net/hot/putin-slabyj-politik-trus-rossijskaya-zhurnalistka-o-molchanii-kremlya-posle-tragedij/

Самый плохой человек в управлении Российской Федерацией – это Владимир
Владимирович Путин! Самый некомпетентный и нацеленный на полную деградацию
всех институтов.
http://www.svoboda.org/a/27458803.html

3.3.6 Zasazení objektu do ironického či sarkastického kontextu
Ironie je jedním z prostředků, kterým lze implicitně vyjádřit postoj k člověku, jevu či
události. Humorný účinek se při ironii dosahuje slovy, která jsou myšlena jinak. Dochází tak
často k říkání přesného opaku toho, co si mluvčí myslí. Mluvčí však může i přehánět či
zastírat. Ironie je považována za skrytou manipulaci, protože nemusí být vždy dobře
rozpoznatelná. Nicméně mluvčí chce, aby čtenář ironii pochopil. V publicistice se používá,
aby ovlivnila smýšlení a emoce adresáta. Autor dosáhne svého komunikačního cíle, pokud má
zaprvé čtenář smysl pro humor, zadruhé pokud není čtenář objektem ironie a výsměchu,
zatřetí pokud autor příliš nepřekročil hranici. V případě zlostného sarkasmu může u čtenáře
vyvolat spíše pocit soucitu s objektem diskreditace.152
Sarkasmus je zvláštní druh hodnocení situace, kdy mluvčí klade důraz na zdůraznění
negativních stránek a dopadů. Charakterizuje ho břitký jazyk, často se v rámci sarkasmu
využívá jízlivost, posměch, cynismus, parodii či zostřenou ironii.153
Jízlivost, slovní jedovatost, ironie či sarkasmus se v ruských médiích využívají velice
často. V ruských médiích je opět ve středu pozornosti ukrajinský prezident Porošenko.
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Выступая в Мюнхене перед политиками и пугая их «агрессивной Россией, аппетиты
которой, по его мнению, не остановятся только на Украине», Порошенко «забыл»
упомянуть о внутренней ситуации в его государстве. Так, сегодня, 18 февраля, в Киеве
пройдут массовые акции, приуроченные к гибели людей в 2014 году.
http://izvestia.ru/news/665815

První ukázka je z deníku Izvestija («Известия»), který je považován za prokremelský.
Z tohoto důvodu vidíme i jistou ironii ve spojení пугая их агрессивной Россией.
Předpokládáme, že deník, zastávající stanoviska Kremlu, nepovažuje Rusko za agresivní.
Ironie je zde dovršena zmínkou, že Porošenko „zapomněl“ zmínit situaci v jeho vlastní zemi,
která si bude připomínat oběti bouřlivého Majdanu z roku 2014. Autor zvýraznil slovo
забыть uvozovkami, aby ironii více podtrhnul.
Среди подарков, которые были вручены украинскому лидеру Петру Порошенко в 2016
году, был путеводитель по Крыму, подаренный неизвестным дарителем.
http://izvestia.ru/news/671963

Mnozí ukrajinští politici, včetně Porošenka, se nehodlají smířit s tím, že Krym byl
připojen k Rusku. Ironie zde tkví tedy v celé situaci, kdy ukrajinský prezident dostal jako
dárek průvodce po Krymu.
"Порошенко делает все возможное, чтобы окончательно отделить Донбасс от
Украины. Похоже, это единственное, в чем он способен преуспеть", - написал
Пушков в своем микроблоге в Twitter.
https://rg.ru/2017/03/15/pushkov-poroshenko-delaet-vse-dlia-otdeleniia-donbassa-ot-ukrainy.html

Zde se ironie mísí s dalším projevem řečové agrese, a to s poukazováním na
nekompetentnost. Porošenko je obviňován, že jediná věc, ve které bude schopen uspět, je
konečné oddělení Donbasu od Ukrajiny.
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Да… Я даже не знаю, можно ли было нарочно создать образ такого образцового
«Мальчиша-Плохиша», каким был Петя в детстве: толстый сладкоежка (вот они,
корни будущего шоколадного бизнеса! прямо таки «Вилли Вонка и шоколадная
фабрика»), мажор с «блатными» родителями, при этом обидчивый и вечно надутый.
https://jpgazeta.ru/sekretnyie-materialyi-pyotr-poroshenko-psihologicheskiy-portret/

Článek, ze kterého pochází daný úryvek, se snaží posměšným a pohrdavým způsobem
ukázat osobnost Petra Porošenka, jeho psychologický portrét včetně s uvedením „faktů“
z prezidentova života. Ve vybraném úseku již na začátku cítíme ironii. Autor srovnává
Porošenka v dětství s typicky záporným hrdinou Мальчиш-Плохиш z pohádky sovětského
spisovatele Arkadije Gajdara. Kromě toho používá ponižující familiární oslovení Петя.
Mladého Porošenka popisuje jako tlustého jedlíka sladkého a s výsměchem dodává, že již
od mládí měl tedy předpoklady pro „čokoládový byznys“ (Porošenko vlastní čokoládovnu),
načež ho ještě srovnává s další pohádkovou postavou – s Willym Wonkou, potrhlým
majitelem čokoládovny. Autor nakonec Porošenka označuje slovem мажор (hanlivě „dítě
z bohaté rodiny“), jeho rodiče popisuje jako „zloděje, kriminálníky“ a dodává, že ukrajinský
prezident byl urážlivý a věčně nadutý. Ironie a sarkasmus se zde mísí ještě s poukazováním na
vzhled (толстый), nálepkováním (мажор, блатные родители) a snad i s manipulativní
argumentací bohatstvím, tedy že bohatý člověk je méně důvěryhodný, protože ke svému
jmění určitě přišel „nečestným“ způsobem.
Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко,
который сравнил Украину с самолетом. «Украина как самолет, у которого два крыла.
Первое — это демократия, второе — это порядок. И лететь можно, только если
есть оба крыла», — написал глава государства в своем микроблоге. Пользователи
сразу же отреагировали на пост: некоторые предположили, что кроме крыльев
лайнеру нужно что-то еще. Один из блогеров написал, что Украина больше
напоминает ракету, которая «летит без единого крыла в неизвестном
направлении». Многие вспомнили комедийную передачу «Каламбур» — одна из рубрик
шоу, шедшего в девяностые, называлась «Крутое пике». В ней рассказывалось о
самолете, который находится в бесконечном падении. Блогеры написали, что если
Украина и самолет, то разве что из этого скетча.
http://izvestia.ru/news/671290
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Úryvek naznačuje, že popichování mezi Ruskem a Ukrajinou pracuje i na sociálních
sítích. V tomto případě se autoři komentářů (i článku) neposmívají jen ukrajinskému
prezidentovi, ale vysmívají se Ukrajině jako celku. Ukrajina podle nich připomíná spíše
raketu bez jediného křídla, která letí neznámo kam, nebo je metaforicky srovnávána
s nekonečně padajícím letadlem. Ukrajina je terčem posměchu i v následujících příkladech.
Статистика показывает, что ничего из того, ради чего украинцы приходили на
Майдан, не было выполнено новой властью. Страна так и не вошла в состав ЕС,
уровень коррупции только повысился, а среднемесячная заработная плата снизилась
практически в два раза.
https://russian.rt.com/ussr/article/361855-zarplaty-gosdolg-aktivisty-maidana

Některá ruská média si sarkasticky utahují z Ukrajiny, že nic, kvůli čemu se
demonstrovalo na Majdanu, se nepodařilo splnit. Země nevstoupila do Evropské unie, úroveň
korupce se ještě zvýšila a průměrný plat se údajně snížil dvakrát.
Однако, подытожил Порошенко, досрочные выборы остановили бы "минимум на год
все реформы", а состав новой Рады был бы такой раздробленный, что "не было бы
надежды на создание коалиции". А разве реальные реформы на Украине уже
стартовали? Разве утверждения о "выжившей экономике" не очередная попытка
Порошенко выдать желаемое за действительное?
https://rg.ru/2017/03/20/poroshenko-priznal-chto-iz-za-radikalov-poterial-donbass.html

V dané ukázce se autor opět Ukrajině vysmívá kvůli reformám, jízlivost je tu opět
cílena i na prezidenta Porošenka. Autor využívá řečnické otázky, které již předem obsahují
odpověď. Mají však za cíl aktivizovat vnímání adresáta a poskytnout mu možnost
„samotnému“ si závěr domyslet. Autor chce čtenáři vnuknout názor, že na Ukrajině reálné
reformy zatím neproběhly a že Porošenko a jeho výroky o „uzdravené ekonomice“ jsou jen
snahou vydávat chtěné za opravdové.
Украина — это уже не просто чемодан без ручки, а чемодан без ручки, который
разваливается на глазах и из которого прямо на европейские штаны течет какаято жидкость коричневого цвета. Наверное, шоколад.
https://news-front.info/2017/03/17/zapad-v-shoke-ot-bezumiya-poroshenko-ruslan-ostashko/
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V daném úryvku je Ukrajina metaforicky srovnávána s kufrem bez rukojeti (tzn. nedá se
udržet), který se rozpadá před očima a ze kterého na evropské „kalhoty“ teče jakási tekutina
hnědé barvy. To ve čtenáři ihned evokuje představu o jisté nevábné tekutině. Mluvčí chtěl dát
pravděpodobně najevo, že Ukrajina svými problémy „špiní“ Evropu. Autor však vzápětí
dodává, že tou tekutinou bude nejspíš čokoláda, čímž opět odkazuje na ukrajinského
prezidenta.
Смотрите, что получается: чем меньше регионов остается в Украине, тем ярче
и четче она демонстрирует свой рост.
https://news-front.info/2017/03/21/sovet-regionalnogo-razvitiya-sobaki-vedut-sebya-stranno-aleksandrzubchenko/

V článku, ze kterého pochází tato ukázka, se vysmívá tomu, že čím méně území
Ukrajině zůstává, o to více se snaží demonstrovat svůj růst. Autor takto reagoval na projev
ukrajinského prezidenta, který v Radě regionálního rozvoje mluvil o zlepšení ekonomické
situace Ukrajiny.
V souvislosti se ztracenými ukrajinskými územími je samozřejmě v ironickém či sarkastickém kontextu zmiňován Krym.
С марта 2014 года на полуострове сделано больше, чем за двадцать три года,
предшествовавших воссоединению Крыма с Россией.
http://izvestia.ru/news/671526

Jak je vidět z předchozího úryvku, jedním z případů jsou narážky na to, že situace na
Krymu do připojení k Rusku byla špatná a teprve Rusko nastartovalo jeho rozvoj.
Вероятно, когда по какой-то загадочной причине небо станет зелёным, а вода —
фиолетовой, листья на деревьях окрасятся в чёрный цвет сами по себе, на нашу
планету нападут захватчики с чужих галактик и вообще произойдёт множество
самых невероятных вещей, у украинских депутатов и чиновников на уме будет
ровно одно — Крым. Фактически уже не принадлежащий официальному Киеву
Донбасс так не беспокоит уважаемых господ, как однажды подаренный соседней
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стране Никитой Хрущёвым полуостров, вернувшийся три года назад домой. Короче,
они опять про Крым.
https://news-front.info/2017/02/21/a-krym-kstati-nash-dmitrij-kirillov/

Zde si autor dělá legraci z ukrajinských politiků, kteří podle něj řeší neustále jenom
Krym. Autor použil hyperbolu a s výsměchem podotýká, že i kdyby nás napadli mimozemšťané, ukrajinští politici budou stejně pořád mluvit jen o Krymu. Kromě toho dodává, že
Donbas, který již Kyjevu také fakticky nepatří, politiky tolik nerozčiluje jako Krym, kdysi
darovaný Chruščovem. Autor v textu dále používá ironicky myšlené slovní spojení уважаемые господа („vážení pánové“).
Также он назвал поведение Украины парадоксальным, так как с одной стороны Киев
требует от европейских политиков посетить Крым и проверить, как там
обстоят дела, но с другой стороны всячески запрещает им это делать.
https://nation-news.ru/252207-v-krymu-vysmeyali-ugrozu-kieva-vvesti-sankcii-protiv-evropeiskih-politikov

Terčem výsměchu se stalo i jednání Kyjeva, který od zahraničních politiků žádá, aby si
sami ověřili situaci na Krymu, ale zároveň je za návštěvu Krymu sankcionuje, popřípadě je
jim kvůli tomu zakázán vjezd na území Ukrajiny.
Впрочем, это всё именно что фантазии. В реальности предложение сдать России
в аренду территорию, уже входящую в состав России с полным на то основанием,
отдаёт некоторой шизофренией. Можно ещё самому себе платить арендную
плату за свою собственную квартиру. Широк, короче, простор для разгула самого
разнообразного театра абсурда. Хотя за четыре года непростых отношений между
нашими странами от украинских соседей поступило такое разнообразное множество
самых удивительных претензий и предложений, что не так легко и удивиться, знаете
ли.
https://news-front.info/2017/02/21/a-krym-kstati-nash-dmitrij-kirillov/

S výsměchem prokremelských médií se setkal i návrh ukrajinského poslance Andreje
Artěměnka, že by se Krym mohl Rusku pronajímat. Autor tento „schizofrenní“ návrh
komentuje s tím, že by stejně tak mohl platit nájem za svůj vlastní byt, a přirovnává situaci
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k absurdnímu divadlu. Nakonec autor s výsměchem dodává, že v posledních letech Ukrajinci
měli tolik podivných stížností a návrhů, že ho tento už vlastně tolik nepřekvapil.
Slovní jedovatost můžeme najít i v českých prokremelských médiích.
Kyjevská vláda si i nadále myslí, že Ukrajina má moderní a bojeschopnou armádu, a přesněji řečeno, se ze všech sil snaží o tom přesvědčit zářný vzor pro své ozbrojené síly –
severoatlantický vojenský blok.
http://www.nwoo.org/2016/12/04/ukrajina-slibila-nato-nejnovejsi-technologie-a-neocenitelne-zkusenosti/

Prodává se Ukrajina, havarovaná, bez kilometrů najetých po Evropě, cena dohodou.
http://www.nwoo.org/2016/01/30/jacenjuk-prodava-se-ukrajina-havarovana-bez-kilometru-najetych-po-evropecena-dohodou/

Nutno podotknout, že jízlivost, sarkasmus a ironie nejsou jen doménou prokremelských
médií, ale je hojně využívána i v médiích opozičních. Žurnalisté nejen v rámci současných
rusko-ukrajinských vztahů kritizují ruského prezidenta Vladimira Putina.
И в ночь на эту пятницу президент Дональд Трамп полностью уничтожил
репутацию Владимира Путина как первого международного хулигана, который
может отколоть что хочет, и, собственно, эта репутация и была главным нашим
козырем во внешней политике – мы ее последние несколько лет продавали.
http://echo.msk.ru/programs/code/1958874-echo/

V dané ukázce autorka srovnává Putina s novým americkým prezidentem Donaldem
Trumpem, jehož osobnost je vnímána velice negativně. Autorka s posměchem prohlašuje, že
Trump dokonce sebral Putinovi první místo mezinárodního „darebáka“, který si „může dělat,
co chce“. Autorka s ironií dodává, že tato Putinova reputace byla v zahraniční politice jejich
hlavním trumfem a že se ji hlavně v posledních letech snažili „prodat“.
Присоединение Крыма к России — это поражение Крыма, а не победа. Мертвые
хватают живых: умирая, Россия своей мертвой рукой еще пытается захватить
какой-то кусок. Если просчитывать ситуацию не на шаг вперед, а на два-три шага,
то она обернется колоссальным поражением. Я понимаю, что Владимиру Путину
нужна была психологическая компенсация за все унижение, которое он претерпел
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от западных лидеров за время пребывания у власти, но я не уверен, что она нужна
всем остальным.
https://snob.ru/profile/25718/blog/73864

Prokremelská média oslavují připojení Krymu k Rusku, opoziční sdělovací prostředky
však tuto událost nepovažují za vítězství, ale za prohru. Autor článku metaforicky srovnává
Rusko s mrtvolou, která se ještě snaží v posledním smrtelném záškubu něčeho zmocnit. Autor
chce podotknout, že z dlouhodobého hlediska je připojení Krymu pro Rusko „kolosální
porážkou“. Ze situace obviňuje prezidenta Putina, který si podle slov autora chtěl jen
kompenzovat všechna ponížení, která mu způsobili západní lídři. Nakonec dodává, že ostatní
obyvatelé si ale nic kompenzovat nepotřebují.
Nicméně výsměch a pohrdání nejsou mířeny jen na Putina, ale také na Rusko jako celek
nebo na Rusy, které jsou pod vlivem prokremelské propagandy. Následující článek je úplně
celý psán ironicky, pro ukázku jsme vybrali pasáže týkající se rusko-ukrajinského konfliktu.
Я – ватник. Я доволен тем, что Крым вошел в состав России, и симпатизирую
ополчению Донбасса, за которое воюют мои друзья. И да, я действительно считаю,
что на Украине к власти пришел профинансированный Госдепом фашизм. […]
Я – ватник, который в силу своего недалекого, загаженного Кремлем ума, не видит
регулярной российской армии на Донбассе. […]
Я – ватник. Мне не стыдно гордиться тем, что, несмотря на санкции, моя родина
снова становится великой. […]
Я – ватник. Я не считаю свою страну идеальной, но не хочу менять ее устройство
путем кровавого переворота, как на Украине, к чему так активно призывают
Навальный сотоварищи. […]
https://topwar.ru/69057-ya-vatnik.html

V ukázce jsme zvýraznili alespoň začátek, ve kterém autor použil anaforu pro
zdůraznění a pro vyjádření výsměchu tomu, kdo se hrdě prohlašuje za „vatnika“. V kapitole
o hrubých výrazech jsme zmínili, že slovo ватник bylo před několika lety opozicí zavedeno
jako hanlivé označení pro ruské patrioty nebo ruské přívržence. Nicméně původní urážka
pozbývá pro svůj původní negativní význam, protože někteří ruští patrioti se tak začali sami
nazývat a toto označení neberou jako urážku. Z článku je však cítit, že autor těmito lidmi
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pohrdá (a výraz ватник je tady myšlen jako urážka), protože jsou pod vlivem propagandy
a jen opakují to, co jim řeknou státní média (autor píše, že mají загаженный Кремлем ум –
„zamlžený rozum Kremlem“). To znamená, že takoví lidé sympatizují s připojením Krymu,
s povstáním na Donbase, vládu v Kyjevě považují za fašismus apod.
Кто еще патриот? Те, кто гордо надевают майки с Путиным? Вы просто жертвы
телевизора. Те, кто кричат о готовности жрать картошку вместо пармезана
и никогда не ездить во Францию? Вы просто кретины.
https://snob.ru/selected/entry/79770

To, že mají někteří ruští patrioti zamlžený rozum prokremelskou propagandou,
prohlašuje i autor daného příspěvku. Autor se v článku zabývá tím, kdo je dnes v Rusku
považován za patriota. Autor se domnívá, že za patriota se považuje člověk, který podporuje
připojení Krymu, těší se na další studenou válku se Západem, přeje si rozvrat Ukrajiny atd.
Takové lidi považuje za oběti televize, nebojí se je však nazvat ani vulgárnějším výrazеm
кретины („kreténi“). Narážka na „žraní brambor místo parmezánu“ souvisí především
s Putinovým zákazem dovozu potravin z některých zemí jako odvetu za západní sankce v roce
2014. S tímto zákazem souvisí i následující příklad.
Как

отнеслись

российские

граждане

к

введению

запрета

на

импортное

продовольствие в качестве ответной меры на западные санкции? Готовы ли они
терпеть гастрономические лишения ради чувства национальной гордости?
http://graniru.org/Society/m.231881.html

Autorka se s ironií a výsměchem řečnicky ptá, zda jsou ruští občané připraveni
gastronomicky strádat kvůli pocitu národní hrdosti. Čtenář si může odpovědět, že nic jiného
Rusům ani nezbývá, ať už s politikou Kremlu souhlasí, nebo ne.
С таким же воодушевлением в Крыму празднуют лишь один-единственный
праздник – День Победы. События "крымской весны" обросли своей мифологией, о них
вспоминают уже как о деяниях отдаленного героического прошлого. Люди гордятся
собой и друг другом: победили врага, выстояли, преодолели. Точно как в Великую
Отечественную.
http://www.svoboda.org/a/28372761.html
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Cílem posměchu jsou také obyvatelé Krymu, kteří v březnu oslavili tříleté připojení
k Rusku. Autor se jim s ironií vysmívá, že „krymské jaro“, jak ho nazývají sami Krymčané,
oslavují se stejným zápalem jako konec Velké vlastenecké války. Nejspíše proto, že si myslí,
že znovu porazili „fašismus“.
Иногда мне кажется, что ополчаться они начали, когда у них забрали водку.
https://petrimazepa.com/greenlight/arrowintheknee.html

Slovní jedovatosti v tomto ohledu nejsou ušetřeni ani obyvatelé Donbasu. Předchozí
příklad mluví za vše. Podle autora, který celou situace zlehčuje, se „začali separovat, když jim
sebrali vodku“.
Пока украинцы будут без виз ездить в Барселону, Париж и Прагу, гордые жители
самопровозглашенных республик могут тоже спокойно ездить через границу – из
Стаханова в Антрацит. И даже – обратно! Ну а чё – суровые будни новоросов они
такие, да!
http://politolog.net/analytics/den-beshenstva-vtki-bloger/

Obyvatelé Donbasu jsou terčem posměchu ze strany opozice i v posledních dnech.
Diplomaté evropských zemí rozhodli, že občané Ukrajiny nebudou ke krátkodobým
návštěvám unie potřebovat víza. Autor daného článku se ironicky vysmívá „hrdým“
obyvatelům samozvaných republik, protože oni přece také mohou jezdit přes hranice – ze
Stachanova do Antracytu (města v Luhanské republice přibližně 80 kilometrů od sebe).
Dalším důvodem k jízlivosti opozičních médií bylo cvičení vojáků v záloze, které bylo
organizováno v Doněcké lidové republice.
Итак, на днях в так называемой ДНР организовали в срочном порядке «военные сборы
резервистов». Из разных городов области собрали 27 тысяч ранее не имевших отношения к боевикам мужчин, организованно вывезли на полигон под Шахтерском и позанимались ерундой. Выстроили в какую-то организованную толпу, произнесли
речи, спели гимн ДНР, выдали тридцать автоматов на ответственное хранение
и развезли по родным городам.
http://politolog.net/analytics/doneckij-kapkan-pered-begstvom-rossii-bloger/
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«Военные сборы» продолжалась один день. Понятно, что никакой практической
пользы от такой подготовки не было. Все делалось ради показухи и картинки для
СМИ. Свезенные в автобусах люди напоминали колонну военнопленных или
заключенных. Сходство усиливали вооруженные боевики, которые наблюдали за
колонной и следили, чтобы никто не сбежал. Три года назад этих людей бесплатно
возили на футбол, на один из лучших стадионов Восточной Европы. Сегодня они
находятся в абсолютно бесправном положении дешевого расходного материала
вооруженных бандформирований. Вместо футбола — теперь военный полигон....
Действительно, зачем нужен безвизовый режим? Пусть в гейропу ездят проклятые
хохлы! Настоящий русский патриот должен страдать. А в случае необходимости
послужить пушечным мясом для Путина. Говорят, потребовалось около тысячи
автобусов, чтобы доставить подневольных людей на полигон. Мобилизовали людей на
сборы, как обычно, с помощью угроз. Всех уклонистов обещали признать дезертирами.
В настоящей «народной республике» так и должно быть. Не жизнь, а сказка!
Настоящий русский мир, как заказывали.
http://politolog.net/analytics/v-narodnoj-respublike-ne-zhizn-a-skazka-zhurnalist-foto/

Autoři se vysmívají samotnému shromáždění vojáků v záloze, které připomínalo spíše
pochod zajatců nebo vězňů, protože jej doprovázeli ozbrojení vojáci. Neúčast na cvičení se
považovalo za dezertérství. Autor zde pro zdůraznění klade do protikladu situace, kdy
obyvatele Donbasu dříve vozili v autobusech na fotbal, dnes do vojenského výcvikového
prostoru. Autor druhé ukázky se zmiňuje i o budoucím bezvízovém styku Ukrajiny s Evropou
a sarkasticky dodává, že do „gejropy“ (гейропа = гей + Европа) ať si jezdí Ukrajinci, protože
správný ruský patriot musí trpět. Používá zde výraz хохлы, hanlivé označení pro Ukrajince,
které je zde však míněno ironicky. V kontextu daného článku pak jako oxymóron působí
spojení настоящая «народная республика» („opravdová lidová republika“). Autor nám ke
konci svým výrokem chce říct, že obyvatelé Donbasu dostali, co chtěli. Opravdový ruský
svět.
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3.3.7 Pochvala oponentů protivníka
Tento projev řečové agrese souvisí zaprvé s metodou využívání autorit. Pokud určitá
autorita vysloví kritiku vůči oponentovi, pomůže to cílům a záměrům manipulátora. Zadruhé
to souvisí i s metodou absolutní samozřejmosti. Takovou kritiku oponenta pak manipulátor
může prezentovat jako něco samozřejmého a očividného (vždyť to kritizuje i daná autorita).
Daná metoda pracuje s lidskou psychikou, která automaticky reaguje na názor většiny a snaží
se k němu připojit.
V tomto projevu agrese nejde jen o citování kritiky, přestože lze najít v médiích mnoho
takových článků. Například:
Также посол ЕС указал на недостаточное уважение к закону на Украине,
проявляющееся в том числе в неспособности властей обеспечивать законность и порядок.
https://rg.ru/2017/03/16/evropa-poprosila-kiev-obiasnit-torgovuiu-i-transportnuiu-blokadu-donbassa.html

Заявления властей США о том, что президент России Владимир Путин якобы
коррупционер и обогатил представителей своего ближнего круга, заставили Кремль
занять активную оборону.
https://www.gazeta.ru/politics/2016/01/31_a_8050139.shtml

Pokud však chceme hovořit o manipulaci se čtenářem, při citování kritiky je pak
důležitá hlavně její prezentace a doprovodný komentář. Na ukázku uvádíme alespoň dva
příklady.
Крым – это Россия. Президент Республики Сербской преподал урок Европе.
Иногда бывает необходимо мужество, чтобы признать очевидное. Милорад Додик
показал, что он этим мужеством обладает. Вопрос воссоединения Крыма с Россией
решен, а волю народа необходимо уважать. Об этом заявил президент входящей
в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик.
https://ria.ru/accents/20170306/1489370949.html

Srbský prezident Milorad Dodik uznal připojení Krymu k Rusku. Při pouhém citování
jeho výroku bychom o manipulaci nemluvili. V ukázce však vidíme pochvalu adresovanou
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srbskému prezidentovi, který podle slov žurnalisty prokázal tímto výrokem svou statečnost. Je
zde tedy vyzdvihován jako autorita, která „udělila Evropě lekci“.
Российский критик и музыкальный обозреватель Артур Гаспарян прокомментировал
РЕН ТВ акцию рок-исполнительницы Земфиры с украинским флагом. По словам
Гаспаряна, Земфира ничего предосудительного не сделала, а российские СМИ "раздули
из мухи слона".
"Она совершила совершенно благородный поступок, который с моей точки зрения
засуживает поощрения, восхищения за ее смелость, потому что она прекрасно
понимала, какая будет реакция в стране".
http://ren.tv/novosti/2015-07-04/izvestnyy-kritik-gasparyan-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-postupke-zemfiry

V roce 2015 ruská zpěvačka Zemfira na svém koncertě v gruzínském Tbilisi vystupovala s ukrajinskou vlajkou na podporu Ukrajiny, čímž rozdráždila ruskou veřejnost a hlavně
některé ruské politiky. Nezávislá televize REN TV («РЕН ТВ») na svých stránkách publikovala pochvalnou řeč ruského kritika Artura Gasparjana. Ten se vyjádřil, že ruská
zpěvačka učinila odvážný a šlechetný skutek. Gasparjan ji také vyzdvihuje jako autoritu, která
provedla smělý čin, přestože věděla, jaká reakce ji v Rusku čeká.
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3.4 Jazyk nenávisti
Jazyk nenávisti se velice často prolíná s ostatními jazykovými jevy manipulace,
především s jazykovou agresí. Jazyk nenávisti se však nesnaží nic skrývat, útočí přímo, což
má silný vliv na emoce čtenáře. Do jazyka nenávisti patří výrazy s velice negativním
smyslem, které jsou mířeny na jednotlivce či celé sociální skupiny odlišující se pohlavím,
rasou, jazykem, etnickým původem, náboženstvím apod. Příklady pro praktickou část jsme
rozdělili podle klasifikace ruských psychologů M. V. Kroze a N. A. Ratinové na lživou
identifikaci, lživou atribuci a předstíranou obranu.
Nutno podotknout, že s jazykem nenávisti se v internetových médiích lze setkat, ne však
v takové míře jako s řečovou agresí. Nejvíce prvků jazyka nenávisti můžeme najít především
v komentářích a diskuzích pod různými články nebo na sociálních sítích. Pro zajímavost
přikládáme v naší praktické části příklady i těchto komentářů, které odrážejí vztah ruských
občanů vůči Ukrajincům.

3.4.1 Lživá identifikace
Při lživé identifikaci se jedná o formování a podporování stereotypů, negativního
obrazu národnosti, rasy, náboženství či jiné sociální skupiny. Může jít o tvrzení vrozené nebo
historicky podmíněné nadřazenosti jednoho národa, rasy, náboženství apod. a o méněcennosti
jiné sociální skupiny.
V rámci rusko-ukrajinských vztahů jde nejčastěji v prokremelských médiích o vytváření
negativního obrazu národnosti Ukrajinců či Ukrajiny jako celku. Do této kategorie bychom
mohli zahrnout i většinu předchozích příkladů, nicméně do této kapitoly jsme zařadili ty
ukázky, ve kterých jsou nahromaděna slova s negativním smyslem, jejichž cílem je očernit
ukrajinský národ.
Деньги украинцы любят. Их, конечно, все любят, но украинцы особенно. Недаром же
говорят, что там, где прошёл хохол, даже Ротенбергу делать нечего. [...] А деньги,
кстати, они нам не из-за жадности не отдают. Просто украинцы очень не любят,
когда деньги достаются не им, а соседям. Украинцев сразу от этого обуревает
зависть, они начинают злиться, скакать и скандировать. [...] «Пусть у меня сарай
сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла» — эта фраза не зря претендует на их
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национальную идею. [...] Вот и Украина всегда будет такой – жадноватой,
глуповатой, завидующей, от этого озлобленной и мечтающей о бесплатном сыре.
[...] А Украина пусть сама с собой разбирается. Хотя и так понятно – через три года
половина к нам под оккупацию попросится, а половина – к Польше. Но это уже, слава
Богу, будут проблемы Польши. Мы-то за столько лет к ним привыкшие… А в Крыму
сейчас хорошо. И куча машин с украинскими номерами. И на каждой машине –
георгиевская ленточка. На границе, что ли, выдают… Нет, всё-таки умная и хитрая
нация. И за шо им эти беды?
https://news-front.info/2017/03/22/otstante-uzhe-ot-ukrainy-ilya-krishtul/

V ukázce se mísí hned několik prostředků jazykové manipulace. Můžeme zde samozřejmě najít slova a slovní spojení s negativním smyslem, například хохол (hanlivé označení
pro Ukrajince), жадноватый, глуповатый, завидующий atd. Dále v ukázce můžeme
rozpoznat neopodstatněnou generalizaci (Деньги украинцы любят; украинцы очень не
любят, когда деньги достаются не им, а соседям). Autor ještě sarkasticky dodává, že
„kudy prošel Ukrajinec, tam ani Rotenberg už nemá co dělat“ (Rotenberg je ruský podnikatel
a oligarcha). Autor v článku používá také ironii (Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у
соседа корова сдохла» — эта фраза не зря претендует на их национальную идею; Но
это уже, слава Богу, будут проблемы Польши; На границе, что ли, выдают). Ke konci
autor zničehonic obrací a snaží se v ruském čtenáři vyvolat pocit hrdosti, protože na Krymu se
dobře daří.
Хохлы воруют у всех, ничего не боятся, черти полосатые. На Украине воровство
в стало хорошим тоном, прут все что плохо лежит, и даже что хорошо, тырят
так, как будто живут последний день...
http://allpravda.info/khokhly-voruyut-u-vsekh-nichego-ne-boyatsya-cherti-polosatye-27962.html

Daná ukázka je psána v podobném duchu. Vidíme opět hanlivé označení Ukrajinců
a generalizaci týkající se toho, že Ukrajinci kradou, kterou se autor také snaží podat ironicky.
Вы -- ХОХЛЫ -- просто НЕБЛАГОДАРНЫЕ свиньи! Вы -- Хохлы всегда были –
ПРЕДАТЕЛЯМИ и всегда – ПРОДАВАЛИСЬ всем, кто вам больше -- Платил или
обещал Платить!... Вы -- НЕ МЕНЯЕТЕСЬ -- какими вы БЫЛИ -- ГНИЛЫМИ -такими вы и ОСТАЕТЕСЬ хохлы!... [...] Вы просто опять, как всегда, как все
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ПРОДАЖНЫЕ -- ГНИДЫ -- ПРИСПОСАБЛИВАЕТЕСЬ -- вы снова НАЧАЛИ -ПРИСтраиваться... Вы всегда -- ЖИЛИ и ВЕРТЕЛИСЬ -- и Нашим и Вашим – вы –
гнилые ПРЕДАТЕЛИ по генам! Сначала вы ПРЕДАЛИ -- Православие -- ПРЕДАЛИ
Самого Господа Бога! –Когда ПОШЛИ -- на поклон к Папе Римскому - злостному
Еретику -- и подписали с ним УНИЮ – создав Грекокатолическую -- СЕКТАНТскую
церковь. А потом, вы вообще, со своим САМОЗВАНЦЕМ -- ЛЖЕ патриархом
Филаретом ОТКОЛОЛИСЬ -- от Русской Православной Церкви и СОЗДАЛИ -- свою
Украинскую якобы православную церковь – вы обычные РАСКОЛЬНИКИ –
СЕКТАНТЫ! Вот потому, вы -- ПРЕДАЛИ и РОССИЮ! Но предателей -- НЕ ЛЮБЯТ
-- все НАРОДЫ земли!
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/topic_13597_1/#comments

Daný příklad, ale i celý článek je plný hrubých výrazů a nadávek mířených na
Ukrajince. Podle autora jsou Ukrajinci zrádci, kteří se prodají tomu, kdo dá více. Obviňuje
Ukrajince ze zrady církve, autor dává najevo, že řeckokatolická je v jeho očích méněcenná
(autor využil ponižující přezdívku ukrajinského patriarchy Лжепатриарх Филарет). Autor
také používá (ne úplně smysluplně) grafické prostředky jako velká písmena a interpunkci pro
zdůraznění.
Чего мы их терпим? Это даже не нация, хохлы- отбросы выкинутые на окраину
Руси, смесь славян, хохлов и жидов, не зря на Украине евреев до хуя и больше.
Украинцы не люди, свинская нация, привыкшая жить за счет русских людей, за
счет России. Какие эти уголовники нам братья? С какого хуя?
http://top-lap.livejournal.com/851252.html

Autor daného článku dokonce Ukrajince nepovažuje za lidi, ale za „svinský národ“,
„odpad odhozený na okraji Ruska“. Autor se nevyhýbá ani dalším rasistickým poznámkám
(смесь славян, хохлов и жидов, не зря на Украине евреев до хуя и больше).
Страна очень тяжело больна. Это страшно, так как метастазы тупости распространяются очень быстро по всей территории Украины.
https://news-front.info/2017/01/28/ukropy-prodolzhayut-terrorizirovat-russkoyazychnyx/
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Autor metaforicky srovnává Ukrajinu s nemocným organizmem, prolezlým metastázemi „hlouposti“.
С одной стороны, хохлы - тупые дебилы, верящие в то, что древние укры вырыли
Чёрное море, а с другой - хитрые и кровожадные интриганы, провернувшие
хитроумную операцию со сбитием боинга.
http://right-dexter.com/analytika/ukraina/bogomerzkie-ukropy-popalis-na-zhestokom-obrashenii-szhivotnymi/#.WOEdF57fPMw

Poslední ukázka plná hrubých výrazů a urážek mluví sama za sebe. Dále ještě uvádíme
pro zajímavost několik příkladů z komentářů a diskuzí pod články. Komentující označují
Ukrajince nejčastěji za banderovce, fašisty, charakterizují je jako hlupáky. Lze najít také různé rasistické poznámky.


А вот пресловутые бандеровцы в большинстве своём отличаются от нас
генетически. Там сплав мадьяр, пшеков, румын. И вера у них другая, униаты они
сраные, католики.



А в руине имеются люди без психических отклонений? Как найдете обязательно покажите.



Новость из разряда: напомнить, что на Украине нормальных нет.



ТЕПЕРЬ ГОРДИТЕСЬ.... ЭТО И ЕСТЬ ВАША ЖИЗНЬ НАВСЕГДА..... И У ВАС
НЕТ БУДУЩЕГО....ВЫ САМИ ПРИВЕЛИ ВО ВЛАСТЬ БАНДЕРОВЦЕВ
И ФАШИСТОВ...ВЫ НЕ НАРОД.......

3.4.2 Lživá atribuce
Při lživé atribuci autor připisuje určité skupině nepřátelství vůči jiné národnosti, rase,
náboženství apod. Může jít také o obviňování určitých sociálních skupin z minulých i současných pohrom, tvrzení o totální protichůdnosti a neslučitelnosti zájmů jedné sociální skupiny se zájmy jiné. Mluvčí může neopodstatněně podezírat sociální skupinu z tajných plánů.
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V případě současných vztahů Ruska a Ukrajiny můžeme v ruských médiích nejčastěji
najít případy, kdy autoři Ukrajincům připisují nepřátelství vůči Rusům, obviňují je z terorizování a genocidy ruského obyvatelstva na ukrajinském území.
Странно, но многие хохлы, особенно западенские, Россию ненавидят сильней, чем
любят свою Украину.
https://news-front.info/2017/03/22/otstante-uzhe-ot-ukrainy-ilya-krishtul/

Но укропы никак понять этого не могут. Их до такой степени зомбировали, что они
стали верить во всё, что им говорят. Главное, что бы там было что-то о России,
и о том, что она враг.
http://958fm.ru/810-klinicheskie-debily.html

«Укропы» продолжают терроризировать русскоязычных.
https://news-front.info/2017/01/28/ukropy-prodolzhayut-terrorizirovat-russkoyazychnyx/

Экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент
Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий
в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось также обслуживание
банками счетов населения и предприятий. Власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик назвали такое решение "актом о геноциде и разорении
народа".
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4117401

V ukázkách opět vidíme hanlivé označení Ukrajinců jako хохлы, укропы. Autoři také
při lživé atribuci často využívají nadsázku, například jako v poslední ukázce, kdy se mluví
o genocidě obyvatel v samozvaných republikách kvůli zastavení výplat důchodů.
Ну а главной целью для европейских нацистов и фашистов должна стать Россия.
Косвенные данные и утечки позволяют предположить, что в этих организациях
сейчас всячески культивируется дух реванша, нагнетается негатив в отношении
русского и русскокультурного населения, продвигается идея нового «Дранг нах
остен».

Примечательно,

что

ныне

большинство

таких

партий

и

групп

«натаскиваются» на противоборство именно с Россией. Особенно наглядно это
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видно на примере постсоветских государств — Украины, Латвии, Литвы, Эстонии,
Польши, Румынии. Таким образом, смысл реинкарнации нацизма и фашизма для
западных элит налицо: это и спойлерская деятельность в отношении «вменяемых
правых», и жесткое подавление оппонентов, и неприкрытая русофобия. Вот
только как бы нацистский монстр не взбунтовался и не уничтожил бы своего
создателя. Такая вероятность тоже имеется.
http://izvestia.ru/news/658454

Он также отметил, что сейчас на территории Украины происходит политический
террор «под гнетом новоявленных гестаповцев в виде Службы безопасности
Украины, которая людей бросает в тюрьмы, пытает, издевается над ними и убивает». По его словам, сейчас на Украине происходит геноцид русского населения.
И Россия должна сделать всё возможное для того, чтобы любой житель Украины
мог получить не только политическое убежище, но и возможность работать.
http://izvestia.ru/news/671439

Dalším z projevů jazyka nenávisti je označování Ukrajinců za fašisty, nacisty,
gestapovce často ve spojení slov s negativním smyslem, jejichž cílem je vyvolat strach.
Prokremelská média silným způsobem obviňují (nejen) Ukrajinu v totální nenávisti vůči
Rusku. V předchozí ukázce můžeme také zaznamenat manipulativní model Hrdina – Nepřítel
– Oběť, kdy se Rusko přirozeně pasuje do role Hrdiny, který udělá všechno pro obyvatele
Ukrajiny.
Хотя нет, Хохлы Щедро от всей своей БАНДЕРОВСКОЙ поганой души -ОТБЛАГОДАРИЛИ Русских людей живущих на Донбасе и в Луганске. Направили свои
войска, целую армию -- с танками, артиллерией, авиацией и ракетами -- против
мирных беззащитных русских людей, против -- женщин и детей и стариков,
которые вдруг -- НЕ ЗАХОТЕЛИ жить вместе с БАНДЕРАМИ и решили вернуться
в Россию. Хохлы убили -- десятки тысяч русских людей, в том числе стариков,
женщин и детей, а сколько они ИЗНАСИЛОВАЛИ -- русских женщин и совсем
юных девочек, как они зверски -- ИЗДЕВАЛИСЬ на русскими людьми. Сколько
бандеро-хохлы -- ПОЖГЛИ и РАЗРУШИЛИ -- Русских малых городов и сел
и сегодня хохлы горят -- лютой ненавистью к России.
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/topic_13597_1/#comments
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Autor dané ukázky chce ve čtenáři vyvolat strach, Ukrajinu vyobrazuje jako Nepřítele
a obviňuje ji ze současných pohrom. K vyvolání strachu využívá především hrůzy spáchané
na ženách, dětech a starších lidech, protože to má vždy na adresáta silnější emoční účinek.
Ну, не виновата в том киевская хунта, что у неё до сих пор нет таких
«достижений»! Это все проклятый либеральный Запад, который её полностью
содержит и требует послушания, повинен в том, что украинскому нацизму не дают
развернуться как следует. Боятся, понимаешь, пендосы и прочие лягушатники
замарать кровью свои накрахмаленные сорочки.
http://ruspravda.info/Sovremenniy-ukrainskiy-natsizm-ne-menee-krovozhaden-chem-gitlerovskiy-23731.html

V některých případech je nenávist mířena nejen na Ukrajince, ale také proti Západu.
V předchozí ukázce například výrazy проклятый либеральный Запад, пендос (hanlivé
označení pro Američany), лягушатник (hanlivé označení pro Francouze, „žabožrout“).

3.4.3 Předstíraná obrana
Při předstírané obraně mluvčí vyzývá k jednání proti jakékoliv národnosti, rase, náboženství apod., například prostřednictvím nacionalistických sloganů. Může jít také o schvalování a opravňování genocid, deportací a represí vůči představitelům jakékoliv sociální
skupiny. Mluvčí může vyzývat k omezení práv a svobod či k vypuzení určité sociální skupiny. Jedná se také o výhrůžky a nabádání k násilnostem vůči určité sociální skupině.
Nutno podotknout, že danou kategorii jazyka nenávisti jsme ve vztahu k Ukrajincům
zaznamenali především v komentářích a diskuzích.
Убить бандеровца - это здорово, это нужно. А что, эти твари не стесняются
в выражениях и призывах. Хохол убивается легко - можно стрелять, можно
ножиком потыкать, ох, ни фига мне сны снятся.
http://novorus.info/news/obshetvo/46917-ubit-fashista-banderovca-eto-chest-ili-nebhodimost-.html
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Přikládáme opět několik ukázek komentářů.


Вот та нация которую не 70 лет нужно водить по пустыне, а 170 чтобы умер
последний внук дебиломайдана.



Я ПРОТИВ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ-РОССИЯ Я С ТОБОЙ! РУССКИЙ ВОСТОК
ОБЬЕДЕНЯЙТЕСЬ!



Украина-русская земля, наша земля, свидомых уебанов там от силы 5%



Уничтожить нациста-бандеровца - обязанность, долг!



Убить бандеровца это не честь и не необходимость - ЭТО ДОЛГ каждого
патриота Русского Мира, где бы он не находился.



Я ВАС ПОНИМАЮ И ОБЕЩАЮ, ЧТО СКОРО ИХ БУДУТ РЕЗАТЬ И
ВЕШАТЬ................

Jak jsme psali v teoretické části, některé projevy jazyka nenávisti jsou v Rusku stíhány
zákonem. Podle článku 282 trestního zákoníku Ruské federace je nezákonné „podněcování
nenávisti či nepřátelství, ale také ponižování jedince nebo skupiny kvůli pohlaví, rase,
národnosti, jazyku, původu, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině, pokud je
takové jednání provedené veřejně nebo s použitím sdělovacích prostředků nebo jiných
informačních sítí“. V případě rusko-ukrajinských vztahů bohužel platí následující výrok:
„Если за лозунги против чеченцев, скажем, вас будут судить по 282-й статье, то
публичные призывы убивать бандеровцев вполне может позволить себе даже
профессор МГУ“.154
Nutno podotknout, že podobné případy jazyka nenávisti můžeme najít i na ukrajinské
straně.
В оккупированном Крыму хотят уничтожить идентичность украинцев.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/02/28/7136752/

154

МАРТЫНОВ, Кирилл. Они поделились одной монополией. Новая газета, 2014 [online] [cit. 2017-04-17].
Dostupné z: https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/08/30/60936-oni-podelilis-odnoy-monopoliey
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Ради этого светлого будущего они готовы убивать столько украинцев, сколько
понадобится. Уже сейчас они режут и убивают украинцев только за то, что они
носят флаг или говорят по-украински.
http://uainfo.org/blognews/314234-russkie-gotovy-ubivat-stolko-ukraincev-skolko-ponadobitsya-mnenie.html

Стратегия войны России против Украины: уничтожение украинской нации,
идентичности и физическое уничтожение украинцев.
http://ipress.ua/ru/mainmedia/strategyya_voyni_rossyy_protyv_ukrayni_unychtozhenye_ukraynskoy_natsyy_yd
entychnosty_y_fyzycheskoe_unychtozhenye_ukrayntsev__chast_ii_72985.html

V ukrajinských médiích se naopak jazyk nenávisti obrací proti Rusům, kteří jsou
obviňováni z toho, že chtějí zničit ukrajinský národ. Stejně jako ve všech kapitolách naší
praktické části má na věc každý svůj úhel pohledu a svoji pravdu. K přesvědčení o této pravdě
však používají prakticky stejné metody a jazykové prostředky.
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4.

ZÁVĚR
V dané diplomové práci jsme se zabývali prostředky jazykové manipulace a propagandy

v ruských médiích. Naším hlavním cílem bylo klasifikovat druhy a metody mediální manipulace, popsat jazykové prostředky používané v manipulaci a posléze dané prostředky najít
v ruských provládních, ale i opozičních médiích. Diplomová práce je proto rozdělena na dvě
části – na teoretickou a praktickou část.
První kapitola teoretické části byla zasvěcena stručnému vývoji ruských médií od
brežněvovského období stagnace, které v žurnalistice trvalo do poloviny 80. let, tedy do
nástupu Gorbačova. Pro období stagnace bylo typické permanentní srovnávání dvou
ideologicky, politicky i ekonomicky protikladných systémů, přičemž se poukazovalo na klady
sovětského způsobu života a přednosti sovětského člověka ve srovnání se západním. Nic
nového nebylo ani překrucování a zamlčování nepohodlných informací. Veškerý státní tisk
a vysílání bylo podřízeno oficiální ideologii. Po rozpadu Sovětského svazu byla ruská společnost vržena do tržní ekonomiky a postupně se rodila i ruská demokratická žurnalistika.
Nicméně po nástupu Vladimira Putina, kterému se s pomocí spřízněných oligarchů podařilo
ovládnout mediální systém, se stále častěji mluví o omezování svobody ruského tisku a kritici
varují před sílící cenzurou nezávislých sdělovacích prostředků. V posledních deseti letech tak
v podvědomí Rusů vzniklo dvojpólové rozdělení publicistiky na „demokratickou“ (provládní)
a „opoziční“. Toto rozdělení se přirozeně podepisuje na celém mediálním diskurzu. Obě
strany se navzájem obviňují z nedůvěryhodnosti, zaujatosti či zkreslování informací. Jedním
z cílů naší práce bylo poukázat na to, že metody provládních a opozičních médií bývají často
shodné a jedním z cílů je diskreditace protivníka.
Ve druhé kapitole teoretické části jsme se proto zaměřili na pojem a klasifikaci
manipulace. Přestože jsou sdělovací prostředky považovány za čtvrtý pilíř demokracie ve
státě, existuje nespočetné množství rozdělení a klasifikací metod mediální manipulace, které
bývají v různé míře skryté a mohou být různé intenzity. Může to být jen snaha někoho přesvědčit, může jít o rozličné stupně nátlaku, ale také o vyhrožování a zastrašování či dokonce
o násilnou manipulaci. Vcelku však můžeme říci, že manipulace v médiích se realizuje na
třech úrovních: faktické, logické a jazykové.
Na faktické úrovni se jedná o promyšlené předávání, dávkování a překrucování informací, které jsou důležité pro to, aby si příjemce mohl vytvořit určitou představu o té či jiné
události. Na tuto úroveň můžeme zařadit metody jako zamlčování nepohodlných informací,
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zveřejňování neověřených informací, záměrně obviňování, metodu překrytí, využívání a vytváření autorit, propagování historické ztráty paměti, využívání strachu, zlehčování, vyžívání
vymyšlených anket a sociologických průzkumů, hrátky s čísly, odkazování na neexistující zahraniční média a weby, citování smyšlených odborníků, metodu zkažené ryby, metodu velké
lži, princip 40 na 60 a mnohé další.
Na logické úrovni manipulace se přistupuje k narušení zákonů logiky a využívají se
různé postupy manipulativní argumentace, například argumentace tradicí (je to správně, protože to tak bylo vždy), argumentace chudobou (chudý člověk je důvěryhodnější než boháč),
argumentace memorací (opakovaná lež se stává pravdou), argumentace z lítosti (zneužívání
lidí v horší životní situaci) aj.
Třetí úroveň manipulace je jazyková, která spojuje všechny praktiky a metody dvou
předchozích úrovní. Spektrum postupů manipulace na jazykové úrovni je poměrně široké: od
úmyslné dezorientace adresáta tím, že manipulátor přiřazuje slovům konotace, které jim nejsou vlastní, přes vytříbenou hru slov, po vytvoření chtěného dojmu pomocí prostředků jazykové exprese, tropů, figur apod.
Pojem manipulace má však své místo nejen v žurnalistice, ale také v pedagogice
a výchově. Na manipulaci se zde nenazírá jen jako na nástroj školního vyučování, ale je zkoumána také z perspektivy působení sdělovacích prostředků a s nimi spojených hrozeb.
Vzhledem k tomu, jak velkou roli hrají masová média v našem životě a jak významný můžou
mít vliv i na výchovu dětí a mladistvých, není divu, že v současnosti u nás přicházejí rámcové
vzdělávací programy s pojmem průřezová témata, mezi které patří i mediální výchova. V souvislosti se sílícím tlakem proruské propagandy v České republice se v poslední době začíná
experimentovat se školním programem, který má české žáky naučit ve sdělovacích prostředcích rozpoznat především prokremelskou propagandu. Školství však není jediná instituce, která v současnosti reaguje na hrozbu ruské propagandy v Česku.
Ve třetí kapitole teoretické části jsme se zmínili o speciálním týmu ministerstva vnitra,
který má od začátku roku 2017 monitorovat ruskou, ale i jinou zahraniční propagandu.
Ministerstvo vnitra tak reagovalo na výroční zprávu Bezpečnostní informační služby z roku
2015, která uvádí, že se Kreml skutečně snaží pomocí česky psaných zpravodajských serverů
manipulovat s českými občany a že se Česká republika stala cílem ruské informační války.
Autoři projektu Jeden svět na školách se výuce mediální gramotnosti věnují již několik
let, ale kvůli masivní ruské propagandě, která se šíří především po internetu, se rozhodli
rozšířit okruh vzdělávání právě o současnou kremelskou propagandu. Vytvořili vzdělávací
sadu především pro středoškolské učitele, kterým by měla pomoci ve výuce mediální
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gramotnosti. Středoškolský učitel Stanislav Melichar, který již výše zmíněné materiály
používá ve výuce, se domnívá, že čeští studenti již mohou být ovlivněni kremelskou propagandou. Melichar říká, že ani tak jejich názory neformuje, ale spíše je tlumí. Pro studenty je
těžké vyznat se v mediálních sděleních a říct, co je pravda a co nikoliv, je podle nich téměř
nemožné. Nejen studenti, ale i ostatní čtenáři jsou zahlceni informacemi. Proruským médiím
v českém prostředí většinou nejde o prosazení „pravdy“, ale o to, aby navodily dojem, že
všechny verze jsou možné a že pravda neexistuje.
S autory projektu je určitě potřeba souhlasit v tom, že je potřeba vést studenty ke
kritickému myšlení, aby se naučili poznat nástroje, jakým média zpracovávají informace
a dokázali rozpoznat neseriózní zdroje. Nebylo by však od věci zamyslet se nad tím, jak bude
do budoucna studenty ovlivňovat to, že si tyto dovednosti osvojují výhradně na materiálech
týkající se provládní ruské propagandy. Lze předpokládat, že by to mohlo vést k určitým
předsudkům. Právě z tohoto důvodu jsme se v naší diplomové práci nechtěli zaměřit pouze na
ruská provládní média, ale také na ta opoziční. V mnoha případech totiž oba druhy médií
používají podobné metody a jazykové prostředky.
V poslední kapitole teoretické části se proto zabýváme jazykovými jevy v ruských
médiích, které mohou studentům, ale i ostatním čtenářům pomoci zorientovat se vprostředcích
jazyka manipulace a následně je pak v textu rozeznat. Zabývali jsme se jazykovými jevy jako
je newspeak (v ruském prostředí novojaz), řečová agrese, jazyk nenávisti, popsali jsme také
konkrétnější prostředky na lexikální, gramatické, syntaktické, grafické a fonetické úrovni
jazyka.
Na vyhledávání a rozpoznávání těchto jazykových prostředků jsme se soustředili
v praktické části. Příklady jsme tedy hledali nejen v prokremelských médiích, ale také
v opozičních, přičemž jsme se zaměřili na oblast rusko-ukrajinských vztahů. Kvůli zmíněné
sílící proruské propagandě v České republice jsme pro ukázku uvedli k některým jazykovým
prostředkům příklady i z českých proruských médií. Praktickou část jsme rozdělili na tři
základní jevy jazykové manipulace – na novojaz, řečovou agresi a jazyk nenávisti.
Nejdůležitějším prvkem newspeaku (či novojazu) je podsouvání hodnotícího příznaku
a hodnotová polarizace. Zjednodušeně řečeno, prostřednictvím novojazu, který můžeme definovat jako „vhodný výběr slov“, se státní moc snaží ukázat události a osoby v tom světle, ve
kterém chce, aby byly viděny. Volbou jazykových prostředků a komunikačních strategií chce
státní moc (i sdělovací prostředky) ukázat svůj pohled na skutečnost.
Při popisu událostí jsou nejvíce využívané přívlastky, které určitým způsobem hodnotí
situaci. Proruská média tak charakterizují ukrajinský Euromajdan roku 2013–2014 jako
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бандитский, дебильный, незаконный госпереворот. Série protestů je také označována
složeninami, které obsahují komponent s negativní konotací, například дебиломайдан,
бандеромайдан, хохломайдан. Podobně negativně bývají hodnoceni také účastníci těchto
protestů (майдауны, майданутые). Euromajdan je drtivou většinou ruských politiků a médií
hodnocen negativně, protože se jednalo o snahu Ukrajiny přiblížit se Evropě, a tím pádem se
vymanit z područí Ruska. Nicméně demonstrace vyústily v březnu 2014 v připojení Krymu
k Rusku.
V souvislosti s připojením Krymu se v provládních médiích můžeme setkat především
s přehodnocením hranic Ukrajiny, autoři a jimi citované osoby trvají na tom, že Krym byl
vždy ruský a nyní se jen vrátil „domů“. Především s pomocí přívlastků русский a российский
ve spojení s toponymy Крым a Севастополь se provládní média postupně snaží měnit společenské podvědomí o hranicích Ukrajiny. Ve zprávách, ve kterých je zmiňován Krym, se také
můžeme setkat s přejmenováním účastníků na Hrdinu, Nepřítele a Oběť, což je jeden ze
základních manipulačních modelů konfliktu. Rusko se v prokremelských médiích pasuje do
role Hrdiny, který zachránil obyvatele Krymu před nacionalistickou vládou Kyjeva a dalšími
rasistickými tendencemi. Krymčané se tak podle těchto médií rozhodli svobodně a vše
proběhlo dle mezinárodního práva. Při popisu současné situace na Krymu jsou použity
metody zlehčování a vyvolání pocitu hrdosti a euforie. V opozičních médiích však můžeme
najít opačný pohled na události. Celonárodní referendum je označováno jako „takzvané
referendum“, připojení či návrat Krymu je charakterizován jako anexe, okupace či krádež,
svobodná volba jako represe. Opoziční média se tedy snaží spíše vyvolat pocit strachu.
S modelem Hrdina – Nepřítel – Oběť se můžeme setkat také v článcích týkající se
Donbasu. Stejně jako v době SSSR, tak i dnes je důležitým příznakem ruských státních médií
unifikace používané terminologie. Prokremelská média raději používají místo neutrálního
termínu сепаратисты výraz ополченцы. Pojem ополченец se totiž asociuje s představou
„nevojáka“, který vzal do ruky zbraň, aby ochránil svoji zemi před nepřáteli. V případě, že
mluvčí použije termín ополченец, chce nám dát většinou najevo, že ukrajinská vláda je podle
něj agresorem. Naopak ukrajinští politici označují separatisty na východě země jakо
террористы („teroristé“) a samozvané republiky jako teroristickou organizaci.
Celkově se tak Rusko ve vztahu k Ukrajině jmenuje do role Hrdiny, Kyjev je charakterizován jako Nepřítel a lidé (především na východní) Ukrajině jako Oběti. Ukrajina je
rozdělována na západní proevropskou část, která je v prokremelských médiích označována za
tu „zlou“ a fašistickou, a východní proruskou část, která je naopak hodnocena kladně.
V mediálních sděleních o Ukrajině toponyma plní nejen identifikační funkci, ale slouží
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k aktualizaci a politizaci sdělení. Použitím a srovnáním toponym jako Восток, Запад, Крым
mluvčí poukazují na to, že Ukrajina není jednotná a je zmítána boji. To také vyvolává pochybnosti o dalším vývoji Ukrajiny, přičemž je často zmiňována blízkost ruského a ukrajinského národa. Prokremelská média využívají argumentaci černobílosti, kterou charakterizuje výrok „kdo není s námi, je proti nám“.
Podle očekávání jsme prvky novojazu jsme objevili především v provládních médiích.
Novojaz je považován za manipulativní způsob vyjadřování, kterým propaganda mluví se
svými občany, ale i s ostatním světem, a kterým otevřeně či skrytě objasňuje svoje cíle a záměry. Pro tento způsob vyjadřování je důležitá hodnotová polarizace, srozumitelnost a unifikace termínů.
Dalším zkoumaným jazykovým jevem v praktické části byla řečová agrese, kterou
chápeme takové jednání, které je vědomě cíleno na ponížení nebo úmyslné způsobení duševní
újmy. V tomto případě byly příklady z proruských a opozičních médií vyrovnané a jednotlivé
praktiky jsme zaznamenali v obou typech sdělovacích prostředků. Při hledání jsme narazili
především na ponižující oslovení a přezdívky mířené na politiky, srovnání s negativními fakty
a osobnostmi, kdy se strany navzájem porovnávaly s fašistickým Německem, Hitlerem,
opoziční média kromě toho ještě srovnávají prezidenta Putina se Stalinem. S těmito
praktikami souvisí i „nálepkování“, které se v politickém boji používá odedávna. Prokremelská média opět Ukrajince označují za fašisty, nacisty, gestapovce, kyjevskou vládu za
„juntu“, nelegitimní a protiústavní režim. Ukrajince označuje jako rusofoby a banderovce.
Naproti tomu v ruských opozičních médiích jsou Rusové a ruští politici označování jako
okupanti, teroristé a zločinci. V mediálních textech lze také najít hrubé výrazy a urážky.
V provládních médiích jsou nejčastěji mířené na ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.
Slovně napadáni jsou ale také Ukrajinci jako národ, například hanlivými označeními jako
укропы, укры, хохлы nebo майдауны. Častá jsou také i hanlivá a sarkastická označení pro
celou Ukrajinu jako Усраина, Урина nebo Руйна. V opozičních médiích se pro hanlivé
označení ruských přívrženců používají výrazy колорад či ватник, samozvané republiky se
přejmenovávají na Лугандон, Днобасс či Донбабве. Dalším projevem řečové agrese bylo
poukázání na nekompetentnost, kdy je v centru pozornosti v proruských médiích opět Porošenko.

Naproti

tomu

o

kompetentnosti

ruského

prezidenta

pochybuje

málokdo.

Nejvyužívanější praktikou v provládních i opozičních médiích je však zasazení objektu
diskreditace do ironického či sarkastického kontextu, která se často mísí i s ostatními projevy
jazykové agrese. Terčem posměchu jsou jednotliví politici (opět vede ukrajinský prezident),
ukrajinský národ, ale i Ukrajina jako celek. V opozičních médiích je zesměšňován Putin,
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Rusové, proruští separatisté a obyvatelé Krymu, kteří jsou pod vlivem kremelské propagandy.
Posledním projevem řečové agrese byla pochvala oponentů protivníka, u které je při citování
kritiky důležitá hlavně její prezentace a doprovodný komentář.
Posledním jazykovým jevem manipulace v médiích byl jazyk nenávisti, který se často
prolíná právě s jazykovou agresí. Jedná se však o méně frekventovaný jev. Do jazyka
nenávisti patří výrazy s negativně hodnotícím významem, které jsou mířeny na jednotlivce či
celé sociální skupiny odlišující se pohlavím, rasou, jazykem, etnickým původem, náboženstvím apod. Při lživé identifikaci šlo v rámci rusko-ukrajinských vztahů v prokremelských
médiích o vytváření negativního obrazu národnosti Ukrajinců či Ukrajiny jako celku. K tomu
jsou využívány hrubé nadávky, neopodstatněná generalizace, ironie a sarkasmus, lze najít
i rasistické poznámky. V případě lživé atribuce autoři Ukrajincům připisují nepřátelství vůči
Rusům, obviňují je z terorizování a genocidy ruského obyvatelstva na ukrajinském území. Co
se týká předstírané obrany, kdy autor vyzývá k násilnostem vůči určité sociální skupině, tak
s tímto případem jsme se setkali vzácně a příklady lze najít především v komentářích
a diskuzích pod články. Nicméně i tyto komentáře odrážejí vztah Rusů vůči Ukrajincům.
Nutno podotknout, že s jazykem nenávisti se lze setkat také v ukrajinských médiích, která
naopak útočí na Rusy, které obviňují z pokusů zničit ukrajinských národ.
V ruských provládních médiích se nám tak naskýtá podivný obraz Ukrajiny, která je na
jedné straně přirovnávána k fašismu a často je zobrazována ve špatném ve světle. Na druhé
straně jsou Ukrajinci nejen v opozičních, ale i státních médiích označováni za bratrský národ.
Kromě toho provládní systém haní Západ a v souvislosti s tím i západní Ukrajinu, která
směřuje k Evropské unii. Dále jsou vyzdvihovány přednosti ruského člověka, informace jsou
v některých případech překrucovány. Opoziční média varují před sílící cenzurou, protestují
proti vládnoucí elitě, kterou se snaží diskreditovat.
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5.

РЕЗЮМЕ
Настоящая дипломная работа посвящена средствам языковой манипуляции и про-

паганды в российских СМИ. Главная цель работы – классифицировать виды и методы
манипуляции, описать языковые средства манипуляции, и затем данные языковые
средства найти в пророссийских и оппозиционных СМИ. Поэтому дипломная работа
состоит из двух основных частей – из теоретической и практической.
В первой главе теоретической части рассматривается развитие современных
российских СМИ. Для брежневской эпохи застоя была характерна политическая
установка противопоставления двух идеологических, политических и экономических
систем и политика замалчивания неугодной информации. В советских СМИ показывались преимущества советского образа жизни и достоинства советского человека.
Новая эпоха в истории государства и журналистики наступила с приходом к власти
М. С. Горбачева в половине 80-ых гг. После распада СССР российское общество
стремилось к демократии и рыночной экономике, но для СМИ наступил сложный
период из-за конкурентной борьбы. Ситуация улучшилась в половине 90-ых гг. после
второй волны приватизаций во время правительства Бориса Ельцина, что привело
к относительному повышению их независимости. Однако частная собственность кроме
того оказала негативное влияние на СМИ, потому что владельцы и издатели начали
манипулировать общественным мнением и получать капитал от политиков и бизнесменов. Третья фаза развития современных российских СМИ наступила с приходом
Владимира Путина к власти. Российский президент наоборот приступил к укреплению
государственного контроля над СМИ и Путину удалось с близкими ему олигархами
завладеть медийной системой. По этому поводу в последнее время в России говорится
об ограничении свободы печати и цензуре оппозиционных СМИ. Таким образом в течение последних лет в российском общественном сознании сложилась устойчивая
дихотомия демократической (проправительственной) и оппозиционной публицистики.
Данное разделение СМИ оказывает влияние на весь медийный дискурс. Обе стороны
друг друга обвиняют в недостоверности и искажении информации. Однако надо отметить, что проправительственные и оппозиционные СМИ используют похожие методы
и практики манипуляции.
Во второй главе теории рассматривается понятие и классификация манипуляции.
В первую очередь манипуляция может быть разной интенсивности. Различаются
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следующие степени манипуляции – персуазия,

планируемая манипуляция, мани-

пулятивное давление и насильственная манипуляция. Для нашей дипломной работы
важна манипуляция с целью изменить точку зрения адресата. Кроме того существует
множество классификаций манипуляции, поэтому мы соединили разные теории и описали методы, используемые прежде всего в письменной прессе. Можно сказать, что
манипуляция осуществляется на трех основных уровнях речи: фактическом, логическом и языковом.
На фактическом уровне тщательно дозируется и нередко искажается информация.
К методам манипуляции на фактическом уровне относятся: метод замалчивания
неугодной информации, опубликование непроверенной информации, создание и использование авторитетов, взаимные обвинения, отвлечение внимания от важных
проблем, упор на эмоции, пропагандирование провалов в исторической памяти, злоупотребление страхом, приуменьшение, повторение информации, метод гнилой
селедки, метод перевернутой пирамиды, метод большой лжи, принцип 40 на 60, метод
абсолютной очевидности и др.
На логическом уровне допускаются нарушения законов логики и используются
разные приемы ложной аргументации.
Спектр методов языкового манипулирования довольно широк: от сознательной
манипуляции адресата посредством закрепления за словами не свойственных им ранее
коннотаций, до игры слов и использования разных тропов, фигур и т. д.
Однако понятие манипуляции рассматривается также в педагогике и воспитании.
Под манипуляцией понимается не только инструмент школьного обучения, но и воздействие и угрозы СМИ.
Третья глава поэтому посвящена борьбе с манипуляцией и пропагандой прежде
всего в Чешской Ресублике. Чешское Министерство внутренних дел создало специальную группу, которая с начала 2017 года мониторирует российскую, но и другую
зарубежную пропаганду. Кроме того в чешских школах начались эксперименты с новой программой, которая должна помочь чешским студентам разоблачить пророссийскую пропаганду. Настоящая дипломная работа продолжает данные тенденции.
В четвертой и последней главе теоретической части мы занимаемся языковыми
средствами манипуляции в российских СМИ. В данных СМИ в основном можно
встретить три языковых явления: новояз, речевую агрессию и язык ненависти.
Новояз есть манипулятивный редуцированный язык государственной власти,
который косвенно и скрыто воздействует на психику человека. Основными отли119

чительными чертами новояза являются ценностная поляризация (предписанные
оценки), упрощение, универсальность, канцеляризация, десемантизация и точность,
совпадающая с рамками официальной идеологии. Это значит, что кремлевская
пропаганда разговаривает с народом, но и с остальным миром, на своем языке,
объясняя свои цели и задачи. Самой известной моделью, работающей в случае
конфликта, становится переименование участников конфликта по модели: Герой, Враг,
Жертва. Герой борется с Врагом, чтобы спасти Жертву. Каждая страна вставляет себя
в позицию Героя, чтобы противнику досталась позиция Врага.
Вторым языковым явлением манипуляции является речевая агрессия, нацеленная
на оскорбление или преднамеренное причинение морального вреда человеку, группе
людей или обществу в целом, но также на создание и поддержание агрессивного состояния адресата. Обычно выделяется активная (словесное оскорбление или унижение,
которое может быть открытое или скрытое) и пассивная (отказ вести диалог) речевые
агрессии. К относительно легко узнаваемым тактикам речевой агрессии принадлежат
уничижительное обращениe или прозвище;

сопоставление кого-либо с негативно

оцениваемыми лицами или фактами; погружение объекта дискредитации в иронический или саркастический контекст; разные намеки, чтобы вызвать у адресата
подозрение; указание на внешность; наклеивание ярлыков для дискредитации или
демонизации кого-либо; использование грубых выражений и вульгаризмов; похвала
критиков противника; указание на некомпетентность объекта дискредитации и др.
Сложным для распознавания являются тактики, для обнаружения которых нужен
анализ более широкого контекста.
Третьим языковым явлением манипуляции – язык ненависти. Под этим понятием
имеются в виду выражения с сильно отрицательной оценкой, которые направлены на
представителей некоторой социальной группы, объединенной по признаку пола, расы,
языка, этнического происхождения, религиозной принадлежности и тому подобного.
Язык ненависти атакует откровенно, что вызывает сильную эмоциональную реакцию.
Опять существует несколько классификаций. Важной для нас является классификация
русских психологов М. В. Кроза и Н. А. Ратиновой, которые выделяют ложную идентификацию (формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа,
отрицательного образа), ложную атрибуцию (приписывание враждебных действий)
и мнимую оборону (побуждение к действиям).
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Кроме вышеупомянутых явлений в последней главе рассматриваются языковые
средства манипуляции на лексическом, грамматическом, синтаксическом, графическом
и фонетическом уровнях.
В практической части мы сосредоточимся на поиске и обнаружении данных
языковых средств манипуляции. Мы занимаемся областью русско-украинских отношений и мы искали примеры не только в проправительственных, но и в оппозиционных
СМИ. Из-за пророссийской пропаганды в Чешской Республике приводятся к определенным языковым явлениям примеры даже из чешских прокремлевских сайтов.
Практическая часть потом разделена на три основных явления – новояз, речевую
агрессию и язык ненависти.
Элементы новояза мы согласно ожиданию нашли прежде всего в проправительственных СМИ, так как новояз считают языком власти. Проправительственные
СМИ отрицательно оценивают события украинского Евромайдана. После присоединения Крыма к России в данных СМИ встречается переосмысление географических
границ Украины и авторы настаивают на том, что Крым всегда принадлежал России.
В статьях, касающихся Крыма, мы также сталкиваемся с переименованием участников
конфликта по модели Герой – Враг – Жертва. Прокремлевские СМИ назначают Россию
Героем, который спас крымчан от «националистической» власти Киева и других
расистских тенденций. Проправительственные СМИ также пытаются вызвать у русского читателя чувство гордости. В оппозиционных СМИ встречаетя другая точка
зрения. Референдум характеризуется как имитация референдума, возвращение Крыма
как аннексия, оккупация или воровство. Оппозиционные СМИ скорее стремятся
вызвать чувство страха. С моделью Герой – Враг – Жертва мы сталкиваемся также
в статьях, которые касаются Донбасса. Проправительственные СМИ разделяют
Украину

на

западную

проевропейскую

часть,

которую

характеризуют

как

«фашистского» Врага, и восточную пророссийскую, которая оценивается положительно. Топонимы, как Восток, Запад, Крым, выполняют не только идентифицирующую функцию, но они служат также идеологизации и политизации сообщения.
Авторы так указывают на то, что Украина не единая страна. Это тоже вызывает
сомнения в дальнейшем развитии Украины, причем упоминается близость русского
и украинского народов. Прокремлевские СМИ в данных случаях используют «чернобелую» аргументацию, которую характеризует фраза «кто не с нами, тот против нас».
Тактики речевой агрессии мы нашли как в проправительственных, так и в оппозиционных СМИ уравновешенно. Самая распространенная практика – погружение
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объекта дискредитации в иронический или сатирический контекст. Можно встретиться
с наклеиванием ярлыков (фашисты, нацисты, хунта, террористы, оккупанты и др.),
с грубыми выражениями (укропы, хохлы, майдауны, колорады, ватники, Усраина и др.),
с прозвищами политиков, с указанием на некомпетентность объекта дискредитации
и т. д.
Встретиться также можно с языком ненависти, но в меньшей степени, чем с речевой агрессией. Прокремлевские СМИ в таких случаях создают негативную картину
Украины с помощью грубых выражений, генерализации и слов с отрицательной
оценкой. Кроме того данные СМИ обвиняют украинцев в ненависти по отношению
к русским. Побуждения к насильственным действиям в отношении с украинцами встречаются прежде всего в комментариях под различными статьями, однако даже эти
призывы отражают отношения между русскими и украинцами. Надо сказать, что
с языком вражды можно встретиться также в украинских СМИ, которые наоборот нападают на русских и обвиняют их в попытке уничтожить украинский народ.
Кроме теоретической и практической частей настоящая дипломная работа
содержит предисловие, заключение, резюме на русском языке и список использованной
литературы.
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