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Jak rozeznat skutečná spiknutí od 
konspiračních teorií

Konvenční versus konspirativní myšlení

Skutečná spiknutí existují, ale zřídka 
jsou objevena metodami tvůrců 
konspiračních teorií. Skutečná spiknutí 
jsou spíše objevována konvenčním 
myšlením – zdravou skepsí vůči 
úředním verzím informací, kontrolou 
dostupných důkazů a závazkem vnitřní 
konzistence.4 Naproti tomu konspirativní 
myšlení se vyznačuje tím, že je 
hyperskeptické vůči všem informacím, 
které teorii nepodporují, a tím, že 
nadměrně interpretuje důkazy, které s 
preferovanou teorií souzní. Vyznačuje se 
také nekonzistencí.

Konvenční myšlení Konspirativní myšlení

Zdravá skepse Silná podezíravost

Reakce na důkazy Imunita vůči důkazům

Usilování o důslednost Rozporuplnost

Skutečné spiknutí Smyšlené spiknutí

Skutečná spiknutí existují. Ve Volkswagenu se spikli, že budou dělat falešné 
emisní testy svých dieselových motorů. Americká národní bezpečnostní agentura 
tajně špehovala civilní uživatele internetu. Tabákový průmysl uvedl veřejnost v 
omyl ohledně škodlivých účinků kouření na zdraví. O těchto spiknutích víme z 
interních průmyslových dokumentů, vládních vyšetřování nebo whistleblowerů.

Konspirační teorie naopak mají tendenci přetrvávat po dlouhou dobu, i když 
pro ně neexistují přesvědčivé důkazy. Tyto konspirační teorie jsou založeny na 
různých vzorcích myšlení, o nichž je známo, že jsou nespolehlivými nástroji pro 
sledování reality. Konspirační teorie obvykle nejsou podloženy důkazy, které 
obstojí v prověření, ale to jim nebrání v rozkvětu. Například rozšířená představa, 
že teroristické útoky z 11. září byly „vnitřním dílem“, přetrvává mnoho let po této 
události.1 Desetiletí po události se velká většina Američanů domnívá, že vláda 
zatajila pravdu o atentátu na prezidenta Kennedyho.2

Konspirační teorie poškozují společnost v mnoha směrech. Například vystavení 
konspiračním teoriím snižuje motivaci lidí angažovat se v politice nebo snižovat 
svou uhlíkovou stopu.3 Chcete-li minimalizovat tyto negativní důsledky, Příručka 
o konspiračních teoriích vám pomůže pochopit, proč jsou konspirační teorie 
tak populární. Vysvětluje také, jak identifikovat rysy konspirativního myšlení, a 
prezentuje účinné strategie jeho vyvracení. 

Konspirační 

teorie obvykle 

nejsou podloženy 

důkazy, které 

obstojí v testu, 

ale to jim nebrání 

v rozkvětu.
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Proč jsou konspirační teorie populární?

K tomu, aby lidé uvěřili konspiračním teoriím a sdíleli je, může přispívat řada faktorů.5

Pocit bezmoci

Lidé, kteří se cítí bezmocní 
nebo zranitelní, budou s větší 
pravděpodobností podporovat 
a šířit konspirační teorie.6 To lze 
vidět na online fórech, kde úroveň 
vnímaného ohrožení úzce souvisí 
s předkládáním konspiračních 
teorií.7

Jak se vypořádat s hrozbami

Konspirační teorie umožňují lidem 
vyrovnat se s ohrožujícími událostmi 
tím, že vinu svedou na skupinu 
spiklenců.8 Lidé těžko přijímají, že 
„velké“ události (např. smrt princezny 
Diany) mohou mít obyčejnou 
příčinu (řízení pod vlivem alkoholu). 
Konspirační teorie uspokojuje potřebu, 
aby „velká“ událost měla velkou příčinu, 
například spiknutí zahrnující MI5 za 
účelem atentátu na princeznu Dianu.9Vysvětlení 

nepravděpodobných událostí

Ze stejného důvodu mají lidé 
tendenci navrhovat konspirační 
vysvětlení událostí, které jsou 
vysoce nepravděpodobné.10 
Konspirační teorie fungují jako 
obranný mechanismus, který 
lidem pomáhá vyrovnat se s 
nejistotou.

Zpochybňování politiky hlavního 
proudu

Konspirační teorie často zpochybňují 
převládající politické interpretace.11 
Konspirační skupiny tyto interpretace 
často využívají k získání statutu 
menšiny.

Lidé, kteří se 

cítí bezmocní 

nebo zranitelní, 

budou s větší 

pravděpodobností 

podporovat a šířit 

konspirační teorie.

Sociální média posilují konspirační teorie

Sociální média vytvořila svět, ve kterém kdokoli může potenciálně oslovit tolik lidí jako mainstreamová média.12 
Nedostatek tradičních bezpečnostních mechanismů je jedním z důvodů, proč se mylné informace online šíří dál 
a rychleji než skutečné informace13, často propagovány falešnými účty nebo „boty“ (automatizované počítačové 
programy)14. Rovněž bylo zjištěno, že je pravděpodobnější, že příznivci konspiračních teorií budou na Facebooku 
konspirační příspěvky „lajkovat“ a sdílet.15 Nedávná analýza tweetů o viru Zika zjistila, že počet propagátorů 
konspiračních teorií byl více než dvojnásobný v porovnání s vyvraceči těchto teorií.16
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Jak popírači změny klimatu 
reagují na globální oteplování
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Jak konspirační teorie škodí

Pouhé vystavení konspirační teorii může mít nepříznivé důsledky, a to dokonce i u lidí, kteří konspirační teorii nevěří.3, 

17, 18, 19, 20, 21 Pro ilustraci, vystavení konspirační teorii o politické manipulaci s údaji o nezaměstnanosti snížilo důvěru ve 
vládní služby a instituce, včetně těch, které nesouvisejí s konspiračními obviněními, jako jsou místní školy nebo Úřad 
pro kontrolu potravin a léčiv.17

Popírání změny klimatu a konspirativní myšlení

Taktické konspirační teorie

Konspirační teorie nejsou vždy výsledkem mylných přesvědčení, kterým 
člověk skutečně věří. Ze strategických, politických důvodů mohou být 
záměrně vytvářeny nebo zesilovány. Existují například důkazy o tom, že ruská 
vláda nedávno přispěla k šíření různých politických konspiračních teorií na 
Západě.22, 23

Konspirační teorie mohou být použity jako rétorický nástroj, díky kterému 
je možné vyhnout se nepříjemným závěrům. Rétorika popírání změny 
klimatu je plná nekonzistencí, například se souběžně tvrdí, že teploty nelze 
přesně měřit, ale globální teploty klesly.24 Nekonzistence je jedním z atributů 
konspirativního myšlení, ale neznamená to, že popírání změny klimatu 
je iracionální – naopak: rétorika popírání je účinnou politickou strategií 
pro to, aby byla odložena opatření, která mají za cíl řešit změnu klimatu; a 
podkopává přesvědčivost vědeckých důkazů.

Toto tvrzení dokládá fakt, že lidé selektivně odkazují na spiknutí mezi vědci, 
aby vysvětlili vědecký konsenzus, a to tehdy, když je k tomu nutí jejich 
politická ideologie – ale neudělají to, když vědecký konsensus není pro jejich 
politické názory relevantní.25

Odmítnutí vědeckého konsensu o 
tom, že lidé jsou příčinou globálního 
oteplování, je často spíše výsledkem 
konspirativního myšlení než pečlivého 
zvážení vědeckých důkazů.26 Když jsou 
popíračům změny klimatu poskytnuty 
informace o této změně, jejich nejčastější 
reakce má konspirační povahu.27 Popírání 
změny klimatu však nesouvisí pouze s 
konspiračními teoriemi na téma klimatu 
– spíše jde o to, že lidé, kteří popírají 
klimatologii, podporují konspirační teorie 
i v jiných oblastech.28

Konspirační 

teorie mohou 

být použity jako 

rétorický nástroj, 

díky kterému je 

možné vyhnout 

se nepříjemným 

závěrům.
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Nekalý
záměr

Něco musí
být špatně

Rozporuplnost Silná
podezřívavost

Pronásledovaná
oběť

Imunita vůči
důkazům

Zdůvodnění si
nahodilosti

N SC O P I R
Nefarious

Intent
Something 

Must Be Wrong
Contradictory Overriding

suspicion
Persecuted

Victim
Immune to

Evidence
Re-interpreting

Randomness

CONSPIR: Sedm rysů konspirativního myšlení

Existuje sedm rysů konspirativního myšlení 29, shrnutých (a snáze zapamatovatelných) pomocí akronymu 
CONSPIR:

Rozporuplnost 

Zastánci konspiračních teorií mohou věřit současně několika myšlenkám, které si navzájem 
odporují. Například věřit teorii, že princezna Diana byla zavražděna, ale zároveň věřit, že 
předstírala svou vlastní smrt.30 Je to proto, že závazek teoretiků nevěřit „oficiální“ verzi je tak 
absolutní, že nezáleží na tom, zda jejich systém víry je nekonzistentní.

Silná podezřívavost

Konspirativní myšlení předpokládá nihilistický skepticismus vůči oficiální verzi.31 Tento 
extrémní stupeň podezřívavosti brání uvěřit čemukoli, co nezapadá do dané konspirační 
teorie.

Nekalý záměr

Motivy jakéhokoli údajného spiknutí jsou vždy považovány za nekalé.31 Konspirační teorie 
nikdy nenaznačují, že by údajní spiklenci měli dobré úmysly.
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Sebepotvrzující povaha konspiračních teorií znamená, že jakýkoli důkaz, který tuto teorii 
vyvrací, lze interpretovat jako další důkaz o spiknutí. To znamená, že snaha o komunikaci musí 
jasně rozlišovat mezi různými cílovými skupinami. Vůči stoupencům konspiračních teorií, kteří 
interpretují důkazy v opačném smyslu, musíme použít jinou strategii než vůči těm, kteří důkazy 
přijímají. Následující stránky se nejdříve zaměřují na komunikační strategie pro širokou veřejnost 
a poté konkrétně pro konspirační teoretiky.

Něco musí být špatně

Stoupenci konspiračních teorií sice mohou občas upustit od konkrétních myšlenek, když 
se stanou neudržitelnými, avšak tyto revize nemění jejich celkový závěr, že „něco musí být 
špatně“ a že oficiální informace jsou založeny na podvodu.24, 30

Zdůvodnění si nahodilosti

Silná podezřívavost konspirativního myšlení často vede k přesvědčení, že se nic neděje 
náhodou.34 Malé náhodné události, jako například nepoškozená okna v Pentagonu po 
útocích 11. září, jsou interpretovány jako skutečnosti způsobené spiknutím (protože kdyby 
letadlo narazilo do Pentagonu, všechna okna by se rozbila 35) a jsou vetkané do širšího, 
vzájemně propojeného vzoru.

Imunita vůči důkazům

Konspirační teorie ze své podstaty fungují tak, že o důkazech, které tuto teorii vyvracejí, se 
tvrdí, že vycházejí ze spiknutí.31, 32, 33 To odráží přesvědčení, že čím silnější jsou důkazy proti 
spiknutí (např. FBI očistí politika od obvinění ze zneužití osobního e-mailového serveru), tím 
více musí spiklenci chtít, aby lidé uvěřili jejich verzi událostí (např. FBI byla součástí spiknutí 
na ochranu tohoto politika).

Pronásledovaná oběť

Zastánci konspiračních teorií se vnímají jako oběti organizovaného pronásledování a 
také tak vystupují.29 Zároveň se považují za odvážné protivníky bojující proti darebáckým 
spiklencům. Konspirativní myšlení předpokládá vnímat sebe sama jako oběť i jako hrdinu.
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Ochrana veřejnosti před konspiračními teoriemi

Jak omezit šíření konspiračních teorií

Gram prevence vydá za kilogram léčby. Proto by úsilí mělo být 
zaměřeno na to, aby veřejnost byla před těmito teoriemi chráněna. 
K tomu je potřeba omezovat a zpomalovat šíření konspiračních 
teorií. Například šíření konspiračních příspěvků o popírání změny 
klimatu na Facebooku bylo omezeno jednoduchým zásahem, který 
lidi povzbudil, aby si před sdílením položili čtyři otázky týkající se 
materiálu: 36

Znám zpravodajskou organizaci, která zveřejnila příběh?

Vypadají informace v příspěvku věrohodně?

Je příspěvek napsán stylem, který očekávám od profesionální 
zpravodajské organizace?

Je příspěvek politicky motivovaný?

Pokud jsou pokusy omezit šíření spiknutí neúspěšné, měli 
by se komunikátoři zaměřit na strategie, které snižují dopad 
konspiračních teorií.

Preventivní vyvracení spiknutí

Jestliže jsou lidé předem upozorněni, že by mohli být uvedeni v omyl, 
mohou si vůči konspiračním zprávám vytvořit odolnost. Tento proces 
se označuje jako očkování nebo preventivní vyvracení spiknutí. Existují 
dva typy očkování: výslovné varování, že hrozí uvedení v omyl, a 
vyvrácení mylných argumentů. Bylo zjištěno, že preventivní vyvracení 
konspiračních teorií o očkování jsou účinnější než jejich následné 
vyvracení.37

Očkování založené na faktech a logice bylo úspěšné při preventivním 
vyvracení spiknutí kolem 11. září.38 To dává určitý příslib, pokud jde 
o preventivní vyvracení založené na logice. Ta bere v úvahu sedm 
varovných znaků konspirativního myšlení (pamatujete si CONSPIR?) 
Pokud si lidé uvědomí, že argumenty konspiračních teorií jsou klamné, 
mohou být ve vztahu k těmto teoriím méně zranitelní.

Pokud si lidé 

uvědomí chybnou 

argumentaci v 

konspiračních 

teoriích, mohou 

být těmito teoriemi 

méně zranitelní.
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Vyvracení

Existuje několik způsobů, jak vyvrátit konspirační teorie; některé z nich se ukázaly jako účinné u lidí, u nichž je 
nepravděpodobné, že budou konspirační teorie podporovat, jako jsou studenti vysokých škol nebo široká veřejnost.

Vyvracení založená na faktech

Vyvracení založená na faktech ukazují 
nepravdivost konspirační teorie tím, že sdělují 
přesné informace. Ukázalo se, že tento přístup 
je účinný při vyvracení konspirace „o narození“, 
které tvrdí, že prezident Obama se narodil mimo 
USA21, stejně jako u konspirační teorie týkající se 
exodu Palestinců po založení Izraele.39

Vyvracení založené na logice

Vyvracení založené na logice vysvětluje zavádějící 
techniky nebo mylné uvažování používané v 
konspiračních teoriích. Ukázalo se, že vysvětlování 
logických klamů v protiočkovacích konspiracích je 
stejně účinné jako vyvracení založené na faktech: 
například poukazování na to, že mnoho výzkumů 
očkování bylo prováděno nezávislými, veřejně 
financovanými vědci, může vyvrátit konspirační teorie 
o farmaceutickém průmyslu.40

Vyvracení na základě zdrojů a na základě 
empatie

Vyvracení na základě zdrojů se pokouší 
snížit důvěryhodnost tvůrců konspiračních 
teorií, zatímco vyvracení založená na empatii 
soucitně upozorňují na objekty konspiračních 
teorií. Vyvracení založené na zdrojích, které 
zesměšňovalo ty, kdo věří v ještěří bytosti, se 
ukázalo být stejně účinné jako vyvracení založené 
na faktech. Naproti tomu empatické vyvracení 
antisemitských konspiračních teorií tvrzením, že 
dnešní Židé čelí stejnému pronásledování jako 
první křesťané, bylo neúspěšné.41

Odkazy na stránky věnující se ověřování informací

Pro ověření účinnosti odkazování na weby s ověřenými 
informacemi byl proveden experiment, který využíval 
facebookového kanálu pro prezentaci mylných 
informací o hrozbě viru Zika, doplněné o odkazování 
na weby poskytující přesné informace. Zčásti to 
dělal automatizovaný algoritmus, a zčásti uživatelé 
Facebooku. Tento test ukázal, že oba způsoby vyvracení 
mylných informací jsou stejně účinné jak u těch, kteří 
konspiracím věří více, tak u těch, kteří jsou vůči nim 
odolnější.42

Zmocnění lidí 

Konspirační myšlení je spojeno s pocity nedostatečné kontroly a pocitem ohrožení.6, 7 Když mají lidé pocit, že ztratili 
kontrolu nad situací, jejich tendence uvěřit ve spiknutí se zvyšuje.43 Platí však i opak. Když se lidé cítí silnější, jsou vůči 
konspiračním teoriím odolnější.

Existuje několik způsobů, jak zlepšit kognitivní schopnosti lidí, například je povzbudit, aby mysleli analyticky, spíš 
než aby spoléhali na intuici.44 Pokud lidé budou mít pocit kontroly (např. díky vzpomínce na nějakou událost v jejich 
životě, nad kterou měli kontrolu), je méně pravděpodobné, že budou podporovat konspirační teorie.45 Pocitu jistoty 
občanů může být dosaženo skrze ujištění, že veřejná rozhodnutí, například vládní, budou vnímána jako rozhodnutí, 
při nichž byly dodrženy zásady procesní spravedlnosti.46 Procesní spravedlnost předpokládá, že orgány používají 
spravedlivé rozhodovací postupy. Lidé přijímají nepříznivé výsledky rozhodnutí, pokud se domnívají, že byla 
dodržena procesní spravedlnost.47, 48
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Jak mluvit s příznivcem konspiračních teorií

U široké veřejnosti může být vyvracení konspiračních teorií účinné, avšak mnohem obtížnější je u lidí, kteří 
konspiračním teoriím věří. Spíše než zakládat svá přesvědčení na externích důkazech, systém víry příznivců 
konspiračních teorií mluví hlavně sám k sobě a každé přesvědčení slouží jako důkaz pro jakékoli další přesvědčení.49 
Důsledkem je, že když se stoupenci konspiračních teorií setkají s vyvrácením takové teorie na Facebooku, ještě více 
potom konspirační obsah ve svých komnatách ozvěn komentují a lajkují – vyvrácení posílilo konspirační interakci.50

Příznivci konspiračních teorií mají i přes svůj nevelký počet mimořádně velký vliv. Analýza více než 2 milionů 
komentářů na subredditu r/conspiracy zjistila, že pouze 5 % účastníků projevilo konspirativní myšlení, avšak právě od 
nich pocházelo 64 % všech komentářů. Nejaktivnější autor napsal 896 337 slov, což je dvojnásobek délky trilogie Pán 
prstenů! 51

Konspirační teorie jsou nevyhnutelnou složkou politického extremismu.52, 53 Výzkum deradikalizace proto poskytuje 
užitečné poznatky o tom, jak potenciálně oslovit zastánce konspiračních teorií.

Důvěryhodní poslové

Protisdělení vytvořené bývalými členy extremistické 
komunity („exiters“) jsou hodnoceny pozitivněji a 
zapamatovávány na delší dobu než zprávy z jiných 
zdrojů.54

Projevte empatii

Přístupy by měly být empatické a usilovat o 
budování porozumění s druhou stranou. Jelikož 
cílem je rozvíjet otevřenost mysli stoupence 
konspiračních teorií, musí jim komunikátoři jít 
příkladem.55

Potvrďte kritické myšlení

Zastánci konspiračních teorií vnímají sami sebe jako 
kritické myslitele, kteří se nedají oklamat oficiální 
verzí. Toto vnímání lze využít v tom smyslu, že se 
potvrdí hodnota kritického myšlení, ale pak se tento 
přístup přesměruje směrem ke kritičtější analýze 
konspirační teorie.56

Vyhněte se výsměchu

Agresivní dekonstrukce, zesměšňování konspirační 
teorie nebo zaměření na „vítězství“ v diskuzi s sebou 
nese riziko automatického odmítnutí.54 Mějte však 
na paměti, že se ukázalo, že u běžného publika 
výsměch funguje.41

Varovné slovo závěrem

Než se pokusíte vyvrátit nějakou konspirační teorii, zvažte, co je cílem. Pokusy vlády USA vyvrátit „konspirační 
teorie“ v převážně muslimských zemích opakovaně selhaly. Jedním z příkladů je neúspěšný pokus, aby vina za 
absenci zbraní hromadného ničení v Iráku po invazi v roce 2003 padla na irácké zatajování těchto zbraní v minulosti. 
Produktivnějším přístupem by bylo zaměřit se na americkou inflaci špatných zpravodajských podkladů.57

Je také důležité si uvědomit, že existují skutečná spiknutí. Avšak konspirativní myšlení (CONSPIR) není produktivní 
způsob, jak skutečné spiknutí odhalit. Naopak, toho lze docílit skrze konvenční myšlení, které oceňuje zdravý 
skepticismus, předkládání důkazů a logickou konzistenci, což jsou základní ingredience pro odhalení skutečných 
pokusů o oklamání veřejnosti.
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Konspirační teorie se pokoušejí 

vysvětlit události jako tajná 

spiknutí mocných lidí. I když 

obvykle nejsou podloženy 

důkazy, nebrání jim to v rozkvětu. 

Poškozují přitom společnost 

mnoha způsoby. Příručka o 

konspiračních teoriích se snaží 

tyto škodlivé účinky minimalizovat 

tím, že vysvětluje, proč jsou 

konspirační teorie tak populární, 

jak je možné identifikovat rysy 

konspirativního myšlení a jaké 

jsou účinné strategie reakce.


