
Jsou naše myšlenky opravdu naše? Jaké 
koncepty je formují? Odkud tyto kon-
cepty pocházejí? Dnes se z ovlivňování 

lidské psychiky stala věda a mnohé skupi-
ny – včetně vlád, firem, zvláštních zájmo-
vých skupin a podvratných hnutí – vyu-
žívají pečlivě vytvořené strategie, jejichž 
cílem je změnit naše vnímání tak, aby 
vyhovovalo jejich cílům. Svým společným 
vlivem rozpoutaly skrytou válku o mysl 
každého z nás. Abychom této narativní ilu-
zi porozuměli, musíme porozumět tomu, 
jaké prostředky k tomu používají.

                  
 NARATIVNÍ  
          ILUZE

VYŠETŘOVÁNÍ

Vlády
Vlády po celém světě se zaměřují na populace v různých zemích, 
aby získaly podporu pro konkrétní cíle na civilní úrovni. Mohou 
ovlivnit například podporu obchodních smluv nebo diplomatických 
cílů. Mohou také vytvořit nesoulad, který destabilizuje protivníkovu 
zemi. Příkladem je třeba ruská Agentura pro výzkum interne-
tu, jejímž cílem je vytvořit rozdělení a konflikt, nebo propaganda 
čínského režimu, která je vytvořena tak, aby změnila to, jak lidé 
vnímají obchodní cíle režimu, jeho politický systém a porušování 
lidských práv.

Zvláštní zájmové skupiny
Malé i velké skupiny, jednající s různými politickými cíli, mohou 
jednat tak, aby změnily pohled cílové populace na klíčové otázky 
nebo změnily hodnoty společnosti, čímž získají voliče nebo širokou 
podporu veřejnosti ve věci, kterou prosazují. To může zahrnovat velké 
politické strany, které uměle vytvářejí emoční odezvu u politických 
otázek, nebo menší zájmové skupiny, které prosazují určitý pohled 
na věci, aby změnily názor veřejnosti ve svůj prospěch.

Kritická teorie
Marxistický koncept kritické 
teorie se používá k vytvoření 
komunistického pohledu 
na svět, v jehož rámci se 
současné i historické události 
interpretují jako boj utlačova-
tele proti utlačovaným. 

Ovlivňující operace
Ovlivňující operace se použí-
vá, aby se získala základna v 
cílové skupině či okruhu, a to 
za pomoci diplomacie, rekla-
my či jiné metody. Iniciátor 
se tímto způsobem pokusí 
expandovat svůj vliv.

Cenzura
Skupiny, které vytvářejí lži, 
se uchýlí k cenzuře, aby buď 
umlčely, nebo zdiskreditovaly 
alternativní zdroj informací, 
a tím podpořily šíření lží ve 
společnosti.

Organizování  
komunit
Skrze předstíranou podporu 
nebo postoj může organizátor 
komunity podkopat hnutí, 
které předtím vycházelo 
z nejširších vrstev společnos-
ti, a získat nad ním kontrolu. 
Tyto skupiny pak využije jako 
„pěšáky“ k dosažení radikál-
nějších cílů.

Politická  
korektnost
Politická korektnost je 
systém morálky, založený 
na politice vlády. Zavedl jej 
Mao Ce-tung v roce 1967 jako 
koncept, podle něhož ti, kdo 
podporují politická hnutí, jsou 
„politicky korektní“.

Kontrolované  
narativy
Poté, co je vypracováno a se-
hráno nějaké téma, vytvoří se 
kontrolované narativy, kte-
rými se udrží iluze. Kontrola 
narativů zajistí, že všechny 
hlavní hlasy ve společnosti 
protlačují stejný narativ na 
dané téma, který je vytvořen 
se stejným cílem.

Velké firmy
Ovlivňování lidí se děje nej-
častěji z důvodu reklamy, ale 
velké firmy často používají kla-
mavější techniky, aby změnily 
názory a hodnoty lidí za úče-
lem prodeje svých produktů. 
Firma tak může například 
přesvědčit skupinu lidí o tom, 
že potřebují produkt, který ne-
chtějí, nebo v komplexnějších 
případech přesvědčí cílovou 
skupinu o tom, že určitý pro-
dukt je zdravý nebo nezdravý, 
odporný či žádoucí. Dopad 
může přesáhnout oblast mar-
ketingu a ve výsledku ovlivní 
kulturu, zdraví či hodnoty 
společnosti.

Řízená opozice
Tuto metodu určitá skupina 
použije, aby mohla ve spo-
lečnosti řídit konflikt a ma-
nipulovat jeho výsledek, a to 
tak, že ovládne obě strany 
konfliktu. 

Memetická válka
Mem představuje myšlenku. 
Memetická válka se dívá na 
to, jak může být nějaká my-
šlenka zavedena do společ-
nosti a jak se tato myšlenka 
vyvine, aby nakonec ovlivnila 
kulturu.

Falešné vlajky
Zinscenované incidenty 
a protesty mohou být použity 
k vytvoření iluze opozice nebo 
podpory určitým tématům, 
nebo k vytvoření optiky, 
která může ovlivnit náladu 
veřejnosti.

Shora a zdola
Metoda, kterou běžně využí-
vají tzv. „barevné revoluce“, 
slouží k protlačení problémů 
jak shora (v rámci politické 
sféry), tak zdola (v rámci spo-
lečenských hnutí). To může 
způsobit iluzi chaosu nebo 
veřejné poptávky, čehož pak 
může politik využít, aby tím 
legitimizoval změnu.

Kulturní válka
Cílem kulturní války je 
podlomit kulturní a morální 
základy společnosti, aby se 
oslabila společnost nebo aby 
se vytvořila podpora určitým 
záležitostem, ke kterým by 
se společnost jinak stavěla 
negativně.

Glasnosť
Glasnosť je taktika klamavé, 
kontrolované změny. Využívá 
iluzi otevřenosti a trans-
parentnosti k potlačení 
nedůvěry veřejnosti a může 
být použita k vytvoření kultu 
osobnosti okolo vůdce.

Lživé informace
Lživé informace jsou záměrně 
šířenými falešnými informa-
cemi. V typických případech 
se šíří, aby vytvořily zmatek 
a chaos ohledně nějakého té-
matu, nebo je lze použít uvnitř 
cílových skupin, aby je pak bylo 
možné diskreditovat.

Mediální boj
Mediální boj je kolektivním 
využitím státní kontroly, cen-
zury, placených komentářů 
a dalších metod k ovládání 
informací na všech mediál-
ních kanálech, včetně novin 
a sociálních sítí.

Podvratná 
hnutí
Podvratné hnutí jedná tak, že in-
filtruje klíčové části společnosti, 
aby ji změnilo zevnitř. Tato hnutí 
mohou někdy předstírat podpo-
ru jiným hnutím, proti kterým ve 
skutečnosti jsou, nebo hrát obě 
strany v problému tak, aby jeho 
řešení mohla řídit podle svých 
potřeb. Jejich kanály zahrnují 
skupiny, které využívají násilí 
nebo organizované protesty, aby 
uměle vytvářely scény. Ty pak 
mohou využít členové, kteří za 
normálních okolností hrají le-
gitimní role v politice. Do těchto 
hnutí patří teroristé, komunisté 
a další radikální skupiny.

Agitační  
propaganda
Také známá jako „agitprop“. 
Agitační propaganda se vyu-
žívá k tomu, aby vytvořila pav-
lovský efekt, při němž mohou 
být lidé naprogramováni tak, 
aby emocionálně reagovali na 
specifická slova, fungující jako 
spouštěče, a na určité problé-
my, které jsou poté použity pro 
určitou agendu.

Propaganda
Obrázky, proslovy a další 
formy zapojení veřejnosti se 
použijí k vytvoření zamýš-
lené emocionální odezvy 
na danou věc, což lze poté 
použít k ovládnutí nálady 
veřejnosti a podpory.

Falešné obvinění
V tom, jak vnímáme informa-
ce, hrají fakta pouze malou 
roli. Metoda falešného obvi-
nění se používá k tomu, aby 
se „vyrobily“ závěry a výklad 
určitých faktů a tím se změnilo 
vnímání daného tématu.

Represivní  
tolerance
Marxistický koncept „re-
presivní tolerance“ razila 
Frankfurtská škola, která 
předefinovala „fašismus“ 
a prosadila myšlenku, že 
k útlaku skupin, které jsou 
proti revolučním cílům, by se 
mělo použít násilí.

Umělá  
inteligence
Vytvořené programy au-
tonomně reagují na určité 
spouštěče a postupně tyto 
své reakce tříbí, tak aby zma-
nipulovaly uživatele.

Velká data
Ze všemožných zdrojů se 
nashromáždí velké množ-
ství dat, která pak mohou 
být použita ke kategorizaci 
lidí kvůli cílení.

Psychografické 
cílení
Jakmile jsou identifikovány 
a kategorizovány konkrétní 
skupiny, může být využito 
psychografické cílení k mani-
pulaci jednotlivých skupin.

Hackeři
Hackeři napadají sítě jed-
notlivců nebo hnutí, na které 
cílí, a přístup pak používají 
ke sledování, destrukci nebo 
krádežím.

Záznamy, Facebook, Google a další
O každém člověku jsou nasbírána data díky všemožným 
formám technologie, se kterými se setká. To zahrnuje záznamy 
o aktivitě na internetu, nashromážděná internetovými poskyto-
vateli, telefonní data od poskytovatelů mobilních služeb, zájmy, 
přesvědčení a okruhy přátel získané od sociálních sítí, a další 
jednání z dalších forem profilování, včetně sledování.

Profily
Na každého člověka je vytvořen osobní profil z nasbíraných dat, 
mezi něž patří např. zájmy, to, co daný člověk nemá rád, morál-
ní chyby, každodenní chování a okruhy přátel. Tento profil může 
být koupen a prodán a může být použit k tomu, aby zacílil na 
jednotlivce reklamami a zprávami nebo jinými formami zábavy, 
aby bylo dosaženo určitých cílů.
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Symboly
Lidé interpretují velkou 
část reality tak, že vnímají 
předměty nebo témata jako 
symboly významu. Napří-
klad kříž pro nekřesťana 
nemusí nic znamenat, ale 
křesťan jej bude chápat 
jako symbol spásy. Jiné 
symboly mohou mít kultur-
ní význam nebo osobní vý-
znam, který bude navozovat 
osobní nostalgii.

Názory
Názory člověka zahrnují teo-
rie, ideje, koncepty a definice, 
které přiřadil světu kolem 
sebe.  Výklad reality lidí je 
filtrován jejich názory, které 
upravují to, jakým způsobem 
interpretují lidi, objekty a zá-
ležitosti.

Smysl
Vnímání smyslu je u člověka 
úzce propojeno s tím, jak si 
vykládá symboly, a s jeho 
názory. Smysl je to, jaké poro-
zumění se člověku evokuje, 
když se setká s nějakým 
konceptem.

Masmédia
Ideje a koncepty jsou 
formovány tím, že je člověk 
vystaven masmédiím, včetně 
novin, rádia, webových stránek 
a televizního vysílání.

Zábava
Kulturní a morální kon-
cepty a koncepty chování jsou 
předávány člověku tím, že je 
vystaven filmům, hudbě, kni-
hám a dalším formám zábavy.

Příběhy
Příběhy, které jsou člověku 
vyprávěny v průběhu jeho 
života, mu předávají nepřímé 
zkušenosti a poučení z těchto 
zkušeností.

Komunikační  
kanály
Jednotlivci jsou vystaveni 
informacím skrze alternativní 
komunikační kanály, jako 
jsou nástěnky a sociální sítě, 
včetně Facebooku a Twitteru.

Přátelé  
a sociální okruhy
Prostřednictvím přátel 
a svého společenského okru- 
hu jsou jedinci vystavováni 
myšlenkám, které mohou 
zahrnovat fámy a vtipy 
osobnějšího rázu.

Správné a špatné
Výklad toho, co je správné a co 
špatné, je zakořeněn v mýtu 
člověka, ale je vnímán skrze 
cyklus významu. Schopný 
podvodník dokáže pokřivit vní-
mání člověka tak, že pak uvidí 
správné jako špatné a špatné 
jako správné. Důsledkem toho 
dobromyslný jedinec může 
být zmanipulován k tomu, aby 
sloužil zlomyslným cílům.

Významový cyklus
Koncept „významového cyklu“ je cestou k pochopení, jak jednotlivci interpretují 
svět kolem sebe. S tímto konceptem každý člověk interpretuje svět skrze rozličné 
filtry a zažívá realitu jako sérii symbolů, které představují rozličné významy, které 
jsou utvářeny jeho ideologií a učiteli, a jako spouštěče, jež evokují vzpomínky 
nebo pocity utvářené jeho zkušenostmi. Významový cyklus je ovlivňován proto, 
aby pozměnil výklad reality jednotlivců nebo „vychoval“ člověka k tomu, aby 
reagoval na určitá slova nebo témata.

Víra a náboženství
Osobní víra nebo náboženství 
pěstované v rodině vystavěly 
duchovní základ pro morálku, 
koncepty a hodnoty člověka.

Mythos
„Mythos“ je koncept, který popisuje systém 
přesvědčení a hodnot každého člověka. Každý 
mythos je tvarován příběhy, uměním, hudbou 
a spektrem myšlenek a poučení, kterým byl člo-
věk vystaven. Rozličné skupiny se snaží pozměnit 
nebo zničit mythos lidí, aby způsobily, že lidé bu-
dou odporovat určitým tématům nebo je naopak 
podporovat (i když za normálních okolností by se 
k věci stavěli opačně), nebo úplně změnit hod-
notový systém člověka kvůli politickým cílům.

SKUPINY A SYSTÉMY,  
KTERÉ SE NA TOM PODÍLEJÍ

POUŽÍVANÉ TAKTIKY

VNITŘNÍ HODNOTY, NA KTERÉ JE MÍŘENO VJEMY, NA KTERÉ JE MÍŘENO

Rodina a dědictví
Hodnoty a poučení se člověku 
předávají od členů rodiny 
a skrze jeho kulturní dědictví.

Vzdělání
Vzdělání člověka ovlivňuje 
koncepty historie, politiky, 
náboženství a kultury.

VŠECHNY OSTATNÍ FOTOGRAFIE A ILUSTRACE JSOU Z SHUTTERSTOCKU
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Dezinformace
Klamavá dezinformační taktika funguje tak, že se lež 
zdá být legitimní. Dezinformace může převzít roli zin-
scenovaných událostí, které poté mohou ovlivnit jinak 
důvěryhodné zpravodajství. Může zahrnovat falešné 
závěry z jinak pravdivých informací, nebo může mít 
formu lži, ve které je zrnko pravdy. Cílem dezinfor-
mace je zajistit si zpravodajské pokrytí v jednotlivých 
mediálních výstupech a s tím, jak se šíří, zajistit, aby 
si lež začala žít svým vlastním životem.
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Psychologická válka
Cílem psychologické války je změnit způsob, jakým 
člověk interpretuje informace. Může se například po-
užít k tomu, aby armáda neměla vůli bojovat, a to tak, 
že se jednotlivé vojáky podaří přesvědčit o tom, že stojí 
na špatné straně, dále k tomu, aby se změnil způsob 
interpretování faktů a historie, aby se tak roznítily 
politické boje, nebo jen k prosté změně vnímání určité 
značky nebo produktu kvůli zisku.
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Dialektický materialismus
Dialektický materialismus je jedním z nejméně pochope-
ných, ale nejzásadnějších nástrojů komunismu, kterými 
se uměle vytvářejí problémy. Je to nástroj, který vytváří 
boj a ateismus, a to pomocí strategické inverze (tj. pře-
vrácení). V roce 1938 Josif Stalin mluvil o dialektickém 
materialismu jako o „marxisticko-leninském pohledu 
na svět“. Dialektický materialismus, který je založen na 
hegelovské dialektické teorii o tom, že „konflikt vede ku-
předu“, používá třífázovou strategii, kdy se ve společnosti 
nejprve nalezne (identifikuje) přesvědčení nebo kulturní 
norma, poté se vytvoří přesvědčení nebo norma, která 
je k ní opačná, a poté se eliminuje střed, tak aby lidé byli 
postupně přetaženi na opačnou stranu.
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