
Nenávist 2.0 – proč 

hejtujeme, co to o nás 

vypovídá a co se s tím 

dá dělat 



Násilí z nenávisti je jednání motivované předsudky nebo nenávistí 

namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu 

života.  

 

Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k 

určité skupině. Motivem incidentu je skupinová charakteristika 

napadeného, kterou není možné změnit nebo není spravedlivé tuto změnu 

požadovat. 

 

Tento typ útoků má devastující dopad na jedince, skupinu, jiné minority a v 

konečném důsledku destruktivní vliv na celou společnost. 

  
 

Zdroj: InIustitia.cz 



Tzv. extremistické násilí tvoří pouze 10-20% všech evidovaných kriminálních případů. U násilí z nenávisti se 

tedy nejedná o výjimečné incidenty, ke kterým lidé inklinují jenom v případě, že jsou členy takových hnutí, ale 
naopak se dějí napříč všemi věkovými, sociálními a kulturními skupinami. 

Mýtus o extremismu 





Facebookový komentář: „Ano, tak se tam tleskalo 
nacismu. Už jen zbývá ho rozšířit, co nejvíc to 
půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak 
dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu 
a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe - 
poslat je do plynu“ 
 
 

 















Protiromská demonstrace v Rumburku, řečník vybízí k napadení místní 

romské lokality 











Doplnění a zajímavosti 







http://hlidacipes.org/stihani-hoaxu-policie-neni-jednotna-
prekazkou-jsou-i-statni-zastupci/ 



Facebookový komentář: „Ano, tak se tam tleskalo nacismu. Už jen zbývá ho rozšířit, 
co nejvíc to půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, 
bílou vlast, Evropu a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe - poslat je do 
plynu“ 
 
 
 









Sice to není pravda, ale mohla by být 



Část 2. Hatespeech – trochu 
povídání 



Hate speech, neboli nenávistný projev, zahrnuje všechny 
formy vyjádření, která rozšiřují, podněcují, podporují či 
ospravedlňují rasovou nenávist, xenofobii, antisemitismus nebo 
jiné formy nenávisti založené na netoleranci.  
 
Nenávistný projev nemusí nezbytně vést k násilí nebo narušení 
veřejného pořádku. Ten, kdo nenávist šíří, ani jeho „publikum“ nemusí 
jednat a ani zde nemusí být pravděpodobnost takového jednání.  
 
 
 

 



PROČ? 



1939 – 1945, holocaust Židů, Romů a dalších, 6 000 000  



1975 – 1979, Kambodža, 2 200 200 



1994, RWANDA – 800 000 za 40 dní 



1991-1995, bývalá Jugoslávie – 140 000 



1995, Srebrenica – 8 000 



Právo na svobodu projevu 
 

 

Právo na ochranu před nenávistí 
 

 



Svoboda projevu je ústavně zaručeným a chráněným právem každého člověka.  
 
 
Projev ale může být motivován snahou urazit nebo zastrašit určité skupiny osob a vyvolat u nich 
negativní emoce jako je strach, smutek či nenávist.  
 
 
Svoboda projevu je všeobecné právo, které se vztahuje na každého, nemá povahu absolutního práva, 
neboť výkon této svobody zahrnuje nejen práva, ale i určité povinnosti.  
 
 
V případě konfliktu s jinými základními právy může být výkon této svobody omezen. Je pak úkolem 
státu, aby zajistil spravedlivou rovnováhu mezi konkurujícími si právy.  

Zdroj: https://theses.cz/id/kdmwqw/DP_Kroilov_Hate_Speech_jako_hranice_svobody_projevu.pdf 



Přistoupením k Mezinárodní úmluvě o odstranění 
všech forem rasové diskriminace se Česká 
republika zavázala postihovat rozšiřování idejí 
založených na rasové nadřazenosti nebo nenávisti 
či na podněcování k rasové diskriminaci a 
postihovat veškeré násilné činy nebo podněcování 
k činům, které směřují proti lidem pro jejich rasu, 
barvu pleti či etnický původ.  



Trestné činy z nenávisti 

Obecná přitěžující okolnost je, pokud je trestný čin spáchán na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Tato motivace může zvýšit 
trest v rámci sazby. 

V některých případech je skupinová nenávist dokonce trestána zvýšenou sazbou. 

 

§ 140 Vražda  

 (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.  

 

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. 

 

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 
2 

 

g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 
proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,  

 



Trestné činy z nenávisti 

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

 (1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého 
rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.  

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 
způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, 
politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta. 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu. 

 

Skupinou obyvatelů se rozumí nejméně tři lidé,  což je jediným hlediskem, které musí tato skupina splňovat, nemusí být 
konkrétněji specifikována nebo blíže určena (státní příslušností, politickou příslušností apod.), může se tedy jednat 
o jakoukoli skupinu  

 



Trestné činy z nenávisti 

§ 355   Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 

(1) Kdo veřejně hanobí 

 a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo 

 b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, 
politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,  bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně 
se dvěma osobami, nebo  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 
jiným obdobně účinným způsobem. 

 

 



Trestné činy z nenávisti 

§ 356  Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině 
osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1. 

 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 
obdobně účinným způsobem, nebo 

  

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo 
rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist. 

 



Trestné činy z nenávisti 

§ 403 

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 

 (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod 
člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude 
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. 

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 
jiným podobně účinným způsobem, 

  

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, 

  

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo 

  

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

  

 (3) Příprava je trestná. 



Trestné činy z nenávisti 

§ 404 

 

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka 

 

 Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 
1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 



Dangerous Speech, neboli nebezpečný projev 
 
Existuje mnoho definic pro hate speech. Její pojmenování je příliš široké a 
mnohdy neužitečné. Pojem „dangerous speech“ je užší.  
 
Hate speech nejčastěji ubližuje přímo: urážkou citů, sebevědomí či 
důstojnosti lidí, které popisuje nebo na ně útočí.  
 
Naopak tzv „dangerous speech“ nejvíce škodí svou nepřímostí, neboť 
přesvědčuje vlastní skupinu aby se bála, nenáviděla, a případně násilně 
jednala vůči skupině jiné.  
 
Jakmile má projev nezanedbatelnou šanci vytvořit podmínky pro vznik 
nebo zesílení násilí jedné skupiny vůči druhé, s ohledem na okolnosti při 
nichž vznikl nebo byl šířen, jedná se o tzv. nebezpečný projev. 

dangerousspeech.org 



Jak rozpoznat „Dangerous Speech“? 



1. MLUVČÍ 

 

Má mluvčí autoritu, moc nebo vliv na publikum? 

Je mluvčí charismatický nebo populární? 

  

  









2. PUBLIKUM 

 

 

Byl projev cílen na skupinu, kterou popisoval 

(tedy např na konkrétní menšinu?), nebo na 

příslušníky podobné skupiny jako je mluvčí? 

Pokud to druhé, jedná se spíše o Dangerous 

Speech. 

 

Má publikum kapacity a prostředky na páchání 

násilí na skupině, která byla cílem projevu? 





Střelba v Uherském Brodě 

Maďarsko, Keleti, uprchlická vlna 



3. KONTEXT 

 

 

 

Trpělo publikum ekonomickou nejistotou, zvláště v porovnání s nedávnou minulostí? 

 

Trpělo publikum nějakým strachem? 



behrouz.jafarnezhad.com 



behrouz.jafarnezhad.com 





behrouz.jafarnezhad.com 



behrouz.jafarnezhad.com 





4. PROJEV 

 

Pochopilo publikum projev jako výzvu 

k násilí? 

Popisoval projev oběti jako méně 

lidské? Tedy jako parazity, šváby, 

potkany,…? (dehumanizace) 

Zdůrazňoval projev, že publikum čelí 

vážnému nebezpečí?  

Obsahoval projev kódový jazyk (např. 

Pusťte se do práce, slimáci, …)?  

  





What Weapon Shall We Use to Conquer Cockroaches One and For All? 

DEHUMANIZACE 







Češi a nám blízké národy dostali známky 95 až 100. 

Muslimové, uprchlíci z Blízkého východu a Afriky okolo 50. 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/435570-uvod-do-
prakticke-sociologie-metafora-jako-mor-politiky.html 





5. PŘENOS (MÉDIUM) 

 

Byl projev sdělen tak že byla jeho kapacita oslovit velký 

počet lidí? 

 

Mělo publikum přístup k alternativním pohledům a 

zdrojům informací? 





Analýza migrační krize 

https://www.hatefree.cz/blo/analyzy/1304-analyza-
medialniho-pokryti-uprchlicke-krize 

Celkově se k migrační krizi ve zpravodajství vyjadřovali 

zejména politici a představitelé bezpečnostních složek 

(policie, cizinecké policie aj.). Naopak velice nízké bylo 

zastoupení expertů na témata migrace a integrace (na 

obou stanicích cca 1%) 



Confirmation bias – Konfirmační zkreslení 
 
Tendence přijímat pouze takové informace, které zapadají do našeho vidění světa / názorového rámce a naopak  
ignorovat informace, které mu odporují. 
 
 

Motivated reasoning 
 
Vede nás k hledání a vytváření odůvodnění, které ospravedlní naši víru, postoje a názory, navzdory tomu, že fakta mohou 
hovoří jinak. 
 
 
 
Snaha o nápravu může mít opačný důsledek, lidé se ve svých pozicích ještě více utvrdí. 

Proč fakta nehrají roli? 



Nenávist je obchodní model 



Stop Funding Hate Campaign 

(UK) 
https://www.facebook.com/stopfundinghate/videos/34528027
5809309/ 

https://www.facebook.com/stopfundinghate/videos/345280275809309/
https://www.facebook.com/stopfundinghate/videos/345280275809309/


Úkol do skupin 
 
Nakreslete a popište typického hejtra 
 
Jak vypadá? 
Kolik je mu/jí let? 
Jaké má vzdělání? 
Co dělá? Kolik vydělává? 
Čím jezdí do práce? 
Jaké má koníčky? 
Jaké má vlastnosti a charakter? 
… 



Demografický profil „řadového“ producenta nenávistných projevů na téma migrace či islámu se dá tedy shrnout 
následovně. Více než dvě třetiny producentů hate speech tvoří muži. Producenti hate speech se rekrutují z věkové 
kategorie cca 35–50 let, mladší lidé jsou mezi nimi zastoupeni spíše výjimečně. Nelze u nich určit specifické regionální 
zakotvení. Mnozí z nich mají středoškolské či vysokoškolské vzdělání technického či ekonomického zaměření. 

Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1459365027-Hate_Speech_Zaverecnazprava_final_verze.pdf 

PRODUCENTI A ŠIŘITELÉ HATE SPEECH  



Občanská angažovanost 2015, Centrum občanského vzdělávání 
http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcanska-angazovanost-2015-novy-vyzkum 



Občanská angažovanost 2015, Centrum občanského vzdělávání 

Aktivistické tvrdé jádro (2 procenta populace, 150 000 lidí) 

• Průměrný věk 43 let 
• SŠ s maturitou 
• Nejvyšší osobní příjmy, příjem rodiny v průměru 
• Výrazně více než ostatní čtou, chodí do přírody, za památkami a pracují pro neziskové organizace. 
• Jsou nespokojeni se situací v ČR a ve světě, méně než ostatní jsou spokojeni sami se sebou, se 

svým zdravím a životní úrovní svých domácností. 
• O politiku se zajímají nejvíce, k volbám by jich šlo 97,6% (Úsvit, KSČM, Svobodní, SZ, DSSS) , 

zároveň nejméně důvěřují institucím (úřadům, policii, soudům, krajským zastupitelstvům, 
neziskovým organizacím 

• Angažují se nejvíce ze všech skupin, cca 180 hodin ročně 
• Více než 75% z nich se angažovalo v podpoře lidí v náročných životních situacích, v kvalitě 

veřejných služeb, v pomoci nemocným a postiženým a v aktivitách proti „nepřizpůsobivým“ 
(ostatní populace jen 16%).  

• Přes 50% se angažovalo proti přistěhovalcům (konec roku 2014! V celkové populaci jen  4,7%) 
• Nejčastěji se angažují skrze přesvědčování svých blízkých, diskutováním online, sdílením názoru 

přes sociální síť a podepsáním petice. 



www.hatefree.cz/blo/analyzy/184
6-diskuse-romove 



Část 4. Jak reagovat? 



Využití nahlašovacích mechanismů 
online služeb 





















White-Media.info 
Anti-multikulti Watch 

 
„xenofilové, buzeranti, zrádci rasy, 
úchylové,… 









HateFree Culture 
 

















Děkuji za pozornost 
 

Jaroslav Valůch 
J.Valuch@gmail.com 

Twitter: @jvaluch 

mailto:J.Valuch@gmail.com

