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Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti mapuje aktuální trendy a možnosti, týkající se různých forem  
a kanálů teroristické a extremistické propagandy a protipropagandy, s důrazem na militantní 
formy islámu. 
 
Klíčová slova 
 
Terorismus, vyšetřování, informace, propaganda, integrace, muslimové. 
 
Summary 
 
The paper briefly maps current trends and opportunities regarding various forms and 
channels of terrorist and extremist propaganda and counter-propaganda, with an emphasis 
on militant forms of Islam. 
 
Keywords 
 
Terrorism, investigation, information, propaganda, integration, muslims. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
  



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Michaela Tesařová, Boj s propagandou Islámského státu (2018_A_12) 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Úvod 
 
Konkrétní teroristické útoky v Evropě opakovaně rozpoutávají debatu, jak daleko mohou 
zpravodajské služby zajít při sledování aktivit na internetu. Útočníci spolu museli nějak 
komunikovat, aby dokázali zkoordinovat akci osmi lidí, kteří žili v různých zemích, sehnat 
zbraně a vypracovat plán. Je velice pravděpodobné, že k vzájemné komunikaci použili 
internet, bohužel se ale zcela vyhnuli sledování.  
 
Islámský stát je první teroristickou organizací, která velmi efektivně využívá internet.  A to 
nejen k vzájemné komunikaci a přípravě teroristických útoků, ale také k velmi důkladně 
propracované propagandě, které se v této práci budu věnovat hned v první části. Budu se 
snažit vysvětlit proč je vlastně tak účinná, jaké má formy a jaké jsou její hlavní cíle. V další 
části práce budou mým zájmem sociální sítě, prostřednictvím kterých se propaganda na 
internetu šíří. 
 
Následující kapitola popisuje, jak je možné proti této propagandě na internetu bojovat a jak 
se to v současnosti reálně daří nebo nedaří. V rámci této kapitoly bych ráda zmínila dvě 
skupiny hackerů, které se zabývají bojem proti Islámskému státu. 
 
Propaganda Islámského státu 
 
V této kapitole se budu zabývat tím, jak se Islámský stát prezentuje navenek, jaké zprávy 
vysílá svým chováním do západního světa a jakým způsobem láká nové bojovníky do svých 
řad. Toto vše můžeme souhrnně nazvat jedním slovem: propaganda.  
 
Dosavadní východní režimy byly charakterizovány principem maximálního utajení  
a neochotou o sobě cokoliv prozradit. Islámský stát se z tohoto zobecnění zcela vymyká, svou 
drastickou propagandou na sebe úmyslně upoutává pozornost. 
 
Islámský stát je poměrně malý, (Na jeho území žije cca 6 miliónů muslimů, což je pouze 
0,4 % muslimské populace1. Nutno říci, že velká část z obyvatel Islámského státu v něm žije 
nedobrovolně, protože se stali zajatci, poté co teroristé z Islámského státu obsadili jejich 
města a vesnice.) a i přesto vzbuzuje v západním světě velké množství strachu a hrůzy, 
kterou vyvolávají především krutá videa s popravami. Tato videa však mají ještě jeden 
důležitý cíl, kromě zastrašení bezvěrců ze západního světa slouží i jako lákadlo, které do 
islámského státu přitáhne nové radikalizované mladíky z celého světa. 
 
Tento cíl se skutečně daří a v Sýrii přibývá mnoho zahraničních extremistů z technologicky  
a ekonomicky vyspělých civilizací (Například z Francie, Německa, Velké Británie, Severní 
Ameriky). Tito bojovníci sebou přinášejí nový fenomén, který je často označován jako 
,,pětihvězdičkový džihád“. Bojovníci chatují na internetu, prostřednictvím sociálních sítí šíří 
propagační fotografie a videa, ve kterých popisují luxusní život v Islámském státě a každý den 

                                                           
1 CEMPER, Jan. 7 důvodů proč Islámský stát nemluví jménem muslimů. Jan Cemper Blog; iDnes.cz. 5. XII. 2014. 
http://cemper.blog.idnes.cz/c/438323/7-duvodu-proc-Islamsky-stat-nemluvi-jmenem-muslimu.html 
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přidávají stovky tweetů2, prostřednictvím kterých lákají nové bojovníky, kteří se zatím 
k odchodu do syrských bojů neodhodlali. Islámský stát potřebuje co nejvíce členů, a to nejen 
kvůli účasti v boji, ale také pro budování struktur, udržování ekonomiky atd. 
 
To jak se Islámský stát prezentuje navenek je sice velmi kruté a nelidské, ale jedno jim 
odepřít nemůžeme, a to sice velmi profesionální úroveň. Zatímco nejznámější terorista všech 
dob Usáma bin Ládin si musel kvůli šíření svých hrozeb pozvat štáb americké televize až 
k sobě do Afghánistánu, dnešní teroristé z Islámského státu si nahrávají, režírují a stříhají svá 
krutá videa sami. Sami je pak také bez větších problémů šíří do celého světa prostřednictvím 
internetu a profilů na sociálních sítích.  
 
Tato po technické stránce velmi povedená videa vyrábí skupina s názvem al-Haját 
(v překladu ,,život“). Na jejich logu doslovně stojí: ,,Není života bez Svaté války“. 
 
Obrázek 1. Poprava amerického novináře Jamese Foleyho.3 
 

 
 
Tuto propagandistickou skupinu pravděpodobně založil raper, který je známý pod přezdívkou 
Deso Dogg.4 Narodil se v Berlíně německé matce a africkému otci. Později se přidal ke 
skupině radikálních islamistů a odešel na Blízký východ. Točil propagační filmy i bojoval. Loni 

                                                           
2 Tweet je textový příspěvek dlouhý maximálně 140 znaků, který se zobrazuje na uživatelově profilové stránce 
a na stránkách jeho odběratelů (followers). 
3 ROUG, Louise; RIES, Brian. Islamic Militants Post Video Claiming to Show Beheading of U.S.  Journalist. 
Mashable, 19. VIII. 2014.  
http://mashable.com/2014/08/19/islamic-state-militants-beheads-american-journalist/ 
4 Propaganda Islámského státu: Řezání hlav i rozdávání zmrzliny.  Česká televize, 27. VIII. 2014. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/284270-propaganda-islamskeho-statu-rezani-hlav-i-rozdavani-
zmrzliny/?mobileRedirect=off 
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byl zabit v přestřelce. Německého rappera ale hned nahradili jiní bojovníci a filmaři. Islámský 
stát vynakládá na svou propagandu velké množství financí.  
 
Lidé, kteří se podílejí na natáčení videí, kde popravují své zajatce, jsou zjevně fascinováni tím, 
jak obrovskou odezvu jejich činy na Západě vyvolávají. Ve struktuře Islámského státu existují 
mediální oddělení, jejichž hlavním úkolem je sledovat reakce západních médií. 
A přiznejme si, že naše média dávají radikálům z Islámského státu obrovský prostor a tím 
i publicitu, což je jeden z jejich cílů. 
 
Islámský stát se neprezentuje jen brutálními videoklipy, na kterých jsou popravy zajatců, ale 
také idylickými snímky spokojeného života džihádistů. Ti hlavně pomocí sociálních sítí sdílejí 
bezstarostný život a výuku svých potomků v Islámském státě. Podle expertů na terorismus je 
tato podoba propagandy mnohem nebezpečnější než videa poprav, ze kterých je zděšen celý 
svět. 
 
Velké množství této propagandy se vůbec nedostane do hledáčku západních médií a to 
jednoduše proto, že její obsah není nikterak kontroverzní. Když islamisté umisťují na sociální 
sítě fotky dětí, jak si hrají na ulici, nenápadně tím poukazují na to, že válka proti Islámskému 
státu vůbec nenarušuje jejich bezstarostný život. 
 
Teroristé velmi často ke své propagandě využívají internet. Na sociálních sítích, především na 
Twitteru, se šíří jejich propaganda obrovskou rychlostí, odhaduje se, že okolo 15 tisíc účtů na 
této sociální síti patří členům a podporovatelům IS. Dalším prostorem pro šíření propagandy 
jsou otevřená diskusní fóra, kde působí náboráři IS a cíleně oslovují potencionální nové 
bojovníky. 
 
Sociální sítě Twitter, Facebook, Instagram 
 
Velká část bojovníků Islámského státu přišla ze západních společností, jsou tedy zvyklí 
každodenně používat sociální sítě jako je například Facebook, Twitter a Instagram. Tyto tři 
sociální sítě jsou nejvíce využívané k propagandě a verbování nových posil do Islámského 
státu. Mladí radikálové, kteří se ještě nerozhodli k odchodu do boje, se mohou členů 
Islámského státu prostřednictvím sociálních sítí na cokoliv zeptat. Ti samozřejmě nešetří 
chválou, a pějí ódy na tamní život. Když anglicky mluvící džihádista napíše na Twitter, 
v okamžiku se objeví mnoho komentářů z Británie a Francie, které jsou plné otázek: Jak se 
tam mohu dostat?“ 
 
Kromě rad pro nezkušené bojovníky, popisků zážitků z bitev a vzkazů svým rodinám  
a kamarádům se na sociálních sítích zveřejňují takzvané ,,mučednické tweety“. Tyto tweety 
nejsou ničím jiným než fotografiemi a krátkými zprávami o padlých bojovnících, kteří jsou 
nazývání ,,mučedníci svaté války“. Těmito tweety  islamisté ukazují, kolik lidí se již obětovalo 
za principy islámského státu a šíří tím svůj vliv. 
 
Podle výsledků průzkumu think-tanku Brookings Institution, který podrobně mapoval 
prodžihádistické aktivity stoupenců Islámského státu na Twitteru, existuje 460 tisíc účtů, 
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které průměrně 7,4-krát denně publikují tweety propagující Islámský stát. Je tedy vidět, že 
džihádisté z Islámského státu umí šikovně využívat sociálních sítí pro svou propagandu. 
 
Dalšími oblíbenými aplikacemi jsou Viber, Skype, iMessenger a WhatsApp. Jde o chatovací 
služby, které nejsou příliš zabezpečené a náboráři tak mohou oslovovat nové potencionální 
bojovníky. Dále také mohou být využívány přímo teroristy jako způsob dorozumění při 
plánování teroristických útoků. Členové IS prý momentálně používají například speciální 
chatovací program iMessenger společnosti Apple, mobilní aplikaci WhatsApp nebo nový 
program Telegram, který vyvinuli zakladatelé ruské sociální sítě VKontakte Pavel a Nikolaj 
Durovovi. Právě přes něj momentálně Islámský stát šíří svá videa a zprávy více než přes 
Twitter.5 
 
Teroristé spolu nemusí komunikovat jen pomocí messengerů, diskusní fóra mohou být 
ukryta i pod nevinnými názvy kdekoliv jinde. Diskusní fóra má i většina on-line her. Belgický 
ministr vnitra Jan Jambon už před pařížskými útoky spekuloval, že se teroristé mohou 
domlouvat přes herní konzoli PlayStation 4. "Myšlenka, že spolu teroristé komunikují přes 
počítačové hry, je tu už dlouho, ale bez jakýchkoliv důkazů," říká J. M. Berger, spoluautor 
knihy ISIS: The State of Terror. 
 
Obrázek 2. Výhružná zpráva spoluzakladateli Twitteru.6 

 
 

                                                           
5 SOUKUP, Ondřej. Válka v kyberprostoru: Západ si musí vybrat mezi bezpečností a soukromím. Hospodářské 
noviny. 23. XI. 2015. http://archiv.ihned.cz/c1-64891180-valka-v-kyberprostoru-zapad-si-musi-vybrat-mezi-
bezpecnosti-a-soukromim 
6 GOLDMAN, David. ISIS supporters threaten Twitter founder Jack Dorsey. CNN, 2. III. 2015. 
http://money.cnn.com/2015/03/02/technology/isis-jack-dorsey-twitter/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Michaela Tesařová, Boj s propagandou Islámského státu (2018_A_12) 

 
6 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Sociální sítě se samozřejmě svůj obsah snaží chránit. Twitter ve svých podmínkách přísně 
zakazuje propagaci násilí či podněcování k násilí vůči jiným lidem. Proto společnost 
odstraňuje jakékoliv účty, které sympatizují s ISIS. Když jsem procházela Twitter a hledala 
tweety islamistů, často se stalo, že tweet po několika minutách zmizel i s uživatelem, který 
ho napsal. Toto mazání účtů ale podle mého názoru nic neřeší, protože se jinde objeví další 
účty, které mají jen trochu pozměněné názvy a tweetují dále. Účet na Twitteru se dá založit 
během pár sekund, a tak není divu, že není mazání účtů účinné. 
 
I když je založení nového účtu jednoduché, teroristům z Islámského státu se blokování jejich 
účtů nelíbí. Islamisté začali vyhrožovat zaměstnancům a spoluzakladateli Twitteru Jacku 
Dorseymu. Tato zpráva se objevila na internetu v arabštině spolu s obrázkem 
spoluzakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, který má na hlavě nakreslený zaměřovací kříž. 
 
Zatím úspěšnější v boji s džihádisty je Facebook, který se označuje za místo s nulovou 
tolerancí k teroristům. Facebook se ve velké míře spoléhá na svou komunitu, která nevhodné 
příspěvky a účty nahlašuje. 
 
Boj proti propagandě Islámského státu 
 
Už před třemi desítkami let řekla britská premiérka Margaret Thatcherová: ,,Je třeba najít 
způsob, jak odříznout teroristy a únosce od kyslíku, který jim dává publicita.“ Její slova tehdy 
směřovala hlavně k televiznímu a rozhlasovému zveřejňování násilností v severním Irsku. 
Myslím si, že tato slova jsou platná stále, ale v současné době se ,,kyslík“ teroristům odpojuje 
daleko hůř. Podchycení online propagandy Islámského státu je velice obtížné, ale i přesto by 
se o to měly snažit všechny západní státy.  
 
Velmi striktní postoj k online propagandě džihádu zastávají Britové, kteří vyzývají, aby se 
k radikálnímu islamismu na internetu přistupovalo stejně tvrdě jako k dětské pornografii. 
Tedy s nulovou tolerancí. Scotland Yard a ministerstvo vnitra má na starosti zvláštní 
jednotku, která má za úkol vymazávání obsahu, který oslavuje džihád. Tato jednotka ale není 
příliš úspěšná, protože jakmile odstraní zakázaný obsah, islamisté ho nejen vrátí zpět, ale 
publikují jej i na dalších stránkách. 
 
Británie přirovnává kybernetický prostor k dalšímu bitevnímu poli vedle moře, země  
a vzduchu. Britský politik George Osborne řekl, že „Británie potřebuje účinné zbraně pro boj 
v kybernetickém prostoru stejně, jako je potřebuje na souši, na moři a ve vzduchu.“ Osborne 
slíbil, že se pokusí vypořádat s kybernetickou kriminalitou za pomoci finančního balíčku 
v hodnotě 1,9 miliard liber (77 miliard Kč), který chce Británie do konce roku 2020 investovat 
do vývoje účinných způsobů vedení kybernetických válek.7 
 
ISIS představuje pro vlády západních zemí zcela nový problém a to, jak bojovat s nepřítelem, 
který rozšiřuje své řady na internetu, kde zároveň šíří svou propagandu. Otázkou tzv. 
kybernetického džihádu se zabývalo v březnu i Mezinárodní centrum pro kontra-terorismus 

                                                           
7 Hackeři z Anonymous svádějí s Islámským státem válku v kyberprostoru. Eurodeník. 18. XI. 2015. 
http://eurodenik.cz/technika/hackeri-z-anonymous-svadeji-s-islamskym-statem-valku-v-kyberprostoru- 
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v Haagu. Podle tohoto centra se k islámským radikálům v Iráku a Sýrii přidalo až 20 tisíc 
bojovníků na základě rozsáhlé online propagandy. 
 
„Islámský stát je velmi závislý na internetu a sociálních médiích a používá tyto platformy jako 
hlavní zdroj komunikace. Ochromení jejich infrastruktury zachraňuje životy v terénu  
a zpomaluje jejich schopnost rekrutovat nové bojovníky, čímž se zachraňují životy na 
bitevním poli,“ popisuje Digital Shadow.8 
 
Anonymous 
 
Obrázek 3: Hackeři z Anonymous v boji proti Islámskému státu.9 
 

 
Hackerské hnutí Anonymous vyhlásilo ,,internetovou válku“ Islámskému státu. Ačkoli 
Anonymous bojují proti Islámskému státu již déle než dva roky, obrovské pohoršení v nich 
vyvolal až teroristický útok na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo. Skupina 
zahájila operaci "Charlie Hebdo", v rámci níž postupně likvidovala webové stránky 
islamistických organizací. Hackerům se v rámci této operace podařilo vyřadit více než 

                                                           
8 PHILIP, Joshua. Hackeři bojují s Islámským státem na internetové frontě. Epoch Times, 9. IX. 2015. 
http://www.epochtimes.cz/2015090622966/Hackeri-bojuji-s-Islamskym-statem-na-internetove-fronte.html 
9 BROOKING, Emerson, T. Anonymous vs. the Islamic State. Foreign Policy, 13. XI. 2015. 
https://foreignpolicy.com/2015/11/13/anonymous-hackers-islamic-state-isis-chan-online-war/ 
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80 webů a 1 200 twitterových účtů. Dalších 800 účtů na Twitteru, Facebooku a Google Plus 
hackeři zveřejnili na internetu včetně e-mailových adres jejich vlastníků. 
 
Sympatizanti Islámského státu využívají sociální média k šíření propagandy a k náboru 
nových rekrutů. Hackeři z Anonymous se zaměřují na účty radikálů na sociálních sítích 
Facebook, Twitter, Instagram i na YouTube a celkem úspěšně je vyřazují z provozu. 
 
Ghost Security Group 
 
GhostSec začal jako skupina vysoce zdatných hackerů, kteří se zformovali po útoku dvou 
islamistů na satirický francouzský plátek Charlie Hebdo. Sedmého ledna tehdy zahynulo 
dvanáct lidí. DigitaShadow v emailu napsal, že on a mnozí další si po útoku uvědomili, že 
problematika islámského terorismu není otázkou pouze Blízkého východu a že obětí se může 
stát kdokoliv.10 
 
Hackeři se dali dohromady, aby „bojovali na internetu s Islámským státem ve snaze zpomalit 
jejich online recruitment a narušit jejich digitální infrastrukturu“. 
 
GhostSec tvrdí, že za prvních sedm měsíců letošního roku se jim podařilo vyřadit 57 tisíc účtů 
ISIS na sociálních médiích, které byly využívány pro nabírání nováčků a rozesílání výhrůžek. 
Také se jim podařilo odstavit celou stovku webových stránek ISIS používaných pro nábor, 
propagandu a plánování útoků. Nenápadně rovněž monitorují řadu teroristických stránek. 
Členové skupiny GSG se vydávají za rekruty, aby o webových operacích IS získali co nejvíce 
informací.  
 
Skupina je dobrovolnickou organizací, která zasílá data do FBI a dalších bezpečnostních 
agentur. Agentury Spojených států tuto vnější spolupráci a podporu oceňují. 
 
Jindy nezákonné aktivity hackerských skupin jsou tak v dnešní době velmi vítané, zvlášť 
pokud aktivně bojují proti Islámskému státu. Jisté přimhouření obou očí ze strany vlád 
hackerům zajišťuje jednak jejich velká účinnost, ale i fakt, že odborníků na kyberválku stále 
příliš mnoho není. 
 
GhostSec operuje v šedé zóně. Hackeři obyčejně s vládami států nespolupracují a vlády jim 
naopak nevěří, protože tyto skupiny tají totožnost svých členů. GhostSec spolupracuje také  
s dalšími hackerskými uskupeními, například CtrlSec nebos již výše zmíněnou skupinou  
Anonymous. 
 
Závěr 
 
Česká republika je brána jako země s velmi malou muslimskou komunitou (cca. 0.15 % 
populace státu). S islamistickou teroristickou propagandou nejsou zdejší bezpečnostní složky 
ve větší míře konfrontovány. Ale s propagandou IS se jistě setkal každý Čech, který má 

                                                           
10 PHILIP, Joshua. Hackeři bojují s Islámským státem na internetové frontě. Epoch Times, 9. IX. 2015. 
http://www.epochtimes.cz/2015090622966/Hackeri-bojuji-s-Islamskym-statem-na-internetove-fronte.html 
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televizi nebo se pohybuje na internetu. Jinými slovy, propaganda Islámského státu se šíří 
velmi účinnými prostředky a dotýká se každého z nás. Bojovníci se tímto způsobem snaží 
zastrašit západní svět a přilákat do svých řad nové radikalizované mladíky z celého světa.   
 
Vlády zemí západního světa spolu s hackerskými skupinami se snaží tuto propagandu 
potlačit. Ničí účty na sociálních sítích, napadají webové stránky a zveřejňují jména bojovníků 
IS. Zatím tento způsob boje bohužel není příliš úspěšný a do řad IS přicházejí stále noví 
bojovníci.  
 
Myslím si, že účinnou metodou ke zpomalení odchodů mladíků do řad IS by mohla být 
antipropaganda. Představuji si to tak, že by stránky s teroristickým obsahem byly nahrazeny 
stránkami s pravdivým obsahem o dění v IS a o skutečném významu islámu. Dále bychom se 
měli snažit teroristy z Islámského státu oddělit od většiny muslimské populace, protože jejich 
činy nemají s pravým islámským náboženstvím nic společného. Díky propagandě 
a zastrašování IS je teď pro Evropany každý muslim terorista a to není dobré. Měli bychom si 
umět zachovat zdravý rozum a společně bojovat za hodnoty, které jsou pro nás důležité.  


