
 

 

TEORIE SPIKNUTÍ  
„Konspirativní teorie se dokážou člověku natolik vlichotit, až dotyčný jedinec začne jejich očima 

posuzovat celý svět.“ 

Daniel Pipes1 

 

Klíčové otázky: 
 Co to znamená proti někomu se spiknout? 

 Jak byli Židé prezentováni v teoriích spiknutí na konci 19. století a v 1. polovině 

20. století? 

 Na jakých klíčových principech se vytvářejí teorie spiknutí? 

 Proč můžou být tyto teorie nebezpečné/nepřijatelné z hlediska lidských práv? 

 

                                                           
1 Daniel PIPES: Spiknutí: názory a teorie. Praha 2003, s. 35. 
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Úvodní text: 
Představa o tom, že za politickými událostmi, hospodářskými krizemi či kulturními proměnami se 

ve skutečnosti skrývá spiknutí, židovské či jiné, není jen věcí minulosti. Naopak, právě v moderním 

a stále více komplikovaném světě se běžní lidé, novináři či političtí agitátoři často místo na složité 

skutečné příčiny odvolávají na jednoduché, ale údajně utajené důvody. Spiknutí různých skupin 

byla považována za příčinu francouzské revoluce, revolučních událostí 1848-1849 či za důvod 

vzniku komunistických režimů v Rusku, Maďarsku a jinde. Současní antisemité pak například za 

útoky na New York a Washington 11. září 2001 vidí machinace izraelské tajné služby Mossad a 

spekulují o tom, že Izraelci či Židé zaměstnaní ve „dvojčatech“ osudného dne nepřišli do práce. 

Představy o vše ovlivňujícím světovém spiknutí se pochopitelně netýkaly jen Židů. Nicméně v 

dějinách antisemitismu hrají zcela zásadní roli. Ve středověké Evropě byli Židé obviňováni ze 

spojenectví s ďáblem, otravování studní, případně z údajných rituálních vražd křesťanů. Ačkoli 

antijudaismus či antisemitismus plnil v různých dobách různou funkci a měnil se v závislosti na 

dobovém kontextu, představa židovského spiknutí proti křesťanské společnosti či moderním 

národům přežívala. Bez ní by byl i moderní antisemitismus nemyslitelný. Jádrem antisemitských 

obvinění je totiž představa o tom, že Židé se liší od moderních národů a svou mocí rozkládají jejich 

přirozené struktury. To vše souvisí s rozšířeným tvrzením, že Židé představují „stát ve státě“, 

neasimilují se a není možné je integrovat jako rovnoprávné občany a členy národa. 

Údajné židovské spiknutí bylo i klíčovou součástí světonázoru Adolfa Hitlera a nacistické 

propagandy: Židé měli na konci první světové války „vrazit Německu dýku do zad“ a po jejím konci 

šířit revoluci. Hitler vnímal jím rozpoutanou druhou světovou válku jako boj proti světovému 

židovstvu a zejména Sovětský svaz považoval za stát ovládaný Židy. Stejně tak i popírání 

holocaustu je založeno na tvrzení, že někdo (sionisté, židovské světové organizace atd.) manipuluje 

s výkladem dějin a s veřejným míněním ve svůj prospěch. 
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Pracovní materiál č. 1: 
 

Jaké pocity ve Vás karikatura vyvolává? 

Co tato karikatura neříká? Co zakrývá? Které otázky byste k ní či k celému tématu rádi položili? 

Co mi chce autor karikatury sdělit? Co si mám na základě jeho zobrazení myslet? 

Co je na obrázku? (popište detaily) 
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Pracovní materiál č. 2: 

SEZNAM VYBRANÝCH PRINCIPŮ FUNGOVÁNÍ TEORIÍ SPIKNUTÍ 

 propojování společenských problémů s národní, náboženskou či jinou skupinou 

 vytváření pocitu ohrožení vlastní skupiny (etnické, národní, náboženské či jiné) s cílem 

podpořit její soudržnost 

 falešné vnímání světa, zjednodušené vysvětlování složitých společenských jevů 

 manipulace a podsouvání hotových názorů druhým lidem, aby se spiknutím nechali 

ovládnout 

 odvolávání se na autority a na známá fakta ve snaze podepřít důvěryhodnost spiklenecké 

teorie 

 vytváření souvislostí mezi nesouvisejícími jevy 
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Pracovní materiál č. 3: 

TEXT Č. 1 

Následující citace pochází z článku, který vyšel v periodiku Kladenské zájmy 14. 7. 1900 pod 

názvem „Jak získávají židé moc a nadvládu nade všemi národy?“. Kladenské zájmy jsou příkladem 

jednoho z mnoha radikálních, nacionalistických a antisemitských novin a časopisů posledních let 

19. století. 

 

Známý orgán antisemitů „Illustr. Wiener Volks-Zeitung“ uveřejnil už před lety soubor 

pozoruhodných výroků několika rabínů, jež tito svému vyvolenému národu k bedlivému 

uvažování doporučili, a jež i my za tím účelem přinášíme, aby náš lid seznal, jak se získává moc a 

vláda nade všemi národy. 

„Všechny státy jsou dnes už zadluženy. Bursy regulují tyto dluhy. Obchody na bursách konají se 

jen pomocí movitého kapitálu, a proto musíme dostati všechen movitý kapitál do svých rukou. 

Počátek byl už šťastně učiněn. Ovládajíce bursu, ovládáme majetek národů, a proto budiž naší 

snahou státům a jejich vládám dělání dluhů usnadňovati, neboť jen takto získáme pro svůj národ 

nadvládu nad nimi.“ 

 

TEXT Č. 2 

Následující citace pochází z článku, který vyšel v periodiku Kladenské zájmy 5. 8. 1899 pod názvem 

„Proč prodává často židovský obchodník laciněji než křesťanský?“. Kladenské zájmy jsou 

příkladem jednoho z mnoha radikálních, nacionalistických a antisemitských novin a časopisů 

posledních let 19. století. 

 

Často slýcháme zvláště od našich žen: „Kupuji u žida laciněji než jinde.“. Prodává-li žid zboží 

laciněji, sluší předně uvážiti, jaké zboží prodává a za jakých okolností. Předně jest zboží to ceny 

nepatrné, povrch a zevnějšek toho zboží je sice pěkný, ale jinak je to s trvanlivostí, pevností a 

důkladností. Škodí tím poctivému domorodému obchodníku, škodí tím též dělníku a jiným 

nemajetným třídám, které zboží to kupují. Jedině svým souvěrců, kteří u něho ve službě jsou, 

slušně platí, jak to i u nás na Kladně pozorovati lze; křesťana nechá za mizerný groš dříti do 

úmoru. Vykořisťování svých podřízených provádí tu žid všemožným způsobem – viz prostituce, 

viz sebevraždy těch, kdož v židovských službách byli. 

Vyzýváme naše ženy i venkov, by to vše dobře uvážily a řádně si rozmyslily, zda mohou ještě dále 

podporovat židovské obchodníky a závody, když vidí, že domorodý obchodník hyne. Nechť uváží, 

jak mnohou slzu, mnohou starost domů odnášejí se zbožím kupovaným snad laciněji 

v židovských závodech. Ať pomyslím, že se stávají tím spoluvinnými na všech těch podvodech, na 

všem vydírání a na všech skutcích židem páchaných. 
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TEXT Č. 3 

Následující citace pochází z článku, který vyšel v periodiku Kladenské zájmy 14. 7. 1900 pod 

názvem „Jak získávají židé moc a nadvládu nade všemi národy?“. Kladenské zájmy jsou příkladem 

jednoho z mnoha radikálních, nacionalistických a antisemitských novin a časopisů posledních let 

19. století. 

 

Známý orgán antisemitů „Illustr. Wiener Volks-Zeitung“ uveřejnil už před lety soubor 

pozoruhodných výroků několika rabínů, jež tito svému vyvolenému národu k bedlivému 

uvažování doporučili a jež i my za tím účelem přinášíme, aby náš lid seznal, jak se získává moc a 

vláda nade všemi národy. 

„Všechen obchod, při němž je spekulace a značný výdělek, musí býti naším, mámeť k tomu 

přirozené právo. Především musíme míti ve svých rukou velkoobchod s obilím, lihem, olejem a 

vlnou, pak máme v moci zemědělství a můžeme všude dělati chléb vezdejší. Když nastane nouze a 

nespokojenost, snadno se to svede na vládu. Obchod v malém – kramářství, při němž se nedá 

mnoho profitovati, ten ať si nechají křesťané, ti ať se namáhají a plahočí, jako my se museli po 

tolik století plahočit. 

Všechny státní úřady musejí býti nám přístupny, taktéž i účastenství v zákonodárných sborech. 

Máme k tomu své lidi, kteří svým nadání a vzděláním k takovým funkcím výborně se hodí. 

Zvláště advokacie, která vyžaduje mnoho dativu a chytrosti, odpovídá našemu přirozenému 

nadání.“ 

 

TEXT Č. 4 

Následující citace pochází z článku, který vyšel v deníku České slovo 17. 2. 1943 pod názvem „Beneš 

v židovských službách“. České slovo bylo ústředním tiskovým orgánem Československé strany 

národně socialistické, založeným v roce 1907. Za první republiky byl tento deník jedním 

z nejprodávanějších periodik. Článek byl součást okupační kampaně, jež měla diskreditovat 

představitele československé exilové vlády v Londýně. 

 

V archivech tajné služby jsou skryty četné dokumenty, které odhalují velmi mnohé, co prostý 

člověk nedovede ba ani nemůže pochopit. Jsou to dokumenty, z nichž lze vysvětliti příčiny a 

souvislosti různých jevů, které zdánlivě nemají nic společného. Z těchto dokumentů je nezvratně 

patrno, že Beneš je ve službách smečky mezinárodních židů, kteří již celá desetiletí usilují o 

rozeštvání a rozvrácení Evropy, aby ji dostala cele do svých spárů.  

Ze všeho toho je patrno, že Eduard Beneš byl za půjčku pěti milionů dolarů koupen světovým 

židovstvem, aby podle jeho příkazu štval české obyvatelstvo a znovu a znovu se u nás pokoušel 

vyvolat nepokoje, které by českému národu přinesly jen utrpení, a v nejkrajnějším případě by 

mohly prospět jenom mezinárodnímu židovstvu. Světové židovstvo má Eduarda Beneše v hrsti a 

prostě mu diktuje, aby tak jako kdyby žid Bronstejn Trockij v Rusku, štval on teď zase u nás. 

Český národ stojí však mnohem výše než národ Ruský a má pro štvaní židovského zaprodance 

jen pohrdání. 
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TEXT Č. 5 

Následující citace pochází z výpovědi Otto Fischla, který byl odsouzený v inscenovaném procesu 

s tzv. spikleneckým centrem Rudolfa Slánského vedeným v roce 1952. Ze 14 obviněných komunistů 

bylo 11, včetně Slánského, označeno za osoby židovského původu, což bylo během procesu 

opakovaně zdůrazňováno. Projevilo se to i ve výpovědích obžalovaných, které byly zmanipulovány 

a následně vydány tiskem. Jako příklad použijme odpověď Otto Fischla na otázku: „Co jste 

prakticky prováděl, aby u nás byla uskutečněna restaurace kapitalismu?“: 

Zpočátku jsme se zaměřili na to, abychom uchvátili co nejvíce moci. Proto jsme na důležitá místa 

ve státním, hospodářském i stranickém aparátu dosazovali státu nepřátelské živly. Při tom jsme 

využívali v prvé řadě příslušníků londýnské emigrace, židovských buržoasních nacionalistů, 

trockistů, starých kapitalistů a jiných nepřátel lidu. Tím jsme měli zajištěny z hlediska námi 

připravovaného spiknutí důležité mocenské posice, aby v okamžiku pro zájmy americko-

anglických imperialistů nejvýhodnějším mohla býti provedena likvidace demokratického řádu, 

zvrat hospodářských poměrů ke kapitalismu a převedení Československa do táboru 

imperialismu. Současně pak tyto živly prováděly na místech, která jim byla svěřena, 

nepřátelskou činnost, podvracely politické i hospodářské poměry, šířily nespokojenost a 

pracovaly tak přímo v zájmu americko-anglických imperialistů proti lidově demokratickému 

řádu. 
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Metodická část: 
 Časová dotace: 90 minut, doporučujeme vyučujícím upravit citlivě délku pracovních textů 

podle schopností jejich žáků, stejně tak volit a měnit učební strategie a metody podle svých 

pedagogických zkušeností 

 Způsob práce: skupinová a individuální práce, práce s prameny, myšlenková mapa 

 Zařazení lekce: lekce je vhodná pro práci na dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích 

oblastí Člověk a společnost, včetně rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot ve většině průřezových témat všech druhů škol druhého a třetího stupně 

 Klíčová slova: spiknutí, teorie spiknutí, ovládnutí světa, antisemitismus, předkládání 

hotových názorů, strach 

 

1. Lekci začněte položením klíčové otázky: Co to znamená proti někomu se spiknout? 

Za využití metody volného psaní vyzvěte žáky, aby na čistý papír během 3 minut zapsali vše, 

co je v odpovědi na položenou otázku samostatně napadne. Společně si několik odpovědí ve 

třídě přečtěte. Nejzajímavější odpovědi můžete zapsat na tabuli, aby byly vizualizovány. 

2. Teorie spiknutí byly velmi populární na přelomu 19. a 20. století. Ukážeme si to na příkladu 

karikatur, které byly šířeny tiskem a přináší pohled na prezentaci na počátku 20. století. 

Položte žákům kontrolní otázku, co je to karikatura, a rozdělte je do skupin po 4-5 členech. 

Do každé skupiny rozdejte jednu karikaturu a vyzvěte skupiny, aby se dle zadaných otázek 

pokusily o její analýzu a následnou interpretaci. Požádejte žáky, aby analyzovali obraz 

uprostřed diagramu podle pokynů v jeho jednotlivých částech a postupovali přitom od 

vnitřního k vnějšímu poli. Některé skupiny budou pracovat s paralelními karikaturami. 

Vytvořte si ve třídě „galerii“ karikatur (můžete je upevnit na zeď) a vyzvěte jednotlivé 

skupiny, aby prezentovaly své závěry. Zajímavé může být porovnání paralelních interpretací 

u shodné karikatury. 

3. Poskytněte žákům výklad opřený o úvodní text k ujasnění a shrnutí dosavadních informací k 

tématu. Žáci by si zde měli ujasnit rozdíl mezi opravdovým spiknutím a teorií spiknutí. Zde 

se také můžete vrátit k vizualizovaným výrokům žáků z úvodní aktivity volného psaní. 

4. V další části lekce se soustřeďte na znaky a principy teorie spiknutí. Každé skupině přidělte 

vytisknutou sadu autentických textů a seznam principů vytváření teorie spiknutí (např. 

vyvolat pocit strachu, předkládání hotových názorů atd.). Vybídněte žáky, aby si ve skupině 

mezi sebe rozdělili jednotlivé principy, tak aby měl každý pouze jeden a vzájemně se 

neopakovaly. 

V následném kroku požádejte žáky, aby si nejprve text v tichosti individuálně přečetli a 

vybrali z něj nejméně dvě myšlenky (úryvky), které podle nich nejvíce vystihují daný princip 

vytváření teorie spiknutí. Žák si myšlenky (úryvky) zapíše na samolepící kartičku a 

vypracuje k nim komentář (zdůvodní, proč si je vybral; jaké k nim má stanovisko). 
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V návaznosti na tuto část aktivity vybídněte, aby ve skupině vždy jeden žák přečetl své 

vybrané myšlenky (úryvky) i svůj komentář a požádal ostatní členy skupiny, aby se k nim 

vyjádřili. Postupně se takto vystřídají všichni členové skupiny. 

5. V závěrečném kroku žáky vyzvěte, aby využili kartiček s úryvky textů a komentáři 

k znázornění tématu formou skupinové myšlenkové mapy. Jako centrální pojem žáci 

uvedou „principy teorie spiknutí“ a od něj vyznačí jednotlivé principy (viz seznam - pracovní 

materiál č. 2). Po té k příslušnému principu v myšlenkové mapě přilepí své kartičky s 

komentáři. Vytvořené myšlenkové mapy využijte ke společné reflexi a k diskusi tématu. 

6. V reflektivní části lekce dále můžete pracovat s citáty. Níže uvedené citáty2 napište na veliké 

flipcharty, rozvěste je po třídě a požádejte žáky, aby k nim na základě předchozí práce 

s textem písemně zaujali postoj. 

Vaše instrukce by měla znít: Proč souhlasíte nebo nesouhlasíte s tímto výrokem? 

Okomentujte! 

 

 „Konspirativní teorie se dokážou člověku natolik vlichotit, až dotyčný jedinec začne 

jejich očima posuzovat celý svět.“ 

 „Konspirativní teorie reprezentují strach z neexistujících spiknutí.“ 

 „Nekritické přijímání jakéhokoliv důkazu je nebezpečné, protože může vést 

k pronásledování nevinných lidí.“ 

 „Zdravý rozum dává přednost jednoduchým vysvětlením; konspirativní teorie naopak 

vyžadují řadu složitých triků a tak obrovskou škálu spolupachatelů, až se celé schéma 

hroutí pod vlastní nepravděpodobností.“3 

                                                           
2Daniel PIPES: Spiknutí: názory a teorie. Praha 2003, s. 35-36. 
3 Upraveno dle: Daniel PIPES: Spiknutí: názory a teorie. Praha, 2003, s. 55. 


