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Úvod
„Nikdy nevěř tomu, že válka, jakkoliv nutná a ospravedlnitelná, není zločin,“ napsal v roce
1946 Ernest Hemingway. Do jaké míry jsou nutné a ospravedlnitelné současné i minulé
konflikty, je obtížné určit. Je však potřeba kvalitních novinářů, kteří by o těchto
konfliktech nezávisle a nezaujatě reportovali a umožnili nám tak k nim zaujmout
stanovisko. Nezávislost a objektivita přitom nemusí být vždy v médiích samozřejmostí. A
to ani pravda. Jak totiž říká sociolog Johan Galtung (2003), první obětí války je mír,
druhou pravda. Právě proto stvořil koncept mírové žurnalistiky, který stojí v opozici
k válečné žurnalistice, v určitém smyslu vnímané jako konvenční reportování o konfliktu.
Cílem této práce identifikovat, analyzovat a komparovat tyto postupy a etické principy,
které se za nimi skrývají.
V teoretické části práce budou nejprve definovány obecné etické zásady novinářské
práce s důrazem na etická pravidla, jimiž by se měli novináři obzvláště řídit ve válečných
oblastech. Zároveň zde budou představeny kodexy jednotlivých médií, jejichž reportování
bude podrobeno analýze v praktické části práce. Následně práce představí problematiku
reportování o válečných konfliktech a detailněji se bude věnovat přístupu válečného a
mírového žurnalismu se všemi jejich rozdíly a společnými jmenovateli.
V praktické části této práce pak bude uskutečněn dvojí výzkum. Na příkladu
reportování o dvou konfliktech, válce v Jižní Osetii, k níž došlo v roce 2008, a konfliktu
v Pásmu Gazy, respektive operaci Pilíř obrany, jejíž průběh se datuje do roku 2012, budou
definovány přítomné znaky mírové a válečné žurnalistiky. Ty budou dále komparovány
z etického hlediska.
Tyto konflikty byly vybrány na základě jejich jasného časového ohraničení a
krátkého trvání. Právě toto specifikum totiž umožní konflikt hlouběji prozkoumat nejen
v jeho průběhu, ale také před jeho začátkem a po jeho skončení. Jak rovněž vyplývá ze
specifikace zkoumaných konfliktů, bude v rámci této práce řeč spíše o regionálních
konfliktech. Ty se ale vždy týkaly dvou národů a rovněž do nich vstupovaly i další státy a
mezinárodní organizace. Právě proto tak budou v této práci rovněž považovány za
mezinárodní.
Protože pro české akademické a mediální prostředí může být mírový žurnalismus
novým pojmem, zkoumaná média budou zahraniční. Konkrétně půjde o čtyři evropská
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zpravodajská média s globálním přesahem, u nichž je předpoklad, že mají propracovanou
editoriální politiku. Oproti tezím budou kromě zpravodajských serverů do výzkumu
zařazeny i tištěné verze těchto médií a navíc i globální zpravodajské agentury. Právě
zpravodajské agentury totiž velmi často nastolují agendu v médiích a mohou být rovněž
inspirací ve způsobu informování pro ostatní média. Jejich zařazení tak dává práci
komplexnější rozměr a zasazuje reportování o mezinárodních konfliktech do širších
souvislostí.
Co se týče konfliktu v Jižní Osetii, na ten bude pohlíženo skrze zpravodajství
evropských agentur Reuters a AFP, které jsou díky své rozsáhlé síti zahraničních
zpravodajů jedny z nejvýznamnějších zdrojů zpráv ze světa, a tedy i z válečných zón.
Druhý konflikt v Pásmu Gazy bude interpretován pomocí zpravodajství dvou britských
významných internetových a zároveň tištěných titulů - liberálního deníku The Guardian a
konzervativního deníku The Telegraph. Tento výběr je odůvodněn odlišným hodnotovým
přesvědčením těchto titulů. Bude tak zajímavé sledovat, zda se rozdílné hodnoty promítají i
do míry využití přístupu mírové a válečné žurnalistiky.
V teoretické části budeme hledat odpověď na otázku, jaká jsou teoretická
východiska mírového a válečného žurnalismu. V praktické části práce si pak stanovíme
tyto výzkumné otázky: Jaké znaky mírového a válečného žurnalismu se objevují ve v
reportování vybraných médií? Jaká etická pravidla se u těchto dvou přístupů uplatňují?
Převažují shodné či rozdílné znaky? Základní hypotézou přitom bude předpoklad
rozdílných etických pravidel.
Použitou výzkumnou metodou bude případová studie, která umožní detailní vhled
do zpravodajství jednotlivých médií. K tomu poslouží analýza dokumentů, která je pro
detekování znaků mírové a válečné žurnalistiky a možných etických pochybení zcela
dostatečná a která rovněž pomůže k pochopení, zda se dané médium řídilo zásadami
válečné či mírové žurnalistiky, eventuálně jaká etická pravidla daná redakce při
reportování o mezinárodním konfliktu uplatnila. Znaky a příklady válečného a mírového
žurnalismu, společně s etickými kodexy zkoumaných médií, pak budou dále komparovány.
Tato diplomová práce se z velké části opírá o zahraniční zdroje psané v angličtině,
jednotlivé citované pasáže tak byly přeloženy diplomantkou speciálně pro tuto práci.
Vzhledem k tomu, že i téma je původní a nebylo doposud v českém akademickém
prostředí zmapováno, dalším z vedlejších cílů práce tedy bude i položit teoretický a
3

definiční rámec, přičemž překlady daných termínů se často mohou objevit v českém
mediálním diskurzu poprvé a o možnostech jejich překladu je možné vést polemiku.
Například pojem „embed“ je již součástí českého Slovníku žurnalistiky (2017), ale jiné
pojmy, jako „journalism of attachment“ či „peace journalism“ na své uznání a adekvátní
pojmenování v českém akademickém prostředí ještě čekají.
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1 Etické aspekty v žurnalistice
Podle Velkého sociologického slovníku (1996: 269) můžeme etiku obecně vnímat jako
„učení o odpovědném jednání uvnitř lidského spolubytí“. Toto odpovědné jednání může
mít mnoho podob, odráží je ostatně i velké množství kategorií, jak etiku rozčlenit.
Například Velký sociologický slovník (1996) jich rozlišuje bezmála desítku, mezi nimi
například normativní, ekologickou, křesťanskou, situační nebo profesionální etiku.
Základní kategorie podle Mela Thompsona (2004) jsou pak čtyři: deskriptivní etika,
normativní etika, metaetika a aplikovaná etika. Právě aplikovaná etika, která se zabývá
konkrétními problémy, je jednou z nejširších kategorií. Její neoddělitelnou součástí je
profesní (či v pojetí Velkého sociologického slovníku profesionální) etika, do níž můžeme
zařadit i tu žurnalistickou1.
Profesní etika (tedy jinými slovy existence etických pravidel, kodexů, či různých
kontrolních institutů jako je ombudsman nebo kontrolní rady) je zároveň jedním
z identifikačních znaků profese. A média se svými etickými kodexy a radami tyto
podmínky beze zbytku splňují. To potvrzuje i mediální teoretik Denis McQuail (2016: 95),
který stanovil obecné principy a znaky profese. Mezi ně patří: „chovat se při vykonávání
profese eticky vůči společnosti nebo veřejnému zájmu, mít soubor jasně vymezených norem
profesionálního chování, mít určitý stupeň svobody jako povolání a zároveň osobní
autonomii rozhodování, mít monopol na danou službu“, a v neposlední řadě mít pro
vykonávání této profese „základní dovednosti vyžadující značný trénink“. Ačkoliv o
monopolu a dovednostech by se dalo v dnešní době zahlcené chytrými telefony a případy
občanské žurnalistiky a obecně sdílení informací skrze sociální sítě a další internetové
platformy polemizovat, zbylá pravidla žurnalistika naplňuje.
Velký sociologický slovník (1996: 852) zároveň uvádí následující: „Morální kodex
u většiny profesí, tj. profesionální etika, je přísnější než požadavky kladené v tomto ohledu
na průměrného člena společnosti. Příčinu toho lze hledat v nebezpečí, že profesionál by
mohl zneužít moci nebo autority, kterou mu daná profese zaručuje.“ V tomto směru
můžeme jednoznačně hovořit i o novinářích, kteří mohou mít velký impakt na čtenáře,
posluchače či diváky a je proto nezbytné upravit jejich působení právě etickým kodexem.
To potvrzuje i kniha Key Concepts of Journalism (2005: 74), podle níž etika
1

Remišová (2010: 87) definuje novinářskou etiku jako „souhrn etických požadavků, pravidel a
závazků, kterými se řídí všichni členové novinářské obce.“
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pomáhá novináři definovat jeho povinnost, a to například při rozhodování, zda je zničení
něčí reputace či narušení něčího soukromí ve veřejném zájmu. Právě narušení soukromí je
jednou z eticky sporných oblastí, a to stejně jako vztah redakce k majiteli média či
inzerentům, ochrana zdroje, střet zájmů, plagiátorství, osobní účast na zprávě,
problematika autorizace rozhovoru a referování o nejnovějších pokrocích v léčbě různých
nemocí. (Slovník žurnalistiky 2017: 85)
Jaká jsou tedy konkrétně etická pravidla, jimiž by se měli novináři řídit s ohledem
na tato etická dilemata, bylo popsáno v nejedné literatuře. Například podle Anny Remišové
(2010: 87-88) jsou etické požadavky kladené na novináře následující: „přinášet pravdivé
informace, být čestným, respektovat právo ostatních na svobodu projevu, respektovat
lidskou důstojnost, zodpovídat za své skutky a jejich důsledky, sloužit veřejnému zájmu“.
Podle mediální teoretičky tyto principy vychází již ze samotného společenského poslání
novinářské profese.
Remišová (2010: 166) rovněž definuje i etické vlastnosti novináře, mezi něž patří
zodpovědnost, čestnost, odvážnost, empatie a povinnost sebereflexe. V nich se odráží již
dříve zmíněné etické požadavky. Remišová (2010) přitom vyzdvihuje čestnost, o níž
usuzuje, že by měla doprovázet celý proces tvorby novinářského výstupu. S ohledem na
téma této diplomové práce bychom měli věnovat pozornost zvláště odvaze a empatii, které
bychom mohli ve velké míře přisoudit právě novinářům působícím ve válečných
konfliktech. S empatií se totiž pojí zásada „nezneužívání neštěstí druhých kvůli svým
profesním zájmům“ (Remišová, 2010: 167), v naší interpretaci konkrétně třeba
nezveřejnění jména či fotografie obětí, o jejichž smrti nejbližší ještě nevědí (ale které
máme tendenci právě ze zištných důvodů2 uvést). Velmi důležitá je i zodpovědnost – tedy
schopnost zhodnocení dopadu novinářova jednání a výsledků jeho práce.
Denis Muller (2014: 32) zase definuje obecné etické principy, které jsou typické a
společné pro západní média. Právě západní média a jejich reportování bude předmětem
výzkumné části této práce, proto je přínosné je uvést: jedná se o čestnost, pravdomluvnost,
spravedlnost, respekt, nezávislost, udržování důvěry, transparentnost, zodpovědnost a
svobodu slova.
Jak ale popisují Patching a Hirst (2014: 46), vždy záleží na konkrétním
2

Například v rámci soutěže mezi zpravodajskými servery, jejichž mediální logika je mimo jiné
založena na rychlosti sdílených informací. Mnohá média chtějí být zkrátka „ta první“.
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akademikovi, jaké normy uznává a zařadí do svého výčtu. Tito dva autoři je dali
dohromady a jako základní žurnalistické koncepty, jimiž by se měli novináři v etické
rovině řídit, označili tyto: odpovědnost, přesnost, rovnováhu, spravedlnost v reportování,
objektivitu. Dodávají rovněž, že jednotlivé koncepty spolu souvisí a navzájem se
podporují.3 (2014: 46)
Nejsou to ale jen mediální teoretikové, kdo etické principy definuje. Kromě nich
tyto principy a pravidla ustanovují i nadnárodní organizace. Důkazem je dokument
Mezinárodní etické principy v žurnalistice z roku 1983 publikovaný pod záštitou
UNESCO. Tento dokument shrnuje 10 principů novinářské etiky: právo lidí na informace,
novinářovo oddání se objektivní realitě, novinářovu společenskou odpovědnost,
novinářovu profesionální integritu, přístup a účast veřejnosti, respekt k soukromí a lidské
důstojnosti, respekt k veřejnému zájmu, respekt k univerzálním hodnotám a rozmanitosti
kultur, eliminaci války a jiných velkých zel ohrožujících lidstvo, propagace nového
světového informačního a komunikačního řádu.4 Novinář by podle tohoto dokumentu měl
zastávat všeobecné hodnoty humanismu, mezi nimi zejména mír, kterému by měl také
napomáhat.
Pro účely této práce je důležitý zejména princip číslo 9, podle kterého by novináři
neměli ospravedlňovat agresi, války, nenávist, diskriminaci. Dokument doslova uvádí, že
„svým jednáním může novinář pomoci eliminovat ignoranci a nedorozumění mezi lidmi,
může státní příslušníky učinit citlivými k potřebám a přáním druhých, zajistit respektování
práv a důstojnosti všech národů, všech lidí a všech jednotlivců bez rozdílu rasy, pohlaví,
jazyka, národnosti, náboženství nebo filozofického přesvědčení.“5
V českém mediálním prostředí je to pak například Syndikát novinářů, kdo
definoval obecné principy, jimiž by se měli novináři při výkonu svého povolání řídit.
Vycházel přitom z kodexů zahraničních médií. V nedlouhém textu, který je rozdělen na tři
obecné kategorie, zmiňuje základní principy, jako je například důraz na pravdu, rozlišení
3

Zhruba tyto principy se pravidelně zařazují i do etických kodexů jednotlivých médií. Jak bude
popsáno dále na praktických příkladech etických kodexů agentury Reuters, AFP a britských deníků
The Guardian a The Telegraph, principy, o něž se tato média opírají, jsou z velké části identická.
4
International Principles of Professional Ethics in Journalism. EthicNet [online]. [cit. 2018-04-29].
Dostupné z:
http://ethicnet.uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_journalism.
5
International Principles of Professional Ethics in Journalism. EthicNet [online]. [cit. 2018-04-29].
Dostupné z:
http://ethicnet.uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_journalism.
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faktů od názorů, hájení svobody médií, zveřejňování jen ověřených informací, stejně jako
poctivý způsob jejich získávání. Dále zmiňuje odpovědnost novináře za to, co uveřejní,
vylučuje konflikt zájmů či jakoukoliv reklamní činnost. Kriticky se staví k přijímání darů a
peněz v okamžiku, kdy by to mohlo narušit autonomii novináře. Kodex ale myslí i na
situace, kdy je nezbytné ochránit respondenty, oběti, či jejich rodiny: utajení zdroje
v případě, že si to přeje, stejně jako respektování soukromí osob či zdržení se identifikace
rodiny delikventů a obětí, aniž by k tomu novinář získal souhlas.6 To vše patří k základním
vodítkům, které kodex novináři dává a která by se dala rovněž zobecnit a považovat za
univerzální pravidla pro novináře.
Tyto hodnoty a jejich dodržování jsou tím důležitější s příchodem nových médií a
širší definicí žurnalisty, kdy za reportéra může být považován i aktivista, který zveřejní na
sociálních sítích nějakou informaci, postřehy či fotografie z místa konání nějaké
(mimořádné) události. Takový člověk přitom není korigován žádným kodexem a principy a
zásadami novinářské práce.7 Ostatně jak uvádí Roy Peter Clarke (2014: 30), v digitálním
věku mohou tradiční normy čelit výzvě „technologií, demografie, ekonomiky a kulturních
změn a překvapení, jakými je třeba soutěž mezi amatéry“.
Nová informační doba tedy přináší další etická dilemata spojená s fungováním
médií na internetu. I ty je třeba v této práci zohlednit, neboť zdroji, s nimiž budeme
pracovat, budou zahraniční deníky a právě jejich internetové zpravodajství.
Již diskutované oblasti, které jsou díky novým technologiím a online žurnalistice
podle Denise Mullera (2014) ovlivněny, jsou zejména: pravdomluvnost – a s ní spojená
verifikace, nestrannost, soukromí a souhlas, pochopení a slušnost. Muller (2014) ale
definuje i nové oblasti, v nichž může v současnosti vyvstat etický problém, jako je
participace a vlastnická práva.
Co se týče verifikace, tedy ověřování informací, ta je s příchodem internetu
důležitější než kdy dříve. Muller (2014: 186) to vysvětluje faktem, že internet přináší
nepřeberné množství zdrojů a pro občany se stalo „oddělování informačního zlata od
informačního odpadu“ mnohem obtížnější. „Když je informační svět plný velkého množství
nediferenciovaného materiálu, pokud jde o spolehlivost a přesnost, tak tím trpí veřejný
6

Etický kodex. Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. 2017 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z:
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/.
7
V této práci ale tato problematika nebude akcentována a předmětem zájmu budou jen zavedená
média a novináři, pro něž je žurnalistika povoláním, profesí.
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diskurs.“
Ohrožená nestrannost v internetových médiích je dle Mullera (2014: 188)
způsobena tlakem na to stále aktualizovat zprávu, bez toho aniž by novinář měl šanci projít
všechny dostupné materiály a svědomitě tak usoudit, co do zprávy zahrnout a co z ní
vynechat. Jako jednu z etických výzev dnešní doby, která nemá žádnou paralelu v klasické
žurnalistice, definuje Muller (2014) propojování obsahu. Online novináři totiž čelí výzvě,
jaké hypertextové odkazy do svého článku zahrnout – a to je dle Mullera (2014) test
objektivity. Pokud bude článek obsahovat odkazy, které nabízejí spektrum relevantních (a
samozřejmě rozdílných) náhledů na danou událost, pak to znamená, že autor článku
v tomto testu obstál. Dalším aspektem je urážlivý, vlezlý nebo nechutný materiál, který je
ve větší míře dostupný (a publikovaný na internetových stránkách médií, které nepatří pod
žádnou mediální organizaci a neřídí se etickými kodexy) a jeho publikace není regulovaná.
Sem bychom mohli zařadit i publikaci šokujících fotografií plných násilí či jinak
znepokojivého obsahu souvisejícího s přinášením informací z válečných oblastí, kde je
množství příležitostí k pořízení tohoto typu obsahu podstatně vyšší než u jiných druhů
reportování. Dále je zde otázka soukromí a získávání souhlasu k publikování obsahu
dostupného na soukromých stránkách a profilech svědků či účastníků událostí. Ačkoliv
podle Mullera (2014: 192) bývá v zákonech8 zakotveno, že je potřeba k „republikaci“
souhlas, málokterý novinář se tímto pravidlem řídí.
Podle Denise Mullera (2014, 205) tak digitální doba přináší nová i stará etická
dilemata, jen v nové podobě. „Avšak hodnoty a principy, které tato dilemata řídí, jsou
trvalé. Odklon od nich je ospravedlnitelný, jen pokud to je ve veřejném zájmu.“
Obecně mezi eticky sporné oblasti patří například zobrazování utrpení nebo obětí.
Také reportování o válečném konfliktu tak má svá specifická pravidla a etické zásady.
Novináři stojí před spoustou etických dilemat, o to horších, že jim čelí ve zjitřené
atmosféře konfliktu, v němž dennodenně umírají lidé. Kevin Williams (1992: 155) definuje
etická dilemata novinářů působících ve válečných zónách těmito otázkami: „Měla by být
zobrazena mrtvá těla? Mělo by být narušováno truchlení rodin, které ztratily své milované
na bitevním poli? Měli by zpravodajové informovat i ze strany nepřítele? Měli by reportéři
přistoupit na restrikce omezující jejich pohyb, které jim staví armáda?“ Za nejhorší a
nejdůležitější etické dilema pak Williams (1992) považuje to, jak se novinář postaví k
8

Denis Muller zde uvádí příklad zákonů vytvořených a platných v Austrálii.
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reportování o válce, jejímž účastníkem je právě země, z níž pochází.9 Jak připomíná Susan
L. Carruthersová (2000: 6), již britský reportér Max Hastings vyloučil objektivitu britských
reportérů během válce o Falklandy, jejímž účastníkem Velká Británie byla. Podle něj byla
objektivita „luxusem dob míru“.
Objektivita je ostatně zřejmě největším tématem z hlediska etiky ve válečném
reportování. Podle Denise McQuaila (2016: 116) objektivita „znamená, že novinář má být
racionální, logický, neovlivněný emocemi nebo manipulativními záměry a oddaný pouze
odhalování a rozšiřování prokazatelné pravdy“. Jak dokazuje například Greg McLaughlin
(2016), to dříve zcela neplatilo, neboť v minulosti se mnohokrát novináři nechali vtáhnout
do válečné vřavy a to buď tak, že se stali poradci jedné ze stran nebo rovnou vzali do ruky
zbraň a šli bojovat. McLaughlin (2016: 34) například zmiňuje známého novináře Richarda
Hardinga Davise, který „neviděl žádný střet zájmů mezi podáváním zpráv z konfliktu
jakožto profesionální novinář a zároveň účastí v bojích v pozici patriotického občana“. Jak
si demonstrujeme v následující kapitole, takový novinář zastává postoje válečné
žurnalistiky.
Objektivita je přitom právě ve válečných konfliktech o to důležitější, neboť právě
tehdy „může být možnost vůbec o událostech informovat zajištěna pouze zárukou
garantování formální objektivity“ (McQuail 2016: 116). Sandrine Boudanová (2010: 297),
která dělala výzkum mezi 13 francouzskými válečnými korespondenty, ale zároveň zjistila,
že většinou z nich je objektivita odmítána jako „nedostižný standard a nežádoucí norma“.
McQuail (2016: 116) je ale jiného názoru, když tvrdí, že „tato varianta novinářské praxe
se stala dominantním ideálním standardem kvality v hodnotovém systému samotné
žurnalistiky“.
Etická dilemata se pak mohou lišit v závislosti na tom, jakou formou se novinář
konfliktu účastní – tedy zda působí na frontové linii nezávisle, nebo jako začleněný
novinář10, tedy novinář přiřazený k armádní jednotce, která zodpovídá za jeho
bezpečnost.11 Právě armáda totiž od novinářů očekává, že budou součástí týmu a budou se
řídit pravidly, podle nichž nesmí ohrozit jak provozní bezpečnost, tak i životy vojáků.

9

S ohledem na konflikty, jež budou předmětem praktické části této práce, a média, jejichž
reportování bude podrobeno analýze, se tomuto etickému dilematu práce nebude věnovat.
10
V akademickém diskurzu se vžilo i označení embedovaný novinář.
11
O jednotlivých typech válečných novinářů a dalších specificích reportování o mezinárodním
konfliktu bude řeč v následující kapitole.
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Podle Williamse (1992: 157) může právě armáda také očekávat, že novinář bude „udržovat
morálku doma i na frontě“ a že „se postará o to, aby byl nepřítel velmi nenáviděný“, čímž
může docházet k narušení principu objektivity a mnohdy i pravdivého informování.
K takové manipulaci může docházet i skrze počínání jednoho ze států. „Novináři
často hlasitě protestují proti tomu, když stát zadržuje informace, neboť pokusy o použití
médií jako kanálů dezinformací mají za cíl zmást nebo podvést nepřítele. Takové protesty
se často objevují až po události, jakmile novináři objeví, že informace o válce, kterými byli
zásobováni ze strany armádních mluvčích, byly nepřesné, zavádějící nebo zcela
nepravdivé.“ (Carruthers, 2000: 6) K manipulacím ale dochází i vědomě. „i když při
některých příležitostech, stejně jako během války v Zálivu v roce 1991, se někteří novináři
aktivně podíleli na podvodu nepřítele.“ (Carruthers, 2000: 6)
Oproti tomu Howard Tumber a Frank Webster (2016: 18) embedované novináře
obhajují, když tvrdí, že i mezi nimi se najdou tací, kteří odolávali tlakům a jejichž cílem
bylo v první řadě popsat vojenskou akci z první ruky. Zmiňují přitom další případ, kdy
loajalita novináře k armádě, u níž je začleněn, může být slabší. A to v okamžiku, kdy je
novinář jiné národnosti než jednotka, u níž působí. Právě tehdy může být inklinace
k neobjektivnímu reportování ve prospěch vojenských jednotek z dané zermě méně
pravděpodobná a častá.
S pomáháním armádě souvisí i cenzura, která byla podle Williamse (1992: 159)
viditelně přítomná například v již zmiňované válce o Falklandy. Cílem cenzury je podle
něj skrýt před veřejností negativní aspekty války, stejně jako minimalizovat lidské ztráty.
Příklady takové cenzury je například užití slovního spojení „měkké cíle“ místo „lidé“ či
nahrazení slov „mrtví vojáci“ značně diplomatičtějším „degradace kapacity nepřítele“.
Další kapitolou je autocenzura. Podle Williamse (1992) se k ní novináři uchylují
z několika důvodů. Jedním z nich je například fakt, že očekávají, že budou cenzurováni –
cenzuru tak provedou už oni sami. V dalších případech může k autocenzuře docházet
v okamžiku, kdy novináři dojdou k názoru, že publikování dané informace není
v národním zájmu. V případě, že se jedná o embedované, tedy začleněné novináře, kteří se
během války pohybují s armádou, tak zde může být autocenzura podnícena loajalitou a
bratrstvím, kterou cítí k vojákům. A to tím spíš, že jim novináři vděčí za svou ochranu.
Diskutovaným principem a hodnotou, která může být během reportování o
konfliktu v ohrožení, je tak ten úplně nejzákladnější: pravda. Podle Kevina Williamse
11

(1992) ji může ohrozit i docela obyčejná novinářská rutina sestávající ze soutěže mezi
mediálními tituly, které se snaží být za každou cenu první. Což je samozřejmě aspekt,
který je o to palčivější v dnešní online době.
Jak ale Williams (1992) připomíná, samotnou hradbou mezi pravdou, objektivitou a
příjemcem informace pak mohou být i obecné hodnoty a názor mediální organizace, pro
niž novinář pracuje. Dalším důležitým aspektem mohou být i editoři nebo šéfredaktoři,
kteří mohou mít vliv na vyznění příspěvku, jeho kontextualizaci a rámování (Tumber a
Webster 2006: 170). A to už jen tím, že mohou novináři zadat, jaký článek jim má dodat
(právě často na základě agendy, kterou nastolila další média či tiskové agentury) – nebo
pak jeho samotnou editací.12
Pro správné a etické reportování je pak směrodatný zejména veřejný zájem, na
který by se měli novináři vždy ohlížet. To zdůrazňuje i Williams (1992: 57-58). „Právo
veřejnosti na pravdu je vůdčím principem pro čestné a otevřené reportování ve válce nebo
míru,“ připomíná. Přitom odmítá, že by válka měla ovlivňovat žurnalistickou praxi. „Válka
by neměla být viděna jako speciální případ toho, jak média fungují. Válka zvýrazňuje a
umocňuje mnoho věcí, které se dějí v dobách míru.“ To potvrzuje i Susan L. Carruthersová
(2000: 15), která tuto tezi ilustruje na příkladu cenzury. „Je chybou považovat cenzuru
nebo zásah státu do mediální aktivity jako kritický rozdíl mezi reportováním médií ve
válečných a mírových časech, ačkoliv samozřejmě tyto kontroly mohou být ve válce
mnohem více zřejmé alespoň novinářům, když už ne veřejnosti.“
Jak bychom tedy definovali etické otázky a dilemata válečných reportérů? Na místě
jsou již zmíněné otázky Kevina Williamse (1992: 155): „Měla by být zobrazena mrtvá
těla? Mělo by být narušováno truchlení rodin, které ztratily své milované na bitevním poli?
Měli by zpravodajové informovat i ze strany nepřítele?“ Pokud si na první dvě otázky
odpovíme ne, zatímco na třetí otázku bude odpověď kladná, pak v podstatě již definujeme
princip mírového reportování o konfliktu, tzv. mírového žurnalismu, o němž bude
detailněji řeč v příští kapitole. Etickými principy a hodnotami, od něhož by se novináři
neměli odklonit, je pak pravda, objektivita, přesnost a s ohledem na etická dilemata
definovaná výše, i dávka empatie či citlivosti.
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O těchto problémech hovoří například holandský novinář a zároveň bývalý dlouholetý
blízkovýchodní zpravodaj novin Der Volkskrant Joris Luyendijk ve své knize Hello Everybody!.
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1.1 Etické kodexy analyzovaných médií
Jak bylo nastíněno dříve v této kapitole, téměř každá mediální organizace či rovnou
médium samotné má vlastní soubor pravidel, etických principů, jimiž se řídí. Jak ukázala
analýza těchto principů, tyto aspekty se mohou médium od média lišit. Abychom tak lépe
analyzovali samotné reportování těchto médií, je nezbytné si nejdříve definovat právě tyto
principy a pravidla zakotvená v jejich etických kodexech. Důraz bude přitom kladen na ty
body, které jsou relevantní pro tuto diplomovou práci.

1.1.1 Etický kodex agentury Reuters
Etický kodex agentury Reuters se nazývá Handbook of Journalism, tedy Manuál
žurnalistiky, a byl sestaven v dubnu roku 2008. Agentura Reuters v jeho předmluvě
upozorňuje, že sice praktikuje různé druhy žurnalistiky, ale jedna věc přesto její
pracovníky musí spojovat, a to je čestnost a integrita.13 Mezi deset základních pravidel, či
při doslovném překladu „absolutně platných pravd“ patří například to, že pro novináře této
agentury musí být přesnost posvátná. Manuál rovněž zmiňuje zásady vyváženosti a zdržení
se projevování názorů, dále svým žurnalistům radí vyvarovat se střetu zájmů, ochraňovat
své zdroje, nemanipulovat s fotografiemi, nepřijímat úplatky. Detailnější kodex se pak
zaměřuje separátně na čtyři nejdůležitější kategorie zásad: nezávislost, nestrannost,
přesnost, integritu.
Kodex zdůrazňuje vyváženost reportování ze strany novinářů zaměstnaných v této
organizaci a prohlašuje, že se nikdy nestaví na ničí stranu. „Náš text a vizuální příběhy
musí reflektovat všechny strany, ne jen jednu. To vede k lepší žurnalistice, protože to
vyžaduje, abychom se v každé fází sběru informací zastavili a zeptali se sami sebe ‚Co
vím?‘ a ‚Co potřebuji vědět?‘“14
Agentura rovněž uvádí, že zásada poskytnutí prostoru oběma stranám platí i ve
válce. „Stejně tak v politickém sporu nebo vojenském konfliktu jsou vždy dvě strany, které
bychom měli brát v potaz. Riskujeme, že budeme bráni za podjaté, pokud selžeme v tom,
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Standards and Values - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 201803-31]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Standards_and_Values.
14
Freedom from bias - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 2018-0331]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Freedom_from_bias.

13

abychom dali adekvátní prostor všem stranám.“15 Zároveň ale varuje, že objektivita vždy
neznamená, že oběma stranám se musí dát stejný prostor. „Pachatel zvěrstva nebo lídr
extremistické politické skupiny si pochopitelně zasluhuje méně prostoru než oběti či běžné
politické strany,“16 vysvětluje tento princip. Kodex ale i tak vyzývá ke zdrženlivosti a
spravedlnosti a varuje před překrucováním skutečností, kdy nařčení, respektive obvinění
bude pokládáno za fakt nebo žaloba bude v podání novinářů znamenat automaticky vinu.
Etický kodex agentury Reuters se zabývá také přístupem k obětem. K nim by
novináři měli přistupovat citlivě. Rovněž zavazuje své novináře k tomu, aby se vyhnuli
způsobování zbytečné bolesti či urážek, aby veřejnosti nezpůsobovali újmu. „Novináři
agentury Reuters projevují při reportování o lidech integritu, nestrannost, odolnost,
odpovědnost a pokoru,“17 zní jejich základní pravidlo. Co se týče reportování o utrpení,
novináři Reuters nabádají ke zdrženlivému stylu. „V záležitostech citu, ať už při popisu
násilí nebo užití jazyka, je prioritou přesné, srozumitelné reportování.“18
Reuters rovněž varuje před užitím jazyka, který by mohl vyjádřit podporu či
sympatie jedné straně konfliktu. Uvádí to na praktickém případu reportování o sporných
územích. Kodex stanovuje, že by novináři měli uvádět všechny názvy takových teritorií.19
Tedy neupřednostnit jeden název před druhým a tím vyvolat v divákovi či čtenáři
představu, že novinář stojí na něčí straně onoho sporu. Obecně při reportování o dané zemi
je stejně tak nepřípustné i použití slova vlast, domovina20.
Speciální redakční pokyny se pak zabývají rovněž stringery, tedy novináři na volné
noze, jimiž agentura supluje vlastní zpravodaje v zemích, kde jí není povoleno působit
nebo tam, kde není potřeba stálého zpravodaje mít.21 I ti samozřejmě musí znát etické
principy a této agentury a řídit se jimi.
15

Freedom from bias - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 2018-0331]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Freedom_from_bias.
16
Freedom from bias - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 2018-0331]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Freedom_from_bias.
17
Integrity - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 2018-03-31].
Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Integrity.
18
Reporting about people - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 201803-31]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Reporting_about_people.
19
Reporting about people - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 201803-31]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Reporting_about_people.
20
V angličtině, jež je původním jazykem kodexu, je použito slovo „homeland“.
21
Dealing with stringers - Handbook of Journalism. Thomson Reuters [online]. 2008 [cit. 2018-0331]. Dostupné z: http://handbook.reuters.com/index.php?title=Dealing_with_stringers.
.
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1.1.2 Etický kodex agentury AFP
Aktualizovaná verze etického kodexu této francouzské zpravodajské agentury nese název
AFP Editorial Standards And Best Practices (Editoriální standardy a nejlepší praktiky
AFP), a datuje se do roku 2016.22 Vznikl v kooperaci bývalého šéfredaktora této agentury
Erica Wisharta a Michèle Léridonové.
Tento kodex vyjmenovává ve svých úvodních deseti principech ta nejdůležitější
pravidla: přesnost, objektivitu, transparentnost, nezávislost, ochranu zdrojů, citlivost ve
vztahu k obětem a jejich příbuzným. Samotný kodex klade důraz na pravdu, přesnost,
vyrovnanost, spravedlnost.
V podání tohoto kodexu má ale vyváženost své limity: „Vytváření vyváženého
zpravodajství nás nezavazuje k tomu, abychom poskytli stejný prostor všem stranám
problému. Nemusíme opakovat nenávistné projevy, hanlivé poznámky a podněcování k
násilí nebo propagandě.“23
Kromě toho, že se zabývá ochranou zdroje, na stejnou rovinu klade i ochranu tzv.
fixerů. Tedy místních obyvatel, novinářů, s nimiž úzce kooperují právě váleční novináři
(vyjma těch začleněných, tedy embedovaných) při svých zahraničních misích a kteří
pomáhají novinářům svou znalostí terénu, jazyka a kontaktů. Kodex doslova říká:
„Novináři mají povinnost chránit identitu důvěrných zdrojů a fixerů a nikdy by je vědomě
neměli vystavit nebezpečí.“ 24
Kodex má rovněž část, která se samostatně věnuje reportování o konfliktech,
bezpečnosti v nepřátelském prostředí. I zde vyzdvihuje důležitost poskytování přesného a
pravdivého obrazu událostí. „Konflikty nevyhnutelně produkují záplavu tvrzení a
protitvrzení a my se musíme co nejvíce snažit, abychom prezentovali přesný a pravdivý
obraz událostí.“25

22

Konflikt, který budeme skrze reportování AFP rozebírat, se ale odehrál již o osm let dříve, v roce
2008. Budeme tedy počítat s tezí, že se etické kodexy příliš za uplynulá léta neměnily, a pokud ano,
pak spíše s ohledem na stále rozšířenější online obsah a s ním spojené nové fenomény jako je
občanská žurnalistika.
23
AFP Editorial standards and best practices. AFP [online]. 2016 [cit. 2018-06-28]. Dostupné z:
https://www.afp.com/sites/default/files/paragraphrich/201701/22_june_2016_afp_ethic.pdf.
24
AFP Editorial standards and best practices. AFP [online]. 2016 [cit. 2018-06-28]. Dostupné z:
https://www.afp.com/sites/default/files/paragraphrich/201701/22_june_2016_afp_ethic.pdf.
25
AFP Editorial standards and best practices. AFP [online]. 2016 [cit. 2018-06-28]. Dostupné z:
https://www.afp.com/sites/default/files/paragraphrich/201701/22_june_2016_afp_ethic.pdf.
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Důležitou součástí je užití materiálů z míst, kam se reportér nedostane, tedy vztah
k materiálu vyprodukovaného uživateli sociálních sítí, kde jsou tyto materiály většinou
volně dostupné.26 Kodex varuje, že právě tyto materiály mohou být určeny
k propagandistickým účelům a dost často mohou být podvrhem. Proto je důležité každý
takový příspěvek, který by měl být eventuálně ve zprávě použit nebo by měl být agenturou
AFP jiným způsobem redistribuován, ověřit. Verifikaci by měla podléhat také prohlášení a
obvinění znepřátelených, válčících stran. Kodex počítá i s úmyslem získat reakce té strany,
na kterou je takto útočeno.
Důležitou součástí je i užívaný tón a slova. Kromě toho, že by novináři měli vždy
používat jazyk oproštěný od emocí, dalším pravidlem je se vyhýbat vojenskému žargonu.27
„Zvláštní péče by měla být věnována tvrzením o vojenských úspěších, zisku území a
počtech obětí,“28 doplňuje kodex. Zvláštní část je přitom věnována rovněž embedům. „Ti
by měli patřičně nakládat s informacemi od velitelů a vojáků a střežit se stranění.“29
Kodex zároveň zavádí ještě jednu povinnost pro všechny začleněné novináře, a to označení
veškerých materiálů, které pořídí během působení s armádou, že byly pořízeny právě při
této příležitosti.
Dále stanovuje pravidla pro užití grafických materiálů, tedy fotografií a videí, které
mnohou být zveřejněny jen ve veřejném zájmu, a to aniž by poškozovaly rodinu obětí
konfliktu či způsobovaly újmu divákům. Když už je o zveřejnění materiálů rozhodnuto,
měly by tyto materiály nést varování, že jde o grafický materiál.
Další kapitolou je bezpečnost reportérů a jejich spolupracovníků, kterou AFP staví
nade vše. Reportéři, kteří jsou vysláni do konfliktní či válečné zóny musí být speciálně
proškoleni a mít nezbytné vybavení. Z bezpečnostních důvodů agentura AFP30 už rovněž
nespolupracuje se zahraničními novináři na volné noze, a to s těmi, kteří působí na
místech, které sama agentura považuje za příliš nebezpečné i pro své vlastní reportéry.
26

Právě u této části můžeme očekávat, že se jedná o novější obsah, který pravděpodobně v kodexu
platném v roce 2008 nebyl. Protože je ale zajímavý z hlediska tématu této práce, je zde přeci jen
uveden.
27
Důležitost této zásady kodex ilustruje na příkladu Izralesko-palestinského konfliktu.
28
AFP Editorial standards and best practices. AFP [online]. 2016 [cit. 2018-06-28]. Dostupné z:
https://www.afp.com/sites/default/files/paragraphrich/201701/22_june_2016_afp_ethic.pdf.
29
AFP Editorial standards and best practices. AFP [online]. 2016 [cit. 2018-06-28]. Dostupné z:
https://www.afp.com/sites/default/files/paragraphrich/201701/22_june_2016_afp_ethic.pdf.
30
Agentura AFP přitom není jediná, kdo přijal toto opatření. Tyto principy v rámci Kodexu
mezinárodních bezpečnostních opatření přijala mnohá mezinárodní média, mezi nimi stanice BBC,
CNN, Reuters, USA Today, agentura AP, televizní kanály ABC News, CBS News a další.
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I tento kodex řeší další věci jako reportování o unesených či rukojmích, nebo
případy, kdy se novinář ocitne v situaci, kdy se musí rozhodnout, zda pomoci raněným
nebo zda neopouštět roli pozorovatele. Ty ale pro tuto práci nejsou podstatné, a proto jim
nebude věnováno více prostoru.

1.1.3 Etický kodex deníku The Guardian
Etický kodex Guardian News & Media, kam deníku The Guardian a jeho internetová verze
Guardian.co.uk spadá, nese název „Editorial Guidelines: Guardian News & Media
Editorial Code“. Jeho aktuální znění se datuje do dubna roku 2011, kdy v něm proběhly
poslední změny.
Ve svém úvodu uvádí, že nejdůležitější měnou této organizace je důvěra. Jednotlivé
aspekty či otázky etického jednání jsou seřazeny abecedně, kodex proto začíná
přisuzováním výroků31. V tomto bodě rovněž vyzdvihuje etický kodex The New York
Times, respektive pasáž týkající se emotivních citací bez uvedeného zdroje (který si přál
zůstat anonymní), které jsou pro čtenáře vlastně bezcenné, když nemohou identifikovat,
kdo za výrokem stojí. „Mohou nastat výjimečné okolnosti, kdy pejorativní anonymní citace
mohou být použity, ale jen zřídkakdy – a pouze po konzultaci s vedoucím editorem toho
dne. Pokud nebudeme mít speciální schválení, měli bychom pejorativní citace
parafrázovat.“32
Důležitá postavení má v tomto kodexu rovněž spravedlnost, čestnost. Hlas musí být
dán oběma stranám a názorům, a to tím spíš, pokud The Guardian informuje o zásadních
obviněních. Kodex rovněž zavazuje k citlivému zacházení s lidmi, kteří zrovna truchlí
nebo procházejí traumatem. Vzhledem k tomu, že etický kodex neřeší samostatně nasazení
novinářů ve válečných konfliktech, můžeme právě tento bod vztahovat i k válečnému
reportování.
V souvislosti i s tímto bodem lze mluvit o soukromí a jeho ochraně. Pokud má být
prolomeno soukromí, musí novinář The Guardinu zvážit několik otázek, mezi nimi zda je
pro jeho prolomení adekvátní příčina a tedy dostatečný motiv, zda k němu má pravomoc,
zda toto narušení soukromí bude úspěšné, tedy že nebude zbytečné a zároveň kodex
31

V angličtině se pro tento jev užívá slovo „attribution“, proto je ve výčtu zařazeno jako první.
The Guardian's Editorial Code. The Guardian [online]. 2011 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/info/2015/aug/05/the-guardians-editorial-code.
32
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ustanovuje, že narušení musí být minimální a „použitá metoda musí být v poměru k
závažnosti příběhu a jeho veřejného zájmu“33.
Část je věnována i jazyku – konkrétně nadávkám, které mohou být použity jen
v ojedinělých případech (podle kodexu například i pokud toto slovo vykresluje charakter) a
také za specifických podmínek.
Kodex si zakládá na ochraně zdrojů, které musí být chráněny za „jakoukoliv cenu“.
Zároveň ale stanovuje, že pokud je to možné, mělo by být co nejpřesněji řečeno, kdo oním
zdrojem je. Kodex rovněž nabádá k houževnatosti při potvrzování informací a ukládá vždy
uvést, do jaké míry bylo možné informaci potvrdit.
Ve druhé části kodexu se rovněž zabývá chováním novinářů (a to jak zaměstnanců
The Guardian, tak i freelancerů, tedy novinářů na volné noze, kteří s deníkem spolupracují)
a jejich potencionálním střetem zájmů, který je samozřejmě nepřípustný. Pokud k němu již
dochází, novinář má povinnost tuto skutečnost nahlásit. Upravuje rovněž přístup novinářů
ke čtenářům, finanční reportování, přijímání darů a finančních částek nebo například
vztahy (v tomto případě se jedná o zásadu nereportování o příbuzných či blízkých, stejně
jako jejich citování).
Etický kodex má rovněž přílohu: the Press Complaints Commission Code of
Practice (Kodex postupů Komise pro stížnosti).34 V něm se zabývá rovněž hesly, jako je
přesnost, soukromí, obtěžování, děti, oběti sexuálního násilí, finanční žurnalistika a
podobně.
V jeho rámci definuje veřejný zájem, do kterého zahrnuje: „zjišťování nebo
odhalení trestné činnosti nebo závažného nevhodného jednání, ochrana veřejného zdraví a
bezpečnosti, zabránění uvedení veřejnosti do omylu aktem nebo prohlášením jednotlivce
nebo organizace.“35 Stanovuje pak i pokyny pro samotnou komisi. „Kdykoliv se bude
(redaktor) odvolávat na veřejný zájem, komise bude vyžadovat, aby redaktoři plně
prokázali, že opodstatněně věří, že zveřejnění nebo novinářská činnost prováděná za

33

The Guardian's Editorial Code. The Guardian [online]. 2011 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/info/2015/aug/05/the-guardians-editorial-code.
34
Tato Komise byla ale v roce 2014 zrušena a nahrazena Independent Press Standard Organisation,
přesto ale doteď nebyl kodex aktualizován a principy této Komise jsou v něm ve formě přílohy
ponechány.
35
The Guardian's Editorial Code. The Guardian [online]. 2011 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/info/2015/aug/05/the-guardians-editorial-code.
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účelem zveřejnění bude ve veřejném zájmu.“36

1.1.4 Etický kodex deníku The Telegraph
Britský konzervativní deník The Telegraph, respektive The Telegraph Media Group, kam
tištěná i internetová verze tohoto deníku spadá, sám stanovuje tzv. Redakční a komerční
pokyny (Editorial and Commercial Guidelines), v nichž upravuje vztah mezi redakčním a
komerčním oddělením v rámci organizace. The Telegraph totiž upozorňuje, že je médiem,
jehož kvalitní reportování se odvíjí od „komerčních úspěchů“ a proto musí neustále držet
krok se změnami v mediálním světě a inovovat. Rovněž ale uvádí, že i v tomto případě si
musí uchovat redakční nezávislost. Nerozporuje ani psaní komerčních článků ze strany
svých novinářů, stanovuje ale, že takové texty musí být řádně označeny a nesmí ohrozit
pak novinářovo objektivní, čestné a férové psaní pro The Telegraph. Novináři by rovněž
měli přispívat ke komerčnímu úspěchu Telegraphu, nesmí ale docházet k ovlivňování
redakčního obsahu komerčním oddělením ve prospěch inzerentů.
V tomto dokumentu se rovněž organizace hlásí k základním novinářským
hodnotám: „Naše značka a naše hodnoty jsou naše nejdůležitější aktiva. Jejich udržení
závisí na našem závazku k základním novinářským hodnotám přesnosti, poctivosti a
neohroženému reportování ve veřejném zájmu.“37
Odkazuje své redaktory rovněž k dodržování principů podrobnějšího etického
kodexu, tzv. Editors‘ Code of Practice, vypracovaného organizací Independent Press
Standards Organisation38, která je „nezávislým regulačním orgánem pro novinový a
časopisecký průmysl ve Spojeném království“39. Těmito etickými principy by se měla řídit
veškerá tištěná média ve Velké Británii, na jejichž působení organizace dohlíží. Nejnovější
verze tohoto etického kodexu byla zveřejněna 1. ledna 201840 a z velké části se věnuje
bodům jako je přesnost, soukromí, obtěžování, narušování žalu či šoku, děti, nemocnice,
36

The Guardian's Editorial Code. The Guardian [online]. 2011 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/info/2015/aug/05/the-guardians-editorial-code.
37
About us: Editorial and Commercial Guidelines. The Telegraph [online]. 2018 [cit. 2018-06-26].
Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/about-us/editorial-and-commercial-guidelines/.
38
Je to právě ta organizace, která nahradila the Press Complaints Commission, na jejíž kodex se
odvolá The Guardian.
39
What we do. Independent Press Standards Organisation [online]. [cit. 2018-06-26]. Dostupné z:
https://www.ipso.co.uk/what-we-do/.
40
Na stránkách jsou k dispozici i kodexy z dřívějších let, jejich znění se ale výrazně nemění.
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užití tajných odposlouchávacích zařízení, oběti sexuálního napadení, důvěrné zdroje nebo
veřejný zájem. Ve výčtu a definici těchto bodů se přitom v podstatě neliší od kodexu již
zaniklého orgánu the Press Complaints Commission. Kodex stanovuje, že „tisk se musí
starat o to, aby nepublikoval nepřesné, zavádějící nebo z kontextu vytržené informace či
obrázky, včetně titulků, které neodpovídají textu.“41 Dále uvádí tradiční pravidla jako ta, že
nepřesnosti musí být opraveny, nebo že je třeba, aby média rozlišovala mezi fakty,
domněnkami a názory. V části věnované soukromí uvádí, že každý člověk má na něj právo
a vniknutí do něj musí být řádně ospravedlněno.
Pokud novináři musí kontaktovat pozůstalé, tedy v době, kdy tito lidé prožívají
zármutek nebo šok, (což se velmi často stává právě ve válkách, v nichž umírají lidé), musí
je novinář oslovit a následně se jich ptát s porozuměním a zdrženlivostí. V případě
zveřejnění informace je pak na místě citlivost.
Kodex rovněž hovoří o morální povinnosti, a to ve vztahu k důvěrným zdrojům. Ty
musí novinář chránit.
Jedním z dalších bodů je diskriminace, která je nepřípustná. „Tisk se musí vyhnout
škodlivé nebo pejorativní zmínce směrem k jednotlivci a jeho rase, barvě pleti,
náboženství, pohlaví, pohlavní identitě, sexuální orientaci nebo jakékoliv fyzické nebo
duševní chorobě a postižení.“42
I tento redakční kodex na závěr definuje veřejný zájem, který v jeho pojetí zahrnuje
například odhalení zločinu nebo jeho hrozby, ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti,
ochranu veřejnosti před podvodem, zveřejnění osobního nebo organizačního selhání,
justičního omylu. Veřejným zájmem může být v jeho pojetí i „podnícení nebo přispívání k
veřejné diskusi, zahrnující vážné případy nevhodného, neetického chování nebo
neschopnosti, které se týkají veřejnosti“43. Veřejným zájmem je pak v neposlední řadě i
odhalení toho, že dochází k zatajování právě těchto informací, které jsou ve veřejném
zájmu.

41

Editors' Code of Practice. Independent Press Standards Organisation [online]. 2017 [cit. 201806-26]. Dostupné z: https://www.ipso.co.uk/editors-code-of-practice/.
42
Editors' Code of Practice. Independent Press Standards Organisation [online]. 2017 [cit. 201806-26]. Dostupné z: https://www.ipso.co.uk/editors-code-of-practice/.
43
Tamtéž.
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2 Reportování o mezinárodním konfliktu
V první řadě je nezbytné definovat, co vlastně válkou či konfliktem rozumíme a jak je
na ni nazíráno optikou těch, kdo se jí přímo účastní, tedy vojenskýma očima. Generál
Karel Řehka (2017: 18) válku definuje jako „vzájemné soupeření, kdy se každá strana
konfliktu k prosazení vlastních zájmů snaží protivníkovi vnutit svoji vůli a jeden
z prostředků, které k tomu podle potřeby využívá (avšak zdaleka ne jediný), je násilí“.44
Definice války je o to ztížena, že existuje na více úrovních a že je mnohdy složité
definovat její začátek a konec, stejně jako její průběh. „V našem tradičním západním
‚postvestfálském‘ myšlení o válce dominuje představa, že se jedná o časově ohraničené
a přesně vymezené období, které většinou začíná vyhlášením války jedním státem
druhému a končí s dosažením příměří a mírovou smlouvou, kdy se věci začnou vracet do
běžného, tedy mírového stavu,“ popisuje Řehka (2017: 21) s tím, že to tak ale vždy není
a to i s ohledem na skutečnost, že válka se v současnosti nevede jen konvenčně. Tohoto
problému si nicméně všímá i Susana L. Carruthersová (2000: 14): „Může být těžké
přesně říct, kdy válka začala. Strany konfliktu často datují jeho původ zcela rozdílně.“
Za první příklad válečného reportování pak odborníci považují kroniku Perské
války řeckého historika Herodota žijícího ve 4. století před naším letopočtem. Oficiální
zrod válečného reportování je ale datován poněkud blíže současnosti, a to do 17. století,
které je spojeno se vznikem a rozšířením denního tisku. (Mortensen, 2013: 332)
Média se od té doby stala nezastupitelnou součástí konfliktů, ve kterých hrají
významnou roli. Jaký impakt mohou na válečnou vřavu, její vnímání a výsledek mít,
jsme se mohli významně přesvědčit ve válce ve Vietnamu, stejně jako během konfliktu
v Perském zálivu, který je považován za první válku v přímém přenosu. Zatímco podle
Daniela C. Hallina (1986: 105) „televizní zpravodajství dozrálo v předvečer Vietnamu“,
během války v Perském zálivu, jak shrnuje Hoiby a Ottosen (2017: 3), už televize CNN
vysílala zprávy z bojů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Válka ve Vietnamu měla velký vliv na válečné zpravodajství a na vnímání
novinářů zde přítomných, proto je třeba se na ni podívat blíže. Podle Hallina (1986:
105) byl Vietnam „první pravou americkou televizní válkou“. Právě díky rozšíření
televize do amerických domácností se jí také říká „první válka v obývacím pokoji“
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Oproti tomu již zmiňovaný Velký sociologický slovník (1996: 1365) vidí válku jako „řešení
mezistátních či občanských sporů násilným, většinou krvavým způsobem, ozbrojenou mocí“.
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(Carruthers, 2000: 109). I proto byl vztah médií a armády v jistém smyslu nový a
neukotvený. Armáda se nakonec rozhodla být otevřená, neboť věřila, že dokáže
kontrolovat mediální obraz, který do světa skrze televizi pouští. Jenže to nevěděla, jaký
vliv na veřejnost mohou mít syrové obrazy z války, kterými reportéři intenzivně
zásobovali skrze televizní přijímače americké domácnosti. „Médiím byl umožněn
bezprecedentní přístup a to zejména kvůli vzestupu televize jako hlavního
zpravodajského média,“ uvádí Christopher Paul a James J. Kim (2004: 37) s odkazem
na dvojí snahy: tedy snahu armády udržet si podporu veřejnosti a snahu médií nabídnout
publiku kompletní příběh. Výsledkem tak byl i dvojí obrázek: optimisticky hovořící
armáda, která neříkala celou pravdu a média, která přinášela jiný, živější a více násilný
obrázek celého konfliktu. Americká armáda a její působení ve Vietnamu tak začala
rychle ztrácet podporu veřejnosti. Jak je známo, a Hallin (1986) na to rovněž
upozorňuje, válka ve Vietnamu bývá považována za nejméně úspěšnou zahraniční
válku, jakou Amerika kdy vedla. Podle Hallina (1986) byla také tou nejvíce rozdělující
veřejnost. Právě televize a její zpravodajství jsou tedy v tomto kontextu považována za
hlavního „viníka“ ztráty přízně veřejnosti a následného fiaska a ilustruje tak, jaký dopad
může mít válečné zpravodajství na příjemce zpráv. Navíc se ukázala mít ještě jeden
efekt: jak uvádí Paul a Kim (2004: 58), válka ve Vietnamu dala za vznik nedůvěry mezi
médii a armádou a měla vliv na vztah k novinářům i během první války v Zálivu, kde se
promítl například do omezeného přístupu novinářů, do cenzury či například větší snahy
armády využít reportování ve svůj vlastní prospěch.
I to ukazuje, že masová média tak mohou mít v konfliktu v podstatě dvojí roli:
jednak informační a tím sloužit civilistům, kteří díky nim získávají informace a obrázky
z války, které jim nahrazují jejich vlastní, bezprostřední zkušenost. V druhé řadě ale
mohou

sloužit

i

politickým

reprezentantům,

armádě,

tedy

zastávat

tzv.

propagandistickou roli. To se dost často pojí i s funkcí tzv. embedovaných novinářů. Ti
mohou armádě pomáhat ospravedlnit účast v konfliktu, jejich kroky a jednání. Jak uvádí
Susana L. Carruthersová (2000: 5): „(…) média mohou vytvořit vazby mezi domácí a
bojovou linií – a to posílením oddání civilistů válečným snahám, zatímco pozvedávají
morálku bojovníků.“ Podle Carruthersové (2000) je ostatně televize v tomto kontextu
vnímána politickými tvůrci a armádou jako nejvlivnější médium. Dominance televize
ale byla za posledních několik let s příchodem online zpravodajských médií výrazně
oslabena.
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Novináři tedy mohou, jak již bylo naznačeno v první kapitole, ve válečných
konfliktech působit jako „začlenění“ novináři, tedy novináři působící u armády či jako
tzv. unilaterálové, kteří nejsou vázáni na žádnou jednotku a na místě se pohybují bez
omezení, většinou doprovázeni fixery. Tím je většinou někdo z řad obyvatel dané země
či přesněji místa, který ovládá jazyk a působí tak pro novináře jako tlumočník či
průvodce.
Liší se rovněž délka, během níž novináři v dané oblasti působí. Novinář je do
země buď vyslán kvůli konkrétní události a tím pádem se tedy jedná o krátkodobé
působení, nebo ho může redakce vyslat na mnohem delší období v řádu let45 a tento
novinář se tak stává stálým zahraničním zpravodajem. Jak ale připomínají Tumber a
Webster (2006: 61), právě takových novinářů, podle jejich slov zahraničních
korespondentů v pravém slova smyslu, ubývá. Novináři jsou spíše vysíláni na kratší
časové období, například právě po dobu konání konfliktu. Tumber a Webster (2006) ale
upozorňují, že reportování se v těchto případech diametrálně liší. Stálí zahraniční
zpravodajové totiž mají tu výhodu, že mají čas a možnost zemi skutečně zažít a poznat.
S reportováním v postmoderní době online médií souvisí tzv. občanská
žurnalistika, která má vliv i na informování o mezinárodních konfliktech. Mnohá média
v současnosti již nemusí na některá místa vysílat své zpravodaje, stačí se spolehnout na
místní novináře46, novináře na volné noze nebo právě na aktivní obyvatele, svědky
událostí, kteří daný konflikt natočí, vyfotí, popíší a umístí na internet, respektive na
sociální sítě. Online média se ale na válečném zpravodajství, či obecně zahraničním
zpravodajství podepsala i negativně. Výjimkou není prosté přebírání zpravodajského
obsahu od médií, které na místě mají své zpravodaje či jiné pracovníky. Internetová
doba totiž usnadňuje přístup k těmto obsahům.
Pokud je ale médium či konkrétní novinář tím, kdo o utvoření a publikování
zprávy rozhoduje, tak se řídí zpravodajskými hodnotami. To, jestli se daná událost stane
zprávou je totiž v mediálním světě podmíněno řadou faktorů – například geografickou
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Například Česká televize vysílá své zahraniční zpravodaje na dané posty na pět let.
To je i z hlediska financí méně nákladné, než vyslat na místo reportéra svého. A to nejen kvůli
nákladům na letenku, ale mnohdy právě proto, že vyslaní novináři ne vždy perfektně znají terén a
jazyk dané země a jsou tak mimo jiné často odkázáni na již zmíněné fixery (jejichž najmutí může
být také finančně náročné). Hoiby a Ottosen (2017) ale upozorňují i na další úskalí, která médiím
mohou znemožnit vyslat na místo vlastního zpravodaje a těmi jsou jednak stále větší požadavky na
bezpečnost a také znemožněný přístup do dané oblasti.
46
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či kulturní blízkostí, rozsahem události a počtem obětí. Pohledem definice Johana
Galtunga a Mari Holmboe Rugeové (1965) se událost (vypuknutý konflikt) stane
zprávou mimo jiné za těchto okolností: čím více negativních důsledků událost bude mít
(tedy pro účely této práce čím více bude obětí), čím neočekávanější tato událost bude
(neočekávané vypuknutí konfliktu nebo například nečekaný a šokující obrat na jedné
z válčících stran), čím více se bude tato událost týkat elitních národů (například USA
vstoupí do války nebo podniknou vojenskou intervenci), čím více se bude událost
opakovat (dlouhotrvající boje), čím jasnější bude, co se děje (bude zřejmé, jaký je
průběh konfliktu) a čím bližší nám tato událost bude (válka vypukne například na
Slovensku).
Na to navazuje i teorie Tumbera a Webstera (2016: 17), kteří tvrdí, že čím větší
konflikt je a čím víc jsou v něm angažovány hlavní mocnosti, tím více médií vyšle své
reportéry na místo konfliktu. Logicky je tím větší šance, že se konflikt stane zprávou.
Toho, že válka většinou splňuje některé ze zpravodajských hodnot a je tak
častým mediálním tématem, si všímá i Dov Shinar (2002: 287), podle kterého je válka,
více než mír, „kompatibilnější s profesionálními mediálními standardy, obvyklým
diskurzem a ekonomickými strukturami.“
Když se posléze tedy konflikt dostane do vysílacích relací a novinových titulků,
přichází na řadu způsob, jak o něm reportovat. Novináři mají v současnosti dvě
možnosti. Zažitý pojem válečná žurnalistika totiž před několika lety doplnil další
teoretický pojem, mírová žurnalistika. Jaký je mezi nimi rozdíl a proč je existence
tohoto konceptu důležitá, bude definováno na následujících řádcích.
Otec mírové žurnalistiky Johan Galtung ve své studii z roku 2003 přirovnává
reportování o konfliktu k reportování o nemoci. Na tomto příkladu se vymezuje vůči
chybějící mírové složce, kterou touto metaforou považuje za ekvivalent informování o
léčbě:„Představte si, že o všem, co si spojujeme s lékařskou praxí, by nikdy nebylo
v médiích informováno. Naopak o nemoci by bylo reportování plnohodnotně, do
hrůzných detailů, zvláště když jsou zasaženy elity. Proces choroby je považován za
přirozený, jako boj mezi lidským tělem a jakýmkoliv patogenním faktorem, ať už je to
mikroorganismus, trauma, stres nebo napětí. Někdy vyhraje jedna strana, někdy
druhá.“ (Galtung, 2003: 177)
V této situaci také představuje roli reportéra jako toho, kdo musí informovat
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objektivně, ale přitom doufat, že jeho strana – kterou Galtung vnímá jako lidské tělo –
zvítězí. V takové situaci se z novináře stává spíše „disease reporter“, v českém, ne tolik
výstižném ekvivalentu „novinář nemoci“, což je v jeho pojetí ekvivalent válečného
novináře.
Když se od metafor přesuneme k samotné teorii reportování o válce, Galtung
(2003) v první řadě vidí problém již v pojetí slova „konflikt“. Domnívá se, že novináři
jej používají převážně v okamžicích, kdy mají na mysli násilí. Ale jak ilustruje, konflikt
není jen o násilí, ale naopak jsou dva způsoby, jimiž se lze na něj dívat. Tyto dva
způsoby pojmenovává jako snadnou a náročnou cestu. Podle jeho slov v médiích
převažuje právě snadná cesta, která „vidí konflikt jako bitvu, sportovní arénu nebo
gladiátorský cirkus.“ (2003: 177) Novinář, který si tuto cestu zvolí, popisuje průběh
boje mezi dvěma bojovníky, jeho výpady. Právě tento přístup vnímá jako válečnou
žurnalistiku, kterou svým vyzněním přirovnává také ke sportovní a soudní žurnalistice.
Oproti tomu mírová žurnalistika, což je tedy dle slov Galtunga náročná cesta, vnímá
konflikt jako výzvu a zaměřuje se na to, jak jej přeměnit.
Znaky válečného a mírového žurnalismu pak dělí do dvou sloupců, viz Tabulku
č.1. Konkrétním znakům budou věnovány následující podkapitoly.

25

Tabulka č. 1 Znaky mírového a válečného žurnalismu47
MÍROVÝ/KONFLIKTNÍ ŽURNALISMUS

VÁLEČNÝ/NÁSILNÝ ŽURNALISMUS

I. Orientace na mír/konflikt
 zabývá se vznikem konfliktu, stranami,
cíli, otázkami, obecná win-win orientace
 otevřený prostor, otevřený čas; příčiny
a výsledky jsou všude, také
v historii/kultuře
 dělá konflikt transparentním
 dává hlas všem stranám; empatie
a porozumění
 vidí konflikt/válku jako problém,
zaměřuje se na kreativitu konfliktu
 humanizace na všech stranách; zbraně
jsou to nejhorší
 proaktivní; prevence před tím, než se
nějaké násilí/válka objeví
 zaměřuje se na neviditelné důsledky
násilí (trauma a sláva, poškození
struktury/kultury)

I. Orientace na válku/násilí
 zabývá se arénou konfliktu, 2 strany, 1
cíl (vítězství), obecně válečná zero-sum
orientace
 ohraničený prostor, ohraničený čas,
příčiny a úniky v aréně, kdo hodil
kámen jako první
 dělá války nesrozumitelné/tajné
 žurnalistika „my versus oni“,
propaganda, hlas pro „nás“
 vidí „je“ jako problém, zaměřuje se na
toho, kdo má ve válce převahu
 dehumanizace „jich“, zbraně jsou to
nejhorší
 reaktivní: se zpravodajstvím čeká
na násilí
 zaměřuje se pouze na viditelné důsledky
násilí (zabití, zranění a materiální
škoda)

II. Orientace na pravdu
 odhaluje nepravdy na všech stranách
 odhaluje všechny pokusy
o ututlání

II. Orientace na propagandu
 odhaluje „jejich“ nepravdy
 napomáhá „našim“ pokusům o
ututlání/lžím

III. Orientace na lidi (občany)
 zaměřuje se na veškeré utrpení; na
ženy, staré lidi, na děti, dává hlas těm,
co nejsou slyšet
 pojmenovává všechny zločince
 zaměřuje se na mírotvorce z lidu

III. Orientace na elity
 zaměřuje se na „naše“ utrpení; na muže
schopné vojenské služby, je jejich
mluvčím
 pojmenovává „jejich“ zločince
 zaměřuje se na elitní mírotvorce

IV. Orientace na řešení
 mír = nenásilí + kreativita
 zdůrazňuje mírové iniciativy, také aby
předešel dalším válkám
 zaměřuje se na strukturu, kulturu,
mírovou společnost
 následky: rozřešení, rekonstrukce,
smíření

IV. Orientace na vítězství
 mír = vítězství + klid zbraní
 tají mírové iniciativy, dokud není
vítězství na dosah ruky
 zaměřuje se na smlouvu, zavedení
systému, kontrolovanou společnost
 odchází za další válkou, vrací se, když
stará válka znovu propukne
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Zdroj: GALTUNG, Johan. Peace Journalism. Media Asia. 2016, 30(3), s. 178. DOI:
10.1080/01296612.2003.11726720. ISSN 0129-6612. Dostupné také z:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2003.11726720

26

2.1 Válečný žurnalismus
Válečný žurnalismus nebo žurnalistiku můžeme vnímat jako konvenční a tradiční
způsob, jak je o konfliktu reportováno. V tomto dualistickém pojetí, kde má mírová i
válečná žurnalistika své místo a vlastní definici, platí válečný žurnalismus za takový
přístup, který akcentuje násilí a samotné aspekty válčení a vojenské akce. Právě proto
pro ni má Galtung (2003) také ekvivalent „žurnalistika násilí“.
Podle Galtunga (2003: 178) je válečná žurnalistika charakterizována čtyřmi
kategoriemi: orientací na násilí, na propagandu, na elity a na vítězství. Jde o reaktivní
žurnalistiku – válka se totiž dostane v takovém případě na titulní strany či obrazovky až
v okamžiku, kdy propukne nějaké násilí. Reportování pak končí v okamžiku, kdy jsou
složeny zbraně, podle teorie se novinář k tomuto tématu (a do této oblasti) vrací až poté,
co válka znovu vypukne.
Na konflikt je rovněž nazíráno černobíle. V tomto pojetí má totiž konflikt dvě
strany: „nás“ a „je“, přičemž „oni“ jsou vnímáni jako problém a jeho zdroj a bývají
často v publikovaných textech dehumanizováni. Důležití jsme jen „my“ a naše vlastní
utrpení. Novináři pak v tomto propagandistickém duchu rovněž upozorňují na nepravdy
jen druhého, znepřáteleného tábora, a pojmenovávají zločince pouze na „jejich“ straně.
Válečná žurnalistika se také příliš nedívá na souvislosti a na to, co konfliktu
předcházelo, za jeho počátek je považováno to, „kdo první hodil kamenem“ (Galtung,
2003: 178). Kromě toho reportování v duchu válečné žurnalistiky popisuje výlučně jen
viditelné následky konfliktu, tedy množství obětí, zraněných, respektive zmiňuje rovněž
materiální škody. Navzdory reportování o zraněných a mrtvých se ale jimi válečná
žurnalistika nezabývá hlouběji. Spíš než obětí a zranitelných skupin se totiž válečná
žurnalistika stává mluvčí „schopných elitních mužů“.
Pokud je pak věnován prostor mírotvůrcům, pak znovu jen těm z řad elit.
Mírovou iniciativu ostatně válečná žurnalistika nikterak nepropaguje a neupozorňuje na
ni, dokud není vítězství na blízku. Mír je v tomto pojetí kombinace vítězství a klidu
zbraní.
Válečná žurnalistika je tak v Galtungově pojetí hra s nulovým součtem48, kde
vítěz získává (respektive bere vše) a poražený ztrácí.
48

Hra s nulovým součtem je součástí teorie her.
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Jedna z jeho hlavních kritik se pak týká právě možné eskalace násilí a nenávisti,
které může podnítit. (Galtung, 2003: 179)

2.2 Mírový žurnalismus
Mírový žurnalismus, tedy anglicky „peace journalism“, bývá svým tvůrcem Johanem
Galtungem také pojmenován jako „žurnalistika konfliktu“. Galtung49 jej definoval a
představil již v polovině 70. let. Podle Lynche, Hacketta a Shawa (2011: 8) se později
v 90. letech „vynořil jako nový transdisciplinární obor zájmu profesionálních novinářů
v rozvinutých a rozvíjejících se zemích, stejně jako občansko-společenských aktivistů,
univerzitních výzkumníků a dalších, kteří se zajímají o spojení konfliktu a médií“. Jedná
se o způsob reportování o konfliktu, ať už mezinárodním či lokálním, o mezinárodních
válkách, či o těch občanských. Podle Jakea Lynche, ředitele Centra pro mírová a
konfliktní studia jde i o „zdroj hodnotících kritérií reportování médií a obsahové
analýzy“ (2010: 542).
Sám Johan Galtung vnímá mírový žurnalismus jako „journalism of atachment“,
který bychom mohli přeložit jako sympatizující či náklonnostní žurnalistiku50, přičemž
jde o náklonostní žurnalistiku vůči obětem. (2003: 179)
Galtung definuje několik zásad, které mírový žurnalismus charakterizují.
Důležitý je proaktivní přístup, kdy novinář řídící se těmito principy nečeká na
vypuknutí konfliktu, ale snaží se o nějakou prevenci před násilím a válkou. K tomu mu
pomáhají 4 kategorie: orientace na konflikt a mír, na pravdu, na obyčejné lidi a na
řešení.
Mírová žurnalistika pracuje více s kontextem a historickými souvislostmi,
příčinné vztahy a kořeny konfliktu hledá i mimo rámec vypuknutého konfliktu či války.
Také více analyzuje, kdo vlastně konflikt formuje a snaží jej dělat „transparentním“.
Nedichotomizuje strany konfliktu na „my“ a „oni“, aneřídí se podle toho ani ve svém
49

Johan Galtung, který svou akademickou kariéru věnoval studiím míru, se významně zapsal i v
prostředí mediálních studií a žurnalistiky, a to skrze koncept zpravodajských hodnot, o němž byla
již řeč.
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Náklonnostní žurnalistika je koncept definovaný Martinem Bellem. Jde rovněž o způsob, jak
reportovat o konfliktu, přičemž se stejně jako mírová žurnalistika staví na stranu obětí a odmítá
sloužit armádě nebo vládám, které jsou v konfliktu zainteresované. Někdy bývá mylně zaměňována
právě za mírovou žurnalistiku.
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rozhodnutí, komu dát slovo a čí názor zprostředkovat. Typicky nechává mluvit trpící,
nezávisle na tom, z jakého tábora pochází, a všechny účastníky konfliktu humanizuje.
Typická je empatie a porozumění vůči těmto obětem. Důležitým aspektem je dát šanci
promluvit zranitelným skupinám (kam patří děti, ženy, senioři), a to nejen o svém
utrpení.
Mírová žurnalistika rovněž dává prostor mírotvůrcům, ale ne jen těm elitním, ale
hlavně těm občanským. Upozorňovat, zdůrazňovat a analyzovat mírové iniciativy je
ostatně jedním z poslání mírové žurnalistiky. Důležité je předejít vzniku dalšího
konfliktu. Míru může být v mírové žurnalistice dosažena skrze nenásilí a zapojení
kreativity.
Pakliže válečná žurnalistika akcentuje viditelné následky válčení, u mírové
žurnalistiky je to přesně naopak. Zabývá se tématy, které na první pohled nemusí být
zřejmé, jako jsou traumata a další škody, třeba strukturální, kulturní, ale i ty
společenské.
Pravda je pro ni nejdůležitější hodnotou a proto si klade za cíl objevovat a
informovat o nepravdách na obou stranách. Stejně tak i o páchání zla. Galtung (2003)
ale v této souvislosti varuje, že mírová žurnalistika není investigativní žurnalistikou, ač
by to k této identifikaci mohlo svádět.
Galtung (2003) rovněž uvádí, že podstatou mírové žurnalistiky není jen
informování o míru, ale samozřejmě i o válce. Rovněž se snaží odlišit mírový
žurnalismus od prosazování míru, což dle jeho názoru není úkolem mírových novinářů
(ale mírových pracovníků). „Pro dobrou mírovou práci je třeba empatie, kreativita a
nenásilí. To stejné je vyžadováno od mírového novináře. A to zahrnuje dialogy
s válečnými novináři,“ vysvětluje. (2003: 179)
Mírový žurnalismus přitom tak v podstatě nečiní rozdíl v novinářově práci a
jeho hodnotách – ten činí stále to stejné, jen s tím rozdílem, že má stále na mysli většinu
zásad mírového žurnalismu. (Galtung: 2003)
Důležitý je rovněž důsledek mírové žurnalistiky. Kromě toho, že vede
společnost k většímu ztotožnění se s jednotlivými stranami konfliktu, respektive jejími
oběťmi, jde také o její uvědomění si, že je zde více cest, jak konflikt vyřešit a upozornit
ji na některé mírové iniciativy. Galtung (2003: 179) tento impakt definoval depolarizací
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(právě tím, že na každé straně ukazuje to černé i to bílé) a deeskalací, v níž hraje roli
zdůraznění míru a řešení konfliktu. Dopad mírové žurnalistiky na příjemce zpráv
zkoumal pokračovatel konceptu mírové žurnalistiky Jake Lynch ve spolupráci
s Annabel McGoldrickovou a Jamesem Heathersem. Zjistili, že lidé, kteří se
s konfliktem seznámili skrze zprávu psanou či natočenou v duchu mírové žurnalistiky,
byli více optimističtí a více nadějeplní. Navíc měli větší tendenci problém chápat
z hlediska jeho struktury a „zvážit a ocenit nenásilnou, kooperativní odezvu.“ (Lynch,
2015: 197)
Galtung je ale nicméně obrovským zastáncem mírového žurnalismu. Kritický
pohled vzhledem k mírové žurnalistice tak najdeme spíše ve studiích jiných autorů,
například Runa Ottosena (2010), který již od počátku kritizuje Galtungovu teorii proto,
že nebere příliš v potaz vizuální stránku reportování.
Podle asi nejtvrdšího kritika konceptu mírové žurnalistiky, Davida Loyna (2007:
2) „přístup mírového žurnalistiky popisuje aktivní participaci, která prostě není rolí
novináře a vychází z chybného názoru, že svět by byl lepším místem, kdybychom
reportovali o válkách určitým předepsaným způsobem a povzbuzovali bychom spíše
mírové činitele, než reportovali o válečnících.“ Podle něj mírová žurnalistika od
novinářů vyžaduje, aby uměle vyhledávali mírotvůrce. Kromě toho nesouhlasí ani
s dalšími body, které Galtung přisuzuje válečné žurnalistice: tedy že by činila válku
neprůhlednou a neposkytovala dostatečný kontext (ať už z hlediska exkurzu do historie,
či vysvětlení, kdo jsou jednotliví aktéři daného konfliktu). Podle Loyna jsou právě toto
klíčové aspekty, které si v sobě nese jakékoliv válečné reportování, s jakým se kdy
setkal. Tvrdí rovněž, že není pravda, že by z reportování byly vynechávány také
kulturní či psychologické škody, sám uvádí příklady, kdy je toto téma akcentováno až
příliš. Podle něj „ve světě, ve kterém jsme obklopeni tiskovými konferencemi a
mediálními příležitostmi, je jediným smysluplným zpravodajstvím vydat se mimo
vyšlapané stezky – a zjistit, co se doopravdy děje.“ (Loyn 2007: 10)
Kempf (2007: 7) zase kritizuje další teoretiky mírové žurnalistiky, Davida
Lynche a Annabel McGoldrick nebo Hacketta, kteří podle něj navrhují se „odvrátit od
volání po objektivitě“. To podle něj může vést k tomu, že se mírová žurnalistika
promění v něco, čemu se říká obhajovací žurnalistika51, která „přímo vede k PR a
51
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propagandě a může promarnit bonus ve formě důvěry, kteří příjemci mírové žurnalistice
připisují“. (Kempf, 2007: 7) To je také to, na co upozorňuje již Thomas Hanitzsch
(2007), který se obecně staví proti univerzálně přijímanému a reprodukovaného pojetí
konceptu mírové žurnalistiky. Mluví pak o dvou směrech její konceptualizace, z nichž
jedním je intervenční zpravodajství (které dle jeho slov zastává tradici již zmiňované
obhajovací

žurnalistiky).

„Tato

forma

žurnalistiky

aktivně

prosazuje

mír

prostřednictvím prostředků veřejné komunikace.“ (Hanitzsch, 2007: 2) Druhou
konceptualizaci Hanitzsch (2007) nachází v teorii Kempfa (2002). Tento koncept se
odkazuje k dobré žurnalistice a klasickým principům, které v ní můžeme nalézt. Mezi
její základní vlastnosti patří to, že nenahrazuje jednu propagandu druhou, tedy válečnou
tou mírovou, ale spíše se staví proti černobílému vidění konfliktu (tedy dichotomii
dobra a zla).
Hanitzsch (2007: 6) ale obecně zůstává velkým kritikem mírové žurnalistiky,
stejně jaké jejích zastánců, které kritizuje proto, že jim v jejich „rozsáhlé mediální
kritice“ unikají „různé nuance žurnalistiky“. Negativně pak hodnotí i to, jak mírová
žurnalistika přistupuje ke svému publiku a čtenářům. „Mírová žurnalistika, pokud
přežije kritickou diskusi o své analytické hodnotě a praktickém užití, se musí naučit brát
v úvahu fragmentované a aktivní publikum namísto pasivní masy, která potřebuje být
osvícena ctností správného a pořádného reportování.“ (Hanitzsch, 2007: 6)
Je třeba podotknout, že mírová žurnalistika tuto kritickou diskuzi přežila. A
nejen to, stala se velmi častým námětem nejen pro akademiky, ale i samotné novináře.
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3 Případová studie
Do jaké míry se válečná a mírová žurnalistika objevuje v globálních zpravodajských
médiích, jak jednotlivé reportování odpovídá etickým kodexům těchto médií a obecně
zásadám žurnalistické etiky, a který přístup je etičtější – toto jsou oblasti, kterým se
bude věnovat praktická část práce, tedy následující dvě kapitoly. V nich se analýza
zaměří na jednotlivé konflikty v Jižní Osetii a Pásmu Gazy a způsob, jakým byli
pokryty světovými médii, respektive globálními zpravodajskými agenturami Reuters a
AFP, a zavedenými britskými médii The Guardian a The Telegraph s důrazem na jejich
tištěný a online publikovaný obsah.

3.1 Metodologický rámec
Použitou metodou bude případová studie, jejímž cílem je „detailní studium jednoho
případu nebo několika málo případů“ (Hendl, 2008: 102). Právě tato metoda dokáže
komplexně zmapovat jednotlivý případ a jeho jednotlivé aspekty a zasadit ho do širších
souvislostí. Jak uvádí Hendl (2008: 102), „předpokládá se, že důkladným
prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům“. To bude
rovněž jeden z vedlejších cílů této praktické části, nastínit a zobecnit přístup dvou typů
médií, tedy zpravodajských agentur a komerčních tištěných a online médií,
k informování o konfliktu s ohledem na využití mírové a válečné žurnalistiky.
V případové studii je třeba nejdříve určit případ a zvolit studované jevy. (Hendl,
2008: 105) Případem bude tedy reportování čtyř mediálních titulů o dvou
mezinárodních konfliktech. Studovanými jevy bude mírová a válečná žurnalistika v
jejich zpravodajských, analytických, ale i komentářových textech a reportážích, a etické
aspekty, které se u těchto přístupů uplatňovaly. Výzkumné otázky budou následující:
Jaké jednotlivé znaky mírového a válečného žurnalismu se objevují ve zpravodajství
vybraných médií? Jaká etická pravidla se u těchto dvou přístupů uplatňují? Převažují
shodné či rozdílné znaky? Základní hypotézou přitom bude předpoklad rozdílných
etických pravidel.
Vzhledem k tomu, že případová studie umožňuje kombinaci dalších metod,
zařazena zde bude také kvalitativní analýza dokumentů, kterými právě novinářské texty
jsou. V dokumentech se totiž „projevují osobní nebo skupinové vědomé postoje,
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hodnoty a ideje“ (Hendl, 2008: 130), a proto je tato metoda vhodná pro detailní
prozkoumání zařazení válečného či mírového žurnalismu do reportování jednotlivých
médií.
Součástí praktické, výzkumné části je i následná komparativní analýza, v rámci
níž budou srovnány oba přístupy reportování o válečném konfliktu, tedy mírového a
válečného žurnalismu, z etického hlediska. Tato komparativní analýza bude vycházet
z analýzy textů provedené ve třetí kapitole a z teoretických rámců položených v první a
druhé kapitole.
Klíčovou částí ale i pro tuto komparaci bude právě analýza dokumentů. Ta
proběhne skrze databázi Factiva, která na rozdíl od serverů samotných médií umožňuje
vyhledávání hesel v konkrétním a námi vymezeném období a v případě deníků The
Guardian a The Telegraph kromě tištěných materiálů poskytuje i online publikovaný
obsah.
Klíčovými slovy budou právě jména (sporných) území, o něž a na nichž byly
válečné operace vedeny, tedy Jižní Osetie a Pásmo Gazy. Vzhledem k tomu, že veškeré
reportování je v anglickém jazyce, bude alespoň v případě Jižní Osetie užit anglický
ekvivalent South Ossetia. V případě pásma Gazy bude zase vypuštěno slovo „strip“ (z
anglického „Gaza strip“), které by značně zúžilo výsledky vyhledávání. Mnohá média
totiž vždy nepoužívají celý název této oblasti. Klíčovým slovem tak bude pouze Gaza.
Z hlediska analyzovaného období do něj bude zahrnuto také období před
vypuknutím konfliktu a období po jeho skončení. V tomto případě půjde o sedm dní
předcházejících a sedm dní následujících období konfliktu. A to jednak proto, že s
napětím a určitou mírou bojů se dá u obou konfliktů počítat ještě před oficiálním
vyhlášením války či zahájením operace 52, ale také proto, že půjde o reprezentativnější
vzorek zpráv. Mírová žurnalistika se totiž mimo jiné vyznačuje i tím, že konflikt mapuje
jak před jeho vypuknutím, tak i po jeho skončení. Začátkem konfliktu přitom budeme
rozumět zahájení konvenčních vojenských operací, v případě konfliktu v Jižní Osetii
půjde o začátek bojových operací gruzínské armády v hlavním městě Jižní Osetie
Cchinvali a v případě vyostření izraelsko-palestinského konfliktu v listopadu roku 2012
půjde o zahájení operace Pilíř obrany, jejíž průběh bude analýza obsahu pokrývat,
ačkoliv v obou případech docházelo ke střetům již v době předcházející započetí
52

Na to upozorňuje již generál Karel Řehka, viz kapitolu číslo 2.
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(oficiálních) vojenských operací. Jako konec konfliktu pak bude vnímáno uzavření
mírové dohody oběma stranami, respektive příměří spojené s ukončením operace.

3.2 Válka v Jižní Osetii
Jižní Osetie je region, který se nachází v severovýchodní části Gruzie u hranic s Ruskem.
Zkoumaný konflikt se datuje do roku 2008, ačkoliv kořeny má již zhruba 90 let před jejím
vypuknutím, kdy se Jihoosetinci poprvé pokusili vyhlásit nezávislost na Gruzii.53 Na tyto
snahy Jižní Osetie navázala i v roce 1989, kdy projevila snahu spojit se s územím Severní
Osetie, které leží v Rusku. Po válce, která proběhla mezi lety 1991 a 1992, byly na území
tohoto separatistického území umístěny mírové složky a uskutečnilo se zde referendum o
odtržení od Gruzie. Referendum bylo zopakováno i v roce 2006. Obě skončila vyslovením
se většiny pro odtržení (podle separatistů to bylo v roce 2006 dokonce 99 % všech, kdo
přišli k volbám)54, do roku 2008, respektive do 3. července 2008, kdy v oblasti začalo
eskalovat napětí a násilí55, ale nicméně v oblasti panovalo (za dohledu mírových sborů)56
křehké příměří.
Samotné válce z roku 2008 se přezdívá také pětidenní a to z důvodu tohoto
krátkého trvání. Již u tohoto konfliktu panují nejasnosti ohledně jeho začátku, neboť každá
ze stran jej vnímá jinak.57 Pro účely této práce bude naším výchozím bodem datum 7.
srpna, neboť právě v noci ze 7. na 8. srpna se gruzínské jednotky přesunuly do hlavního
města autonomního regionu Jižní Osetie Chcinvali, aby zde dle svých slov opět nastolily
pořádek. 7. srpen je přitom paradoxně den, kdy gruzínský prezident Saakašvili vyzval
k míru a oznámil, že nařídil gruzínským jednotkám složit zbraně a neopětovat palbu. Boje
ale přesto neustaly, navíc ruský prezident obvinil Gruzii z přípravy války.
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Rusko, dlouholetý podporovatel separatistického území58, posléze na území Jižní
Osetie pod záminkou ochrany civilistů vstoupilo a zapojilo se do bojů. Gruzie vyhlásila
všeobecnou mobilizaci. Ačkoliv gruzínské jednotky Cchinvali ovládly, již o den později
začínají přebírat kontrolu nad tímto strategickým bodem Rusové. Kromě toho Rusko
začíná bombardovat rozličné gruzínské cíle a do konfliktu se zapojuje i Abcházie, další
problematický region existující v rámci Gruzie. 10. srpna Gruzie vyhlašuje zastavení
vojenských operací a volá po příměří, což ale Rusko odmítá a naopak zahajuje ofenzívu a
následně obsazuje město Gori, strategický bod nedaleko hlavního města Jižní Osetie
Cchinvali.59
Od vojenských operací obě strany ustupují oficiálně s uzavřením příměří 12. srpna,
ačkoliv boje i tak nadále pokračují. Například 13. srpna do Gruzie vstupuje dalších asi 50
ruských tanků. Během konfliktu se do věci vkládají rovněž mezinárodní organizace,
zejména Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a
Evropská unie. Vyzývají obě strany k dialogu a k okamžitému ukončení násilí. Konflikt
tak byl nakonec oficiálně ukončen ruským podpisem mírové dohody 16. srpna 2008. Tu
připravila Evropská unie pod vedením Francie, která tehdy Evropské unii předsedala.
Gruzie ji podepsala již o den dříve, 15. srpna. Mírová dohoda obsahovala body jako
upuštění od násilí, okamžité zastavení vojenských akcí, neomezený přístup do oblasti pro
humanitární pomoc, návrat gruzínských sil na jejich permanentní pozice a návrat ruských
sil na jejich pozice v době před vypuknutím konfliktu. Přesto Rusko i nadále odmítalo
stáhnout své vojáky.
Během války se na stranu Gruzie postavily Spojené státy společně s většinou
západních zemí. Rusko naopak mělo podporu jen Běloruska. Konflikt nakonec poškodil
vztahy Ruska s NATO60 a obecně ochladil ty se Západem. Zároveň zvýšil napětí a obavy
v zemích bývalého Sovětského bloku, jako například na Ukrajině, že je potká stejný osud
jako Gruzii.
Výsledkem celého konfliktu se následně stalo vyhlášení nezávislosti separatistické
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Rusko bylo a je v podstatě sponzorem Jižní Osetie. Inklinace k Rusku z jihoosetinské strany byla
a je pak znát i v samotném uspořádání tohoto autonomního regionu, tamější měnou je rubl a většina
obyvatel má ruský pas (který získali od Ruska).
59
PŘEHLEDNĚ: Gruzie vs. Rusko. Válka na hranici Evropy. IHned.cz [online]. 2008 [cit. 201806-30]. Dostupné z: https://zahranicni.ihned.cz/c1-26369770-prehledne-gruzie-vs-rusko-valka-nahranici-evropy.
60
Podíl na tom měla i diskuse o přijetí Gruzie do NATO, což mnohé západní země podpořily.

35

Jižní Osetie a Abcházie, k čemuž došlo o dva týdny později, 26. srpna 2008. Jako
samostatné republiky byly následně uznány Moskvou. Údaje o počtech obětí na obou
stranách se liší v závislosti na zdroji informace, například Rusko hovoří o 162 obětech
mezi jihoosetinským civilním obyvatelstvem, jihoosetinské údaje pak uvádí 365 obětí.
Gruzínských civilistů zahynulo zřejmě 228.61

3.2.1 Reportování agentury Reuters
Jak bylo stanoveno již v úvodu, kvalitativní analýza obsahu se zaměří nejen na dobu
trvání konfliktu, ale i týden před jeho oficiálním začátkem a týden po jeho oficiálním
konci. Agentura Reuters v období od 31. 7. 2008 do 23. 8. 2008 publikovala celkem 579
textů62, které konflikt a události okolo něj mapovaly. Z tohoto množství databáze ještě
vyřadila dalších 21 textů, které označila za duplikáty, celkově tak bylo textů 558.
Z tohoto množství bylo 10 textů publikováno do začátku konfliktu (tedy 31. 7. 2008 – 6.
7. 2008), v průběhu bojů až do podpisu mírové dohody (7. 7. 2008 – 16. 8. 2008) jich
bylo 404 a v týdnu následujícím po této horké fázi konfliktu (17. 8. 2008 – 23. 8. 2008)
agentura Reuters vydala 144 textů.
Agentura při reportování z velké části využívala své zpravodaje, a to nejen ty
gruzínské, ale i ruské, či eventuálně ty působící ve Francii, ve Spojených státech či
dalších, převážně západních zemích, které do konfliktu promlouvaly. V Gruzii jimi byli
například Margarita Antidzeová a James Kilner. Ze zdrojů ale Reuters využíval i ruskou
agenturu Interfax nebo ITAR-TASS, tedy agenturu jedné ze stran konfliktu. Citace
gruzínské tiskové agentury, televize ani jiného média nebyla v textu detekována63.
Samotná tématika textů je rozličná. Databáze Factiva je v této souvislosti
automaticky člení na různé kategorie. Podle této kategorizace bylo z celkového počtu
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316 těch, které mapovaly vojenské akce, předmětem 132 z nich byly ozbrojené síly.64
Právě s ohledem na tematiku se tak můžeme domnívat, že právě tyto texty byly
zpracovány spíše pohledem válečné žurnalistiky, což následně bude ověřováno v rámci
analýzy. Naopak pouhých 21 textů neslo tematiku Organizace spojených národů (která
hrála roli mírotvůrce), 10 textů bylo přímo o Radě bezpečnosti OSN. Dalších 10 textů
neslo téma humanitárních akcí, 7 se zabývalo lidskými právy a občanskými svobodami.
Již tato kategorizace naznačuje, do jaké míry se v textech uplatnil přístup válečné a
mírové žurnalistiky.
Převahu přístupu válečné žurnalistiky dokazuje i analýza obsahu. Reportování
Reuters totiž do velké míry vykazovalo některé znaky válečné žurnalistiky, ačkoli to
neplatí o všech textech a v mnohých (ač mnohem méně zastoupených) naopak
převažovaly znaky mírové žurnalistiky. Signifikantními znaky bylo citování elit – a to
zejména elitních představitelů jednotlivých zemí (ruský prezident Dmitrij Medveděv,
ruský premiér Vladimír Putin, ruský ministr obrany Anatolij Serdjukov nebo ruský
ministr zahraničí Sergej Lavrov, gruzínský prezident Michail Saakašvili, samozvaný
jihoosetinský prezident Eduard Kokojty, americký prezident George W. Bush,
ministryně zahraničních věcí Condoleezza Riceová, dále německá kancléřka Angela
Merkelová) či církve (papež Benedikt XVI.), anebo čelních představitelů jednotlivých,
dle definice válečné žurnalistiky, elitních mírotvorných organizací – tedy Evropské unie
(na základě tehdejšího předsednictví francouzský prezident Nicolas Sarkozy nebo
francouzský ministr zahraničí Bernard Koushner), Organizace Spojených národů (Pan
Ki-mun), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (tehdejší předseda, finský
ministr zahraničí Alexander Stubb), Vysoký komisař Spojených národů pro uprchlíky
(Antonio Guterres), NATO (mluvčí Carmen Romero), ale i Mezinárodního červeného
kříže, které se snažily prosadit mírová jednání a dopomoci tak k uzavření míru v oblasti.
Téma míru je tak akcentováno ústy prezidentů, premiérů daných zemí či ředitelů
mezinárodních organizací, a to od samotného počátku konfliktu. Velká část textů se
právě na tato mírová jednání zaměřuje a informuje o tom, jaká byla cesta k dohodě mezi
oběma státy a jak bylo v této dohodě dosaženo kompromisu. Výjimkou je článek o
mírových urgencích ze strany mezinárodních organizací a aktérů z 8. srpna65, kde autoři
Ingrid Melanderová a David Brunnstrom citují (tehdy) bruselský think tank
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International Crisis Group. „Bruselský think tank International Crisis Group řekl, že
boje jsou humanitární hrozbou pro 75 tisíc civilistů v Jižní Osetii a představují risk
většího regionálního konfliktu. ‚Jednotná mezinárodní pozice má zásadní význam pro
předcházení dalším konfliktům a ztrátám na životech,‘ uvedl (think tank).“66
International Crisis Group se přitom na svých internetových stránkách definuje jako
„nezávislá nezisková nevládní organizace, která se zabývá prevencí a řešením smrtících
konfliktů“67. S ohledem na náplň jejich práce a cíle, kterými je zabraňování válkám a
podpora mírových akcí, je tak poskytnutí prostoru této organizaci v duchu hodnot
mírové žurnalistiky. Organizace má však v rámci článku jen marginální prostor, což
platí i o textu publikovaném následující den, kde mluví o reálné hrozně rozšíření
konfliktu do Abcházie a dalších částí Gruzie.68 V dalších dvou textech pak promlouvají
analytici této organizace. Z celkového počtu 558 textů ale nicméně organizace dostala
prostor jen v těchto čtyřech zmíněných.
Dalším typickým znakem válečné žurnalistiky je orientace na násilí a válku, což
bylo ústřední téma obrovské části zpravodajských textů, které popisovaly průběh
válečných operací. Galtung (2003) také definuje zaměření se na viditelné následky
násilí, tedy na mrtvé, zraněné a na materiální škody. I toto je realita reportování
agentury Reuters, která mnohdy (jak bude ale demonstrováno, ne vždy) dělá z obětí a
uprchlíků jen čísla. Civilisté pak promlouvají v menšině zpravodajských textů, často se
jedná o texty právě od místních zpravodajů. V těchto textechh navíc jejich autoři
mnohdy popisují právě průběh konfliktu (boje, střelbu, bombardování) a výpověď
civilistů tak tvoří jen jednu část článku.69
Najdou se ale i výjimky, v nichž jsou právě osudy uprchlíků a civilistů
akcentovány a jsou nosnou částí textu. Jako například v textu reportéra agentury
Reuters, který se dostal po boku ruských jednotek do samotného Cchinvali. Byl jím
Denis Sinjakov a ve své reportáži z 10. dubna nazvanou „Chaos po bitvě vládne
v gruzínském městě rebelů“70 mluví s civilisty, kterých se boje dotýkaly, popisuje
jejich problémy a starosti, například nedostatek vody a jídla, zničenou infrastrukturu,
problematické ošetřování zraněných a s tím související i poničenou nemocnici. Cituje
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například i doktorku, která mluví o tom, že nic nefunguje, ani márnice. „Střelba
pokračuje. Nic nám nezbylo,“71 dokresluje přímými citacemi zoufalou situaci.
Kromě neutěšené situace Jihoosetinců se ale reportéři agentury Reuters věnují i
gruzínským uprchlíkům, které boje vyhnaly z Gori. Příkladem je článek „Gruzínští
uprchlíci se usídlují v bývalé ruské armádní základně“. „Rusové nás vyhnali z domovů a
teď jsme skončili jako uprchlíci v budově, která bývala základnou pro ruské vojáky
sloužící na Kavkaze. Je to ironie osudu,“72 přibližuje Gareth Jones skrze citace situaci
civilistů také z druhé strany. I další reportáž z 22. srpna o stažení ruských vojáků
z gruzínského města Gori od zpravodajky Reuters Margarity Antidzeové je nazírán
pohledem civilistů a uprchlíků z obou stran. Nabízí ale i perspektivu ruských vojáků,
kteří tvrdí, že zůstali nepochopeni a že jsou mírotvůrci.73 Margarita Antidzeová je pak
tou, která se regionu věnuje i poté, co je konflikt a ruské jednotky zažehnány. 23. srpna
popisuje, jak se do Gori vrací život a hlavně civilisté.74 Jeden text (bez specifikovaného
autora) je nakonec věnován i tomu, jak to vypadá v Jižní Osetii po konci konfliktu, co
zbylo po Gruzíncích, které konflikt vyhnal z domovů.75
Jak bylo již nastíněno na počátku, z hlediska jiných než vlastních zdrojů vychází
Reuters kromě ruské agentury Interfax v minimu případů také z ruské vládní agentury
ITAR-TASS. To je případ zprávy o 30 tisících uprchlíků, kteří odešli za den a půl
z Jižní Osetie. Sám Reuters ale informaci neověřuje. To platí i o číslech mrtvých
civilistů, u nichž alespoň uvádí, že informace pochází z oficiálních ruských zdrojů a že
nebyla dosud potvrzena (či nebylo možné ji ověřit). Samo Rusko ze svých odhadů
později ustupuje, ze dvou tisíc civilistů zabitých v Jižní Osetii je následně 1,6 tisíce
mrtvých. Ale i toto číslo je stále příliš vysoké a k jeho hlubšímu zpochybnění dochází
až skrze lidskoprávní organizace (konkrétně Human Rights Watch zastupovanou Annou
Neistatovou76) a text77 z 13. srpna.
Agentura nakonec obecně reprodukuje vyjádření obou stran konfliktu, i jejich
vzájemné obviňování. Reuters v jednom z textů informuje i o stažení 2000 příslušníků
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gruzínských jednotek bojujících v Iráku, aby se mohli zapojit do bojů v Jižní Osetii.
Přináší dokonce rozhovor s velitelem jednotky, plukovníkem Bondo Maisuradzem78,
který reportérovi zprostředkovává nadšení své jednotky. „Všichni sledují televizi, chtějí
se dostat domů co nejdřív, aby pomohli našim se ubránit před těmi zlými chlapíky,“79
citují jej. Právě rozdělení na ty „hodné“ a „zlé“ je jedním ze znaků válečného
žurnalismu a tento text je důkazem, že ač sama agentura tuto dichotomii nepoužívá, tak
se toto pojetí přeci jen do jejich zpráv dostává, a to právě skrze citace zúčastněných a
zainteresovaných stran. To platí i o dichotomickém rozdělení konfliktu na „my“ a „oni“,
kterého je v textech skrze prohlášení Dmitrije Medveděva nebo Michaila Saakašviliho
přítomno dost. Skrze velitele válečných operací se pak zase do reportování dostává i
vojenský žargon. „Gruzínská armáda pracuje na ‚neutralizaci‘ ozbrojených sil, které
údajně útočí na vesnice v separatistickém Jižní Osetii po zhroucení krátkodobého
příměří, řekl v pátek vedoucí gruzínský představitel,“80 napsala agentura Reuters (i když
s použitím uvozovek) například 8. srpna.
Pro mírovou žurnalistiku je ale nicméně zásadní kontextualizace, uvedení
konfliktu a jeho vzniku do souvislostí a vysvětlení záměrů (a problémů) jednotlivých
stran. To se agentuře Reuters daří, a to zejména skrze typ textů nazývající se „factbox“
nebo „chronologie“, tedy text v bodech obsahující fakta, která vysvětlují pozadí
konfliktu, jeho historii nebo se podrobněji věnují jednotlivým stranám konfliktu a jejich
zájmům.
Dalším specifickým produktem agentury jsou scénáře možného vývoje
konfliktu. Ty ale neakcentují mírová řešení, spíše zvěstují hlubší konflikt, dávají
alternativy, jak se bude situace vyvíjet v případě úspěšnosti různých válečných operací,
mluví o porážce, vidí tedy konflikt jako boj, v němž jedna strana vítězí a druhá
prohrává, respektive je poražena, což je jeden ze znaků válečné žurnalistiky. Tato
orientace se projevuje například již v titulku textu z 10. srpna „Gruzie říká, že jednotky
bojují, nebyly poraženy“, která vychází ze slov tajemníka gruzínské Rady národní
bezpečnosti Kakhy Lomaie81, nebo titulek analytického článku „Vítězové a poražení
v jihoosetinské krizi“ z 12. srpna, ačkoliv samotný text tuto implikaci neodráží.
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V jednom ze scénářů (z 11. srpna) rovněž předpovídá i možný nezdar mírových jednání,
který podle nich bude ústit až k anexi a rozšíření bojů do Abcházie. Porážka je aspekt
objevující se i v analytických textech, například v tom o budoucnosti Michaila
Saakašviliho z 11. srpna82.
Je rovněž zajímavé rozdělit si reportování o válce v Jižní Gruzii na tři etapy,
tedy na dobu před konfliktem, během něj a po něm. Před vypuknutím konfliktu bylo
tématem textů převážně rostoucí napětí a výzvy k míru. Našel se ale i prostor pro
civilisty. 3. srpna byl například zveřejněn text Olega Ščedrova, který informuje o útěku
civilistů z Jižní Osetie do Ruska. Promlouvá zde dokonce žena, která prchá společně se
svými dětmi, jde ale o výpověď, která se objevila v ruské státní televizi, nebyl to tak
sám autor, který by s civilisty mluvil. Text je rovněž doplněn vysvětlením, co za
rostoucím konfliktem stojí.83
Během pětidenních intenzivních bojů se pak reportování zaměřilo na
nejčerstvější vývoj událostí, který samozřejmě souvisel s válečnými operacemi. Prostor
tak byl převážně věnován samotným bojům, bombardování, postupu vojenských
jednotek.
Zajímavým počinem z této doby je reportáž Jamese Kilnera z mítinku na
podporu Saakašviliho, který je zde oslavován jako hrdina. Gruzínci se zde vyslovují pro
podporu svého lídra, odsuzují Rusko a tvrdí, že v případě potřeby půjdou do války
bránit svou vlast.84 Svým způsobem jde ale o nevyužitý potenciál, protože zde chybí
jakákoliv mírová perspektiva. Naopak text výběrem mluvčích ještě více podporuje
bojovou náladu. 12. srpna také vychází analytický text, v němž hovoří analytici a
odborníci na vztahy mezi USA a Ruskem. Předpovídají, jak se budou tyto vztahy dále
vyvíjet poté, co se Spojené státy jasně postavily na stranu Gruzie.85
V textech následujících po 12. srpnu, kdy došlo k ukončení bojových akcí, se
texty zaměřují na příležitostné incidenty a stahování ruských jednotek z gruzínského
území. Prostor je věnován i mírové dohodě a jejímu znění.86 13. srpna vychází
analytický text dvou zpravodajů Reuters Margarity Antidzeové a Nika Mchedišviliho,
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v němž hovoří mimo jiné civilisté, kteří kritizují vojenské operace. „Bylo by lepší tuhle
válku v první řadě vůbec nezačínat, ale hledat politické řešení,“87 citují je. Jinak to ale
vidí Spojené státy, podle kterých tento konflikt ukázal, že USA by měly být připraveny
i na konvenční války, nejen na boj proti terorismu. Tento text vznikl na základě
rozhovoru s Ronem Sugarem, jehož tehdejší firma byla v obranné technice třetím
největším dodavatelem Pentagonu. Podle něj tento konflikt ukázal, že „americká
armáda se musí i nadále připravovat na širokou škálu misí a operací po celém světě.“88
Dalšími příklady, v tomto případě ale spíše přístupu mírové žurnalistiky, jsou také
články o obavách Polska89 a Ukrajiny, že jsou jako další země na mušce Ruska a proto
jednají se Spojenými státy o obranném štítu či obranných střelách.90 Vzhledem k tomu,
že jednou z charakteristik mírové žurnalistiky je předcházet konfliktům, mohou být tyto
texty varováním a zároveň podnětem k činnosti v tomto směru.
Po uzavření mírové dohody se zase v podstatě spekuluje jen o vině či nevině
jednotlivých aktérů. V podstatě celý západní svět se stává nejtvrdším kritikem Ruska,
vytýkáno mu je, že vojensky narušil hranice suverénního státu a že válku vyprovokoval.
Kritiku ještě více umocňuje stálá vojenská přítomnost Ruska a jeho neochota se zcela
stáhnout. Reuters reprodukuje i hlasy kritické ke Gruzii (tedy že Gruzie byla nakonec
vlastně tím provokatérem), ty jsou ale spíše v menšině. Ve většině textů se západní svět
staví na stranu Gruzie (výjimkou je například kritika Bernarda Kouchnera), Rusko
naopak podporu nemá. Reuters ale i v této fázi konfliktu razí linii válečného žurnalismu,
když přináší text o tom, jak by měla Gruzie transformovat svou armádu nebo informuje
o tom, že Rusko může jít do boje, stejně tak i gruzínští vojáci jsou připraveni zase
bojovat.91 Postválečnou analýzou v duchu válečné žurnalistiky je pak článek od
zpravodaje Reuters Christiana Lowea „Gruzínská válka ukazuje ruskou armádu silnou
ale s vadami“.92 Konflikt analyzuje z hlediska válčení a vybavenosti jednotlivých
armád, jako například již v samotném úvodu: „Konflikt - největší bojová operace Ruska
mimo hranice od sovětské okupace Afghánistánu - ukázal, že jeho ozbrojené síly se
vynořily z let zanedbávání jako hrozivé bojové síly, ale odhalila i důležité nedostatky.
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Tyto nedostatky, zejména v raketách a vzdušných schopnostech, zanechávají Rusko stále
zaostávající za obrazem vojenské síly světové úrovně, kterou ukazuje zbytku světa.“93
Z obecného hlediska tak texty a reportáže agentury Reuters odráží a mísí oba
přístupy. Dost často se tak děje i v rámci jednoho textu. S ohledem na povahu konfliktu
a nezbytností získávat a reprodukovat dál ty nejčerstvější informace, vítězí spíše válečná
perspektiva, ta se ale velmi často objevuje i v kombinaci s mírovou. Přesto několik
typických příkladů obou přístupů nalezneme a právě jim se věnovala tato část případové
studie.

3.2.2 Reportování agentury AFP
Agentura AFP oproti svým kolegům z Reuters publikovala dvojnásobné množství textů:
1123. Z tohoto množství bylo ovšem 228 duplikátů, je tedy třeba počítat s číslem 895.
Týden před oficiálním začátkem konfliktu, kterým jsme si stanovili 7. srpen, agentura
AFP publikovala 20 textů. V jeho průběhu pak 662 textů. Po oficiálním konci konfliktu
(17. 8. 2008 – 23. 8. 2008) bylo vydáno 213 textů.
Jejich autoři byli rozliční, stejně jako v případě agentury Reuters měla i AFP na
místě své zpravodaje. V Gruzii jím byl například zpočátku Irakli Metreveli, následně
články z Tbilisi dodávala Samantha Shieldsová nebo Oksana Grytsenková. V Jižní
Osetii situaci mapoval Dario Thuburn nebo Amelie Herensteinová. Když AFP zrovna
nevyužívala materiálů a postřehů svých reportérů (které bývají v textech zahrnuty také,
a to zejména v případě pohybu vojsk, kdy takto často rozporovala i oficiální informace
o přítomnosti či nepřítomnosti vojsk nebo o jejich stahování), tak pracovala
s oficiálními zdroji (tedy tiskovými prohlášení znepřátelených stran a jejich
vůdců) nebo reprodukovala tato prohlášení či jiné informace od ruských agentur
Interfax, Ria Novosti a ITAR-TASS, a rovněž od gruzínské televize Rustavi 2. Právě ty
mají většinou exkluzivní přístup k ruskému, jihoosetinskému nebo gruzínskému vedení
a jsou tak často zdrojem prohlášení právě těchto lídrů.
Dle tradičního dělení databáze Factiva je textů s tématikou vojenských operací
582, 394 se řadí k ozbrojeným silám. Například Severoatlantická aliance, tedy NATO,
se zase objevuje ve 153 textech. Organizace spojených národů ve 105, Rada bezpečnosti
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v 78, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 69. Rozvoj a humanitární pomoc je
předmětem 60 textů, lidská práva a občanské svobody 27 textů. Dalšími tématy je lidská
migrace (19 textů) a Červený kříž, ten je předmětem pouhých 6 textů.
I v tomto případě tato kategorizace vcelku dobře odráží výsledný dojem o
povaze jejich textů. I reportování agentury AFP totiž do velké míry vykazovalo znaky
válečné žurnalistiky, které se odráželo tak jako u agentury Reuters mimo jiné v plošném
citování elit. Kromě těch výše uvedených však agentura AFP citovala i jiná jména, dost
často mluvčí daných státníků nebo i jiné elity: například mluvčí jihoosetinské rebelské
vlády Irinu Gaglojevu, ruského generála Anatolije Nogovitsyna, chargé d’affairs na
moskevské ambasádě ve Washingtonu Alexandera Darčjeva, britského ministra pro
Evropu Jima Murphyho, srbského premiéra Mirka Cvetkoviče, polského ministra
zahraničí Radoslawa Sikorského, italského premiéra Silvia Berlusconiho, švédského
ministra zahraničí Carla Bildta, španělskou viceprezidentku Mariu Teresu Fernandez de
la Vega nebo třeba prezidentku Finska Tarju Halonenovou.
Akcentování válečné žurnalistiky se přirozeně projevuje s oficiálním začátkem
války, kdy tyto zprávy začínají převládat. Takovým textem je, vcelku pochopitelně, text
Irakliho Metreveliho94 vydaný dvě hodiny po půlnoci 8. srpna, tedy krátce po zahájení
vojenských operací gruzínských jednotek. „Cchinvali je ostřelováno minometem a
těžkými zbraněmi z gruzínských vesnic Nikozi a Ergneti a některé domy hoří,“95 cituje
například s využitím agentury Ria Novosti jihoosetinského úředníka z ministerstva pro
mimořádné události. Kromě bojů se texty v duchu válečné žurnalistiky zaměřují na
zničené budovy, zraněné a zabité vojáky nebo generály. Jinou perspektivu nenabízí ani
texty shrnující události buď v rámci jednoho dne, či v průběhu uplynulých dní.
Zpravodajské texty navíc dávají prostor vzájemným obviňováním ze zahájení války, ze
zabíjení civilistů, z genocidy a podobně. Jedním z příkladů válečné žurnalistiky může
být i text, který popisuje velikost a počet mužů v rámci gruzínské a ruské armády96 a
zároveň již titulkem navozuje dojem, že Gruzie nemůže nikdy vyhrát97. Nutno ale
podotknout, že v textu posléze vysvětluje, že jde o názor odborníků, respektive Edwarda
Lucase, kterého následně cituje: „Díky americké vojenské podpoře jsou ozbrojené síly
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Gruzie ve výši 18 000 mužů nejlépe vyškolené a vybavené bojové síly na Kavkaze. Ale
jedna věc pro ně je porazit nepořádné a zanedbané milice bezvýznamného místa jako je
Jižní Osetie (70 tisíc obyvatel). A další věc je, když se země, která má méně než pět
milionů obyvatel, utká s Ruskem (142 milionů obyvatel)“.98 Právě i tento článek
dokazuje to, co bylo možné pozorovat již u agentury Reuters, tedy že i v pojetí AFP je
tato válka, konflikt, situací, kde jedna strana vyhrává (a bere vše) a druhá nutně musí
být poražená, což jeden z významných znaků válečné žurnalistiky. Články citují mimo
jiné i přesná vyjádření generálů a jejich mluvčích, které běžným čtenářům jen stěží
řeknou něco bližšího: „Pozice, z nichž gruzínské jednotky střílely, byly zničeny střelami
z dělostřeleckých a tankových jednotek 58. armády.“99 V tomto případě se jednalo o
vyjádření Igora Konašenkova, mluvčího šéfa ruské armády Vladimíra Boldyreva.
Tak jako agentura Reuters, i pro agenturu AFP je tématem stažení gruzínských
jednotek z Iráku a jejich nasazení právě v Gruzii. Například v textu „Nová válka čeká na
gruzínské jednotky nasazení v Iráku“ popisuje jejich přípravy na přesun domů, kde se
zapojí do dalšího ozbrojeného konfliktu. I tento text tak můžeme zařadit do kategorie
válečné žurnalistiky.
Přístup válečné žurnalistiky se objevuje i v textech vlastních zpravodajů AFP,
kteří mapují celou situaci přímo z místa. Například Dario Thuburn přináší reportáž
z náborového střediska ve Vladikavkazu (hlavním městě ruské Severní Osetie), kde se
hlásí mladí ruští amatéři, aby se mohli zapojit do bojů v Jižní Osetii.100 To platí i o textu
z 11. srpna, který popisuje přesun ruských vojsk na separatistické území. Příkladem
může být například tento úryvek: „Ruští vojáci proudili v pondělí do gruzínské
provincie Jižní Osetie v prašném konvoji tanků a mobilních raketometů prohánějících se
po horách. Na horské trase vedoucí k tunelu Roki, která spojuje Rusko s Jižní Osetíí,
následují prašné tanky T-62 a T-72 obrněné nosiče, rakety a mobilní pontonové
mosty.“101
Dalším článkem akcentující válečnou žurnalistiky je text Sebastiana Smitha
z 21. srpna, v němž se vrací k vojenským operacím, vyčísluje množství nasazených
vojáků a zaměřuje se na další aspekty válčení. Dává zde prostor také Alexandrovi
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Vladimirovi, zástupce vedoucího Ruské asociace vojenských expertů. „Poprvé za 20 let
se nestydím za stát a jeho ozbrojené síly. Potřebujeme ale pracovat na celé státní
vojenské infrastruktuře, radikálně změnit naši výzbroj a připravit se na války 21.
století,“102 hovoří zde Vladimirov s vidinou dalších válek. Tento článek rovněž svým
zdůrazněním vítězství Ruska dokazuje, že konflikt vnímá černobíle, tak, jak bylo
definováno již výše.
Znaky válečné žurnalistiky nese i článek Adama Plowrighta, který navštívil
gruzínské vojáky v nemocnici v Tbilisi a mluví s nimi o bojích a důvodech „drtivé
porážky“.103 Jiný jeho článek ale zase můžeme zařadit spíše na druhou stranu spektra
k mírové žurnalistice. Pojednává totiž o civilistech a o humanitární pomoci, která byla
doručena do Bobnevi, vesnice nedaleko Gori.104 A to je také to, co se nedá agentuře
AFP upřít, tedy velké množství textů, v nichž se zaměřuje na doručování humanitární
pomoci (a problémům s tím spojeným) a na zapojování jednotlivých zemí do ní. Jeden
z článků se dokonce zabývá technickou stránkou doručování této pomoci.105
Kromě toho se zahraniční korespondenti AFP ve velké míře a vcelku do hloubky
zabývají uprchlíky a civilisty, což je jeden ze znaků mírové žurnalistiky. Oksana
Grytsenková je autorkou několika takových článků. Například v textu z 12. srpna
přibližuje osudy některých uprchlíků, se kterými mluvila v Tbilisi. „Irma Buzaladžeová,
etnická Gruzínka z Jižní Osetie, je za svých 35 let života už podruhé uprchlíkem, ale
spíše než aby se obracela proti Rusům, obviňuje politiky na obou stranách. Sedíc u
hasičské stanice v Tbilisi, která poskytuje útočiště asi 60 osobám, je jen jednou ze sta
tisíc lidí, které agentura OSN pro uprchlíky odhaduje, že bylo vyhoštěno konfliktem
mezi Gruzií a Ruskem.“106
Samantha Shieldsová zase obdobné články píše z Tbilisi. Například 10. srpna
podává zprávu o tom, jak Gruzínci stojí frontu na darování krve, aby alespoň nějak
pomohli vojákům na frontě, mluví s civilisty prchajícími z Jižní Osetie (rovněž článek
publikovaný 10. srpna), kteří popisují „děsivé útoky“, kromě toho ale publikuje i
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analytické články, které jdou dál za mantinely běžného vnímání konfliktu a reportování
o něm. V jednom z nich odborníci odsuzují Saakašviliho, že se s rozpoutáním tohoto
konfliktu přepočítal a komentují, jak tento konflikt ovlivní ekonomiku. V jiném zase
rozebírá životní dráhu současného prezidenta Michaila Saakašviliho a také jeho
charakter mediální hvězdy107.
Amelie Herensteinová mluví převážně s jihoosetinskými civilisty a uprchlíky.
Navštěvuje například nemocnici v jihoosetinské Javě. „Bílá Lada zarachotila na
nemocničním dvorku v Javě v Jižní Osetii: objeví se tři vyčerpané ženy a ta nejstarší
z nich je okamžitě odnesena na nosítkách do postele. Byly to poslední zraněné
e Cchinvali, hlavního města odtrženého regionu dobitého dny prudkých bojů mezi
gruzínskými a ruskými silami.“108 Mluví zde i se zdravotní sestrou: „Valea, vrchní
zdravotní sestra v nemocnici, řešila krvavé následky tří konfliktů v Jižní Osetii: v letech
1989, 1992 a 1994. Ale tohle je to nejhorší, co zažila ve své 35leté kariéře.“109 V článku
z 10. srpna popisuje hrůzu, kterou si mnozí obyvatelé prošli a osudy prchajících, které
neměly dobrý konec, neboť při útěku zahynuli. Dává tak ve svých textech obecně hlas
těm, co ho jinak nedostávají. To je příklad i obyvatelek Jižní Osetie Maleny a Saleny, o
nichž píše následující: „Říkají, že mají stále velký strach a že potřebují psychologickou
pomoc, aby se vyrovnaly s traumatem života na bojišti.“110
Na civilisty se zaměřuje i Dario Thuburn, toho času v Cchinvali, který skrze
výpovědi obyčejných lidí, kteří zažili vojenské akce odstartované gruzínskými
jednotkami, popisuje průběh konfliktu jejich očima, stejně jako jejich strasti. „Viděl
jsem filmy o druhé světové válce, ale nikdy jsem neviděl nic děsivého jako tu noc,“111
vzpomíná jeden z nich na ostřelování. „Všechno hořelo. Vládní budova blízko mého
domu, parlament, obchod s dětskými hračkami. Všechno. Šel jsem domů do sklepa
s mou rodinou, když začalo ostřelování. Pak raketa proletěla celým naším domem a
vybuchla ve sklepě. Šrapnely lítaly všude kolem.“112 Další text Daria Thuburna, který
tentokrát zpovídá civilisty v Gori, s sebou nese mírové poselství. Muž ve středních
letech v něm zdůrazňuje, že on ani jeho krajané nechtějí válku, navzdory tomu, že si ji
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dle jeho slov právě Medveděv, Putin a Saakašvili přejí.113 V další reportáži zase
Thuburn zachycuje své setkání s gruzínskými vězni, respektive civilisty, které chtějí
Osetinci vyměnit za své lidi. Tito zajatci, dle popisu Thuburna ztrhaní, zejména postarší
muži, musí uklízet sutiny a střepy. Jeden z nich sděluje reportérovi, že byl zajat při práci
v Cchinvali. Reportérovi se pak poštěstilo mluvit i s jihoosetinským vrchním
žalobcem Tajmurazem Khugajevem, který upřesňuje, že takových lidí drží celkem 40,
společně s devíti příslušníky armády.114 V jiném textu115 Thuburn mapuje návrat
civilistů do Cchinvali a to, jak stojí frontu na jídlo a základní potřeby. „Doufám, že mají
svíčky. Doma je hrozná tma. Nemáme vodu, elektřinu ani plyn. Je to kompletní blokáda.
Byla nám slíbena humanitární pomoc, ale žádná nepřišla. Řekli, že by měla přijít
dnes,“116 citoval autor jednu ze starších obyvatelek, která ilustruje zoufalou situaci
civilistů. V jeho textu ale zároveň mají prostor i vojáci, kteří se vrátili z boje. Jeden
z nich popisuje to, jak se chystal zastřelit čtyři civilisty, druhý zase vyjadřuje své
přesvědčení, že vyhráli nad americkou armádou, ne gruzínskou.
Reportáže ale obecně mapují i nepříliš známá místa, která většinou nebyla ve
zpravodajských textech zmíněna, ale kde se také nachází trpící civilisté. Stuart Williams
se zabývá civilisty ve vesnici Igoeti a tím, jak se tato obec stává v podstatě hraničním
městem mezi Gruzií a Jižní Osetií. „Všichni jsme žili jako bratři. Kdo potřebuje tuto
nesmyslnost? Proč vychováváme děti, když skončí tak, že bojují jeden proti druhému?
Opravdu nechápu, proč se nám toto přihodilo. Jenom politici vědí. Jsem matka a
babička, nezapojuju se do politiky,“117 cituje například ženu, o níž tvrdí, že je inženýrka
v důchodu. Další článek zpravodaje AFP Michaela Mainvilla zase přináší příběhy
z dalšího neznámého místa, vesnice Akhagori, v němž i pět dní po podepsání příměří
patrolují osetinští vojáci.
Situaci ve vesnici Sveneti nedaleko Gori popisuje zase Antoine Lambroschini,
který mluvil i s oběťmi rabování.118 Cituje rovněž jednoho z civilistů. „Jsem prostý
člověk. Chci jen mír a práci.“119 V textu Calina Neacsu ale mají prostor i uprchlíci
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gruzínské národnosti, kteří odešli z Abcházie.120
V článku „Znudění ruští vojáci sní o gruzínském jednoduchém životě“ se
Antoine Lambroschini zaměřuje na ruské vojáky dlící u města Gori. Mnozí z nich
vyjadřují touhu jít domů a říkají, že proti Gruzíncům nic nemají. Tento text tak touto
humanizací splňuje předpoklady mírové žurnalistiky. Za učebnicový příklad mírové
žurnalistiky pak může být považován další Lambroschiniho článek z 21. srpna s názvem
„Nervózní Rusové v Tbilisi se modlí za gruzínské usmíření“. Autor v něm hovoří jak
s Gruzínci, tak s Rusy, kteří se přišli pomodlit za mír do místního ortodoxního kostela a
kteří k sobě navzájem vyjadřují sympatie a jasně označují viníka celé války. Jedním
z mluvčích je například mnich, jehož rodiče mají ruský a gruzínský původ. „Tyto
problémy, tato válka je vytvořena politiky na obou stranách,“121 říká reportérovi. „Mám
rád Rusy a Rusko. Oni nenesou vinu za tento konflikt. Vinni jsou jejich lídři. Gruzie je
země tolerance. Azerbajdžánci, Arméni, Rusové, Gruzínci, všichni zde žijeme
pospolu,“122 cituje tentokrát Gruzínce. Další obyvatel hlavního města, Rus, se svěřuje
s touto zkušeností: „Dokonce v současné situaci jsem nikdy neměl problém kvůli mé
národnosti. Mí sousedé, mí přátelé, mí kolegové tohle všechno považujeme za smutné a
společně čekáme, až to skončí.“123 Sám Lambroschini pak odhaluje propagandu na obou
stranách konfliktu a vyzdvihuje jiný dojem, který mu návštěva tohoto kostela poskytla:
„Je to strhující obrázek, zrovna teď, kdy gruzínská televize porovnává akce ruských
jednotek, které jsou stále nasazeny hluboko uvnitř Gruzie, ke zvěrstvům páchaným
nacisty. Na druhé straně, ruští politici přirovnali gruzínského prezidenta Michaila
Saakašviliho k Adolfu Hitlerovi a Saddámu Husajnovi.“124 Po sérii zpravodajských
textů, které odrážely tento útočný jazyk, tak přichází na řadu i kritická reflexe.
Agentura AFP také čas od času vydávala analytické texty. 8. srpna vychází
článek s názvem „Jižní Osetie: gruzínský region, který preferuje Rusko“, který se
věnuje pozadí konfliktu a vysvětluje, co je Jižní Osetie „zač“. Další texty publikované
tentýž den zase nabízí časovou osu tenzí mezi Ruskem a Gruzií a časovou osu
současných událostí s přesahem až do července.
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Samostatný článek agentura AFP věnovala i stanoviskům think tanku
International Crisis Group, který byl zmíněn již v analýze obsahu reportování agentury
Reuters. Reprodukuje zde varování před možností rozšíření konfliktu a současně před
humanitární krizí. Také se snaží navrhnout možné řešení: „(…) Rusko, Spojené státy a
Evropská unie by se měly snažit prosadit jasný postoj Rady bezpečnosti OSN. Takový
postoj by měl požadovat, aby všechny strany ukončily nepřátelství a odvolaly své síly,
aby Gruzie chránila civilisty a aby se Rusko zdrželo jednání mimo mandát mírových
vyjednávačů.“125
10. srpna vychází text Michaela Thurstona s přiléhavým názorem „Západ se
přetahuje o to, aby zabránil eskalaci gruzínské krize“, který krátce popisuje snahy o
zabránění dalším bojům a násilí a zhoršení celé situace.126 Odborníci ale nicméně
predikují, že k eskalaci nakonec nedojde, neboť není v ničím zájmu, stejně jako se USA
vojensky nezapojí.127 Řešení a cestu k míru ale text ani odborníci v něm oslovení
nenabízí.
11. srpna oslovuje AFP bezpečnostní analytickou skupinu Jane’s, která
předpovídá větší eskalaci a rozšíření konfliktu.128 Už ale neuvádí, jak by se tomu dalo
předejít. V jiném textu, který nese znaky mírové žurnalistiky, zase analytici
z International Crisis Group a Central Asia Caucasus Institute and Silk Road Studies
Programme mluví o tom, že až konflikt skončí, bude prezident Saakašvili čelit mnoha
otázkám zaměřeným na to, jak tuto krizi zvládl (tedy spíše nezvládl). Rovněž v tomto
textu zaznívá názor, že nejviditelnější dopady a zároveň ty nejrychlejší budou na
ekonomiku (která před konfliktem rostla) a na infrastrukturu.129 Georgi Margilašvili
z Georgian Institute of Public Affairs za tím kromě právě ve světě probíhající
ekonomické krize vidí sankce, které Rusko na Gruzii pravděpodobně uvalí.
V analýze příčin zase zaznívá „špatný odhad“ nebo přímo „kritická chyba“,
kterou se měl Saakašvili dopustit poté, co poslal vojáky do Jižní Osetie. Analýza
počátku konfliktu Anji Tsukanové zase nabízí pohled z trochu jiné strany, když se
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kriticky dívá na ruskou historii a pojmenovává trauma ze ztráty svého postavení, které
Rusko prodělalo s rozpadem Sovětského svazu. Přináší i další pohled, podle kterého
je Jižní Osetie pomsta Rusů za Kosovo, jehož nezávislosti se snažili zabránit.130
Oslovení analytici z amerického think tanku Heritage Foundation a londýnského
výzkumného centra Chatham House se v jiném článku zase shodují na dalekosáhlých
důsledcích, které konflikt bude mít, a to i obecně na světový řád.131
Agentura AFP pak s koncem bojových operací publikuje 17. srpna text
o „peacekeeperech“, tedy členech mírových jednotek, a jejich významu a složité
definici v nastalém konfliktu. Vzhledem k tomu, že jde o termín, s nímž neustále operují
jak citovaní lídři, tak i samotní novináři, je velmi důležité vysvětlit, o koho jde a jaká je
historie (která se táhne až do roku 1992) těchto složek na separatistických gruzínských
územích.132 V textu „S útokem na Gruzii Rusko vrhá stín na své sousedy“ je pak
popsána nervozita postsovětských zemí, která bude jako další čelit ruské agresi a
„imperialistickým sklonům“.
19. srpna se agentura AFP také skrze text Sebastiana Smithe zabývá etnickým
původem Osetinců a osvětluje kavkazskou multietnicitu. Pointa článku je v tom, že
kavkazské národy a etnika spolu většinou vždy žily v míru, ba dokonce ve smíšených
manželstvích. Text upozorňuje i na případ abchazského separatistického vůdce, který je
ženatý s Gruzínkou. Problém ale analytici vidí a v tomto článku demonstrují na tom, že
ruskou strategií je uměle vzbudit napětí a nenávist, rozdělit a tím snadněji dané území
ovládnout.133
V závěrečné fázi zkoumaného období konfliktu, kdy je hlavní starostí západních
zemí to, aby se z Gruzie stáhly ruské jednotky, přichází think tank International Crisis
Group, který navrhuje opatření, jak Rusko potrestat, respektive jak ho ke stažení
donutit. Těmito prostředky má být vyloučení z G8 nebo revize jejich pořadatelství
olympijských her v Soči v roce 2014. Jeho ředitel Gareth Evans rovněž upozorňuje, že
„současná rétorika Moskvy a západních metropolí připomíná studenou válku a nijak
nepřispěje k vyřešení krize v Gruzii nebo k opravě škod způsobených evropské
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bezpečnosti.“134 Právě tímto přístupem, který navrhuje řešení, se tak text přibližuje
mírové perspektivě.
Když tedy reportování agentury AFP shrneme, před vypuknutím konfliktu jsou
texty většinou směřovány buď k jednotlivým násilným incidentům, nebo k volání
jednotlivých státníků po míru (včetně lídrů již brzy válčících zemí). Prostor je dán i
plánování schůzky gruzínských, jihoosetinských a ruských lídrů (která měla teoreticky
pomoci předejít další eskalaci)135.
V průběhu pětidenní války, i po skončení největší části bojů (tedy až do podpisu
mírové dohody) je pak proporčně nejvíce textů věnováno vývoji situace na bojištích,
aktualizacím o počtu mrtvých, o postupu jak ruských, tak gruzínských vojsk,
bombardování. Jako například zde: „Desítky zraněných gruzínských vojáků byly
přivezeny v pátek do vojenské nemocnice vracejíce se z ofenzívy v odštěpené oblasti
Jižní Osetie, zatímco úzkostliví příbuzní se hromadili venku. Reportér AFP viděl, že v
pátek odpoledne přijíždějí kamiony každých 30 vteřin, z nichž každý nese jednoho až pět
zraněných vojáků - mnoho v bezvědomí a krvácejících – načež se sanitky vracely k
frontě pro další.“136 Článek cituje ale i příbuzné: „Můj syn, syn mé sestry a můj synovec
jsou všichni tady v nemocnici. Byli vojáky, kteří bojovali v tomto konfliktu. Nevíme, jak
moc jsou zranění… Čekáme a čekáme také na to, až nám řeknou, co se děje. Kdo tohle
potřebuje? Proč se toto děje? Je to strašné.“137
Jak vyplývá z výše citovaných textů, i reportéři AFP zůstávají na místě i po
konci konfliktu, sice množství publikovaných textů není tak vysoké jako během
nejostřejších fází bojů, ale problematickému regionu a jeho vývoji v dalších dnech se
alespoň věnují dopodrobna. Mapují problémy civilistů, ale i stahování vojsk. O tom, jak
odjíždějí ruští vojáci z Gruzie138, sepsal článek například Stuart Williams a na to
navázal textem o tom, jak to po odjezdu vojsk v Gori vypadá a jak se do ulic vrátila
gruzínská policie, což místní obyvatelé přivítali s úlevou.139
Apely na stažení (zejména ruských) jednotek přitom tvoří také značnou část
textů, stejně jako průběžné informování o tom, zda se tak děje, či nikoliv. Objevuje se i
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text, jak Rusy ke stažení vojsk donutit, v němž analytici zmiňují, ač málo
pravděpodobnou, možnost uvalení sankcí USA na Rusko140. Zprávy se zabývají i
poškozením vztahů Ruska s NATO či ochlazení těch se Spojenými státy. Více se
objevují analytické články (které se do té doby objevovaly spíše výjimečně). Agentura
AFP v této fázi rovněž přináší kritiku Gruzie i Ruska, ačkoliv Ruska z větší části (právě
proto, že v podstatě celý Západ se postavil na stranu slabší Gruzie). Několik textů jen
rovněž věnováno kritické polemice o počtu mrtvých a zraněných, které se
v prohlášeních vůdců znepřátelených území často mění a navzájem si neodpovídají.
Obecně tedy analýza ukázala, že skutečnost, že agentura AFP publikovala větší
množství textů, odráží i větší komplexitu jejich reportování. Pro doplnění, AFP oproti
proti agentuře Reuters zařadila například i texty o protestech Gruzínců na náměstí
Republiky v Tbilisi, před ruskou ambasádou v Tbilisi nebo v Paříži, dále velké množství
textů o postoji švédských vedoucích představitelů vzhledem ke konfliktu v Jižní Osetii
nebo třeba o postoji ruského dirigenta, který se chystá vystoupit v Cchinvali. Významná
část textů je také věnována humanitární pomoci. I přes tuto různorodost ale tematika
textů zůstává obdobná a výrazně se neproměnila, stejně jako proporcionalita mezi
válečnou a mírovou žurnalistikou.

3.2.3 Dílčí shrnutí
Reportování agentury Reuters a AFP je velmi diverzifikované. Zabývá se jak násilím,
samotným válčením a jeho vývojem, tak i mírovými jednáními, humanitární pomocí a
civilisty. U většiny článků je v podstatě těžké určit, které jsou striktně mírové a které
striktně válečné, velmi často se totiž oba přístupy překrývají. Pokud se již objevuje
přístup mírové žurnalistiky, který měla jako jeden z cílů zmapovat případová studie, pak
vzhledem k mediální logice agentur zřejmě nejde o promyšlený záměr. Cílem tiskové
agentury totiž není přispět skrze jejich práci k opětovnému nastolení míru, ale přinášet
nejnovější informace a poskytovat tento obsah jak svým čtenářům, tak i dalším médiím.
Právě mediální klienti agentury Reuters a AFP pak díky tomu mohou mít prostor
k manévrování a vymýšlení originálního, analytického obsahu, kam mohou patřit i texty
napsané v duchu principů mírové žurnalistiky.
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Nedá se ale nicméně říct, že by agentury prostor na mírovou žurnalistiku
neměly, právě naopak. Ostatně čas od času skrze své korespondenty texty vykazující
znaky tohoto přístupu publikovaly. Bylo by rovněž unáhlené říct, že mírová žurnalistika
pro agentury není vhodným přístupem. Když povážíme důležitost a vliv tiskových
agentur a jejich častou pozici tzv. nastolitele agendy, pak by možná bylo ku prospěchu,
pokud by tento přístup více akcentovaly a tím tak inspirovaly i další média a novináře.
Jinak totiž hrozí, že budou nastolovat agendu zcela ve prospěch válečné žurnalistiky.

3.3 Konflikt v Pásmu Gazy – Operace Pilíř obrany
Pásmo Gazy je nevelké území na pobřeží Středozemního moře, které čítá 1,8 milionu
obyvatel, z nichž většinu tvoří Palestinci. Pásmo Gazy sdílí hranici s Izraelem a malou část
také s Egyptem. Až do roku 1967 bylo ve správě Egypta, to se ale změnilo po tzv.
Šestidenní válce, která skončila vítězstvím Izraele a jeho „převzetím“ Západního břehu a
Pásma Gazy.141 Izrael Pásmo Gazy následně, až do roku 2005 okupoval, Židům bylo
rovněž dovoleno zde zakládat své osady. V roce 2005 se odsud Izrael stáhl, evakuoval
odsud nejen své obyvatele, ale i armádu. To vedlo k uvolnění cesty k politické moci
organizaci Hamás, která se jí chopila po volbách v roce 2006. Odpovědí na to byla blokáda
Pásma Gazy ze strany Izraele.142
Historie Hamásu, který je brán jako vůdce palestinského odporu na území Pásma
Gazy a Izraelem a západním světem je považován za teroristickou organizaci, se začala
psát v prosinci roku 1987. Od té doby má na svědomí mnoho útoků na Izrael.
Vzájemné útoky předcházely i operaci Pilíř obrany, jejíž oficiální začátek se datuje
k 14. listopadu 2012. Za začátek této operace je považováno zabití Ahmada al-Džabarího,
vojenského velitele Hamásu. Na toho měl Izrael spadeno již delší dobu, důvodem byla řada
útoků, k nimž dal příkaz. 14. listopadu tak Izrael podnikl 20 leteckých útoků na Pásmo
Gazy. Následující den se do bojových operací zapojilo také izraelské námořnictvo a tanky,
zatímco Hamás vypálil rakety na hlavní město Tel Aviv. Na jih Izraele pak poslal asi 400
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raket.143 16. listopadu Izrael vyhlásil během návštěvy egyptského premiéra tříhodinové
příměří, to ale bylo porušeno. Hamás tento den vypálil rakety dokonce na Jeruzalém, aniž
by ale město zasáhly a někoho zranily, a další desítky raket na jih Izraele. Izrael zase
bombardoval dům velitele Hamásu. Izraelský ministr obrany Ehud Barak požádal o
souhlas s mobilizací 75 tisíc rezervistů, což bylo následně schváleno.144
V další fázi operace pak Izrael zapojil také rakety a podařilo se mu zasáhnout
vládní a bezpečnostní areál, tunely, které využívali pašeráci, nebo i zdroje elektřiny.
Rakety rovněž zasáhly policejní velitelství v největším městě palestinských území,
Gaze.145 Dalšími cíli byly například domy aktivistů Hamásu nebo mediální centra ve městě
Gaza. I Hamás pokračoval v útocích na izraelské cíle, většina střel vypálených z Pásma
Gazy ale skončila buď v opuštěných oblastech, nebo v moři, část z nich zničil i
protiraketový štít.
V tomto konfliktu se stal hlavním vyjednavačem a prostředníkem při dosažení míru
Egypt, kvůli krizi a dojednání příměří ale do Izraele zamířila i ministryně zahraničí
Spojených států Hillary Clintonová. Příměří bylo nakonec dosaženo týden po oficiálním
zahájení operace, 21. listopadu 2012. Hlavním garantem jeho dodržování se stal Egypt.
Podle izraelské lidskoprávní organizace B‘Tselem bylo za 8 dní trvání bojů zabito
167 Palestinců (z toho 87 civilistů) a 6 Izraelců, z nichž 4 byli civilisté.146 Po bojích zůstala
v Pásmu Gazy zničená infrastruktura a řada důležitých budov.147

3.3.1 Reportování deníku The Guardian
Deník The Guardian a jeho internetová verze Guardian.co.uk148 publikoval od 7. 11. 2012
do 28. 11. 2012 178 textů obsahující klíčové slovo „gaza“. Z tohoto počtu bylo 68
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duplikátů, jedinečných publikovaných textů tak bylo 110149. V několika případech
duplikátem byla buď internetová verze tištěného textu, nebo naopak. Ačkoliv výzkum byl
nastaven již od 7. 11. 2012, první článek, které by informoval o nepokojích v oblasti, byl
vydán až 12. listopadu, tedy dva dny opřed oficiálním zahájením celé operace. Do jejího
začátku byly publikovány čtyři (z toho ale právě jen tento jeden mapoval zkoumaný spor),
v průběhu jich bylo 67. Po skončení The Guardian publikoval 39 textů. Některé texty, jak
již bylo demonstrováno na období před vypuknutím operace, nicméně neodpovídaly svou
tématikou námi zkoumanému konfliktu. Například několik z nich se zabývalo válkou
v Sýrii, a Gaza zde byla zmíněna spíše jako faktor, který odvrátil pozornost od tohoto
krvavého konfliktu. Ústředním tématem dalších textů pak byla například i vnitropolitická
situace v Egyptě, odchod izraelského ministra obrany Ehuda Baraka nebo exhumace těla
bývalého izraelského prezidenta Jásira Arafata. Na počátku konfliktu The Guardian
informoval i o soudu, který Turecko vedlo proti izraelským námořníkům.
The Guardian měl v průběhu konfliktu v Pásmu Gazy na místě vlastní zpravodaje.
V Jeruzalémě, Aškelonu, Tel Avivu a ve městě Gaza to byla Harriet Sherwoodová,
v Káhiře Abdel-Rahman Hussein nebo Peter Beaumont, v Ramalláhu a Gaze Chris
McGreal. Obsah tvořil například i zpravodaj ze Spojených států Tom McCarthy, který
informoval o postojích tehdejšího prezidenta Baracka Obamy k operaci a celému konfliktu
nebo z Washingtonu Ewen MacAskillová. Dalšími autory byl například Ian Black, který
byl autorem analytických textů, či další autoři tvořící obsah online verze The Guardianu.
S tiskovými agenturami a jinými mediálními zdroji The Guardian spolupracoval a přebíral
jejich informace. Zmiňuje například americkou agenturu AP, britský Reuters nebo stanici
BBC a CNN. V textech se objevuje citace i z izraelské televize Channel 2, v případě
článku o smrti tří palestinských novinářů vychází například z informací televize Al-Aqsa
TV (jejímiž zaměstnanci dva ze zabitých novinářů byli), kterou provozuje Hamás. Sám
The Guardian ale tuto informaci uvádí.
Na základě kategorizace databáze Factiva všech dohledaných textů (tedy včetně
duplikátů) bylo 46 z nich označeno štítkem „vojenské akce“, 28 bylo klasifikováno jako
obsahující téma terorismu, 4 texty se zabývaly ozbrojenými silami a například 2 texty
dokonce zbraněmi. Největší množství textů ovšem spadá do kategorie „mezinárodní
vztahy“ – 134. Naopak lidská práva a občanské svobody byly předmětem 2 textů.
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Reportování deníku The Guardian a zpravodajského serveru Guardian.co.uk
nicméně vykazuje znaky jak válečné, tak i mírové žurnalistiky. V případě válečné
žurnalistiky jde znovu o citování elit, respektive jejich mluvčích, jako například
izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, zástupce izraelského ministra zahraničí
Dannyho Ajalona, egyptského prezidenta Muhammada Mursího, egyptského premiéra
Heshama Kandila, amerického prezidenta Baracka Obamy, izraelské armádní mluvčí
Avital Leibovichovou nebo izraelského brigádního generála Joava Mordechaje.
Dalšími příklady válečné žurnalistiky jsou texty, v nichž je řeč jen o vojenských
aspektech konfliktu či dokonce primárně o zbraních. Jedná se například o článek Harriet
Sherwoodové a Petera Beaumonta, tedy zpravodajů přítomných na místě, publikovaný 17.
listopadu. V něm autoři mluví o možnosti další eskalace konfliktu. „Raketa vypálená z
Gazy přistála včera v blízkosti Jeruzaléma, čímž přiblížila možnost pozemské ofenzívy
izraelských vojsk v třídenním konfliktu,“150 píší. Citují zde přitom elity a jen krátce se
zmiňují o protestech v Egyptě zaměřených proti akci Izraele. Naopak více prostoru je
věnováno prozatímnímu průběhu konfliktu, popisu doposud vypálených raket a mobilizaci
izraelské armády. Tito autoři ještě týž den publikují další článek, v němž o pravděpodobné
eskalaci mluví znovu, tentokrát se ale podrobněji věnují mobilizaci ze strany Izraele. Citují
skrze CNN zástupce izraelského ministra zahraničí Dannyho Ajalona: „Nechceme se
v Gaze angažovat, pokud nebudeme muset. Ale jestli nás budou stále střílet… pozemní
operace je stále ve hře. Pokud uvidíme, že v příštích 24 až 36 hodinách na nás budou
stříleny další rakety, myslím, že to bude spouštěč.“151 Ve zbytku textu nabízí perspektivu
Egypta a Spojených států amerických, které se dle jejich informací snaží této eskalaci,
která by přinesla ještě více mrtvých, zabránit.
Dalším typickým příkladem je text Iana Blacka, analýza „Fajr-5 dává Palestincům
vzácnou výhodu“. Black zde kromě popisu izraelských ozbrojených složek také detailněji
představuje raketu Fajr-5, která byla schopná dosáhnout až na Tel Aviv a poprvé zde od
roku 1991 rozezněla sirény. V tomto článku dokonce cituje výňatek z projevu vůdce
militantní libanonské organizace Hizballáh, Hassana Nasralláha: „Izraelský nepřítel byl
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překvapen a nucen uznat, že jeho hlavní město bylo zasaženo.“152 Další analýza Iana
Blacka zase podporuje tezi o konfliktu vnímaném jako zápas, který má vítěze a poražené,
neboť již v titulku článku jmenuje jako vítěze tohoto konfliktu egyptského prezidenta.153
O míru je pak v textech obecně řeč z většiny opět jen ústy elitních mírotvůrců,
v tomto případě OSN a dále představiteli zemí, které podporují každou ze stran konfliktu –
tedy amerického prezidenta Baracka Obamy a egyptských vládních představitelů.
Přesto mnoho článků odráží hodnoty a charakteristiky mírové žurnalistiky, a to ať
už se jedná o texty hloubkově analyzující kořeny konfliktu, nebo o články postavené na
výpovědích a příbězích civilistů. Za takový text by se dal označit článek zpravodajky
Harriet Sherwoodové již z počátku konfliktu, 15. listopadu, v němž popisuje jeho kořeny a
možná nebezpečí, které konflikt může přinést, a to jak ze strany egyptského vedení (s
odkazem na mírovou dohodu mezi Izraelem a Egyptem a možný nesouhlas Egypta
s izraelskou operací), tak i džihádistických militantních skupin. „Někteří izraelští analytici
varovali, že pokud bude Hamás v setrvalém konfliktu svržen, takové skupiny by mohly
vyplnit mocenské vakuum. Izrael by se ocitl s nepřítelem horším než Hamás, říkají.“154
Mluví rovněž i o tom, co by mohlo přijít, pokud při této operaci bude zabito příliš mnoho
palestinských civilistů – tedy mezinárodní odsouzení izraelských vojenských operací a
solidarita s Palestinci. Právě analýzou následků a skrze ni upozorněním na možné
negativní konsekvence širšího konfliktu splňuje tento text kritéria mírové žurnalistiky.
Možná řešení konfliktu pak nabízí text Iana Blacka „Egypt je klíčem ke zklidnění krvavé
krize“: „Trikem, stejně jako v případě jakéhokoli vyjednávání, bude dosažení dohody, která
umožní oběma stranám tvrdit svým příslušným publikům, že dosáhli v krvavých střetech
něčeho hmatatelného.“155
Většina textů nesoucích znaky mírové žurnalistiky jsou rovněž texty o civilistech.
The Guardian jich publikuje několik. Jejich příběhy mapuje například Harriet
Sherwoodová, která mluví o pohřbívání palestinských civilistů. Utrpení civilistů
demonstruje na příběhu jedenáctiměsíčního syna obrazového editora BBC působícího
v Pásmu Gazy, který je zabit při jednom z náletů, či výpovědích dalších civilistů. Jeden
z nich tvrdí následující: „Nemůžeme pokračovat ve vzájemném zabíjení se. Mír je lepší
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řešení a my se potřebujeme naučit, jak jeden s druhým žít. Možní mír přijde, až to Hamás a
Izrael bude chtít.“156
V jiném textu z 20. listopadu pak mluví o dalších zabitých dětech a zároveň zde
dává prostor Palestinskému centru pro lidská práva a jejímu představiteli, který mluví o
nulovém respektu vůči lidskému životu.157
O civilistech informují i další reportéři The Guardianu. Příkladem je Chris
McGreal, který podává zprávu z gazanského města Bajt Lahíja. I on popisuje, jak zde
umírají a jsou pohřbívány děti. Mluvčím v jeho článku je Mohammad Khoudry, jehož
slova ilustrují palestinskou realitu v Pásmu Gazy: „My Palestinci nemluvíme o strachu,
mluvíme o smrti. Naše rakety je děsí, jejich rakety nás zabíjí. Nemáme žádné bombové
úkryty, nemáme žádné sirény, nemáme, kam bychom vzali naše děti, abychom je ochránili.
Oni jsou vyděšení. My umíráme.“158 V jiném textu se pak zaměřuje na oběti a na to, jak
Izrael útočí na civilisty. „Místa, kde zemřeli lidé, napovídají, že pozemní, mořské a vzdušné
útoky - doručené z tanků, obrovských námořních zbraní, útočných vrtulníků a bojových
tryskáčů - se více posunuly k přeplněným čtvrtím města Gaza a malým městům a
uprchlickým táborům.“159
Další text z 22. listopadu, který vznikl právě kooperací Sherwoodové a McGreala,
se věnuje tomu, jak vnímají uzavřené příměří jak palestinští, tak izraelští civilisté. Zatímco
Palestinci oslavují, Izraelci se podle reportérů na dohodu dívají opatrně a se skepsí. Někteří
z nich rovněž proti uzavření mírové dohody protestují. Ačkoli je text prodchnut skrze
mluvčí nenávistnou rétorikou vzhledem k Izraeli a ze strany Izraele výzvám k vyhlášení
války, přesto naplňuje mnoho znaků mírové žurnalistiky: jednak zde hovoří civilisté,
jednak jsou zde zastoupeny obě strany konfliktu. Toho mohlo být dosaženo právě
koordinací dvou reportérů, z nichž každý působí na jedné ze znepřátelených stran. Harriet
Sherwoodová se následně ještě k izraelským civilistům vrací v článku „Bombový útok
v autobuse v Tel Avivu zpřísňuje názor izraelské veřejnosti na příměří v Gaze“ a
přibližuje, jak se jich dotkl bombový útok na autobus, respektive jak v nich oživil
vzpomínky a traumata spojená s dřívějšími teroristickými bombovými útoky. Stejně tak i
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Chris McGreal rozvíjí myšlenky již nastíněné ve společném článku s Harriet
Sherwoodovou a v samostatném textu se postojům Palestinců žijících v Pásmu Gazy
věnuje podrobněji. Znovu zde rezonuje názor, že se Izrael vzdal a jako vítěze určují
Palestinci Hamás. Kromě jiného pak zde vcelku výjimečně zaznívá hlas Palestince, který je
proti Hamásu.160
Hluboko pod povrch pak jde McGreal v dalším textu, v němž popisuje mladou
generaci bojovníků, v níž vyrůstá od malička nenávist k Izraeli a s tím spojená motivace jej
vojensky porazit. „Abu Nizar a další z jeho generace se s výjimkou konfrontací nikdy
nesetkali s Izraelci, ale vyrůstali s traumatem života v sousedstvích, které jim připadaly
jako věčné bojové zóny. Oni zase vychovávají generaci synů a dcer, kteří snášejí život pod
pravidelnými palbami raket a granátů, a věčné obléhání a rozvíjejí své vlastní vnímání
Izraelců jako dehumanizovaného nepřítele.“161 McGreal tak zde vysvětluje příčiny i
následky a do jisté míry bojovníky humanizuje (ale neobhajuje).
Největším a nejtypičtějším příkladem mírové žurnalistiky je ale článek Emine
Saner, který dává prostor mírotvorné organizaci tvořené civilisty a jejich snahám napomoci
vyřešení a ukončení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Onou organizací je Parents Circle
Families Forum, která sdružuje izraelské a palestinské pozůstalé (v době publikace článku
jejími členy bylo více než 600 palestinských a izraelských rodin), kteří přišli o své děti
nebo o rodiče během tohoto dlouhotrvajícího konfliktu. Cílem tohoto fóra je přitom šířit
myšlenku míru a smíření, její členové například jezdí besedovat do škol, setkávají se i
s dalšími organizacemi a dokonce politiky. Zároveň tato skupina pomáhá svým členům,
tedy civilistům obou stran konfliktu, k sobě najít cestu, zbavit se nenávisti a pochopit, že
prožívají stejnou bolest. Členové, s nimiž reportérka Emine Saner hovoří, pak s odkazem
na svou činnost v článku hodnotí i probíhající konflikt: „Tento nejnovější chaos v Gaze je
pouhým ukazatelem cyklu násilí. Nefunguje ani pro jednu stranu strany. Ani jeden z nás
nemůže vyhrát tuto bitvu. Všechno, co to přinese, bude jen stále více zlomených srdcí.“162
V rámci publikovaného obsahu část tvoří rovněž komentáře, v nichž The Guardian
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dává prostor i jiným než svým autorům, jako například Patrickovi Sealemu163, Ahdafu
Soueifovi164, nebo dokonce zástupci izraelského ministra zahraničních věcí Dannymu
Ajalonovi nebo zástupci politické buňky Hamásu, Musovi Abumarzuqovi. V nich, jak
ostatně složení autorů napovídá, dostávají prostor jak zastánci izraelské, tak i palestinské
strany. V jendom z nich dokonce navrhuje jeho autor, Giles Fraser, jak dosáhnout míru,
který dle něj tkví v kompromisu, nehledě na to, jak nevábně to pro kteroukoliv stranu
konfliktu zní.165
The Guardian ale samozřejmě dává prostor v komentářové sekci i svým novinářům,
konflikt čas od času hodnotí i v editorialu. Například v jednom z těchto komentářů,
konkrétně textu Simona Tisdalla, nechybí temné předpovědi vývoje konfliktu. „Extrémní
čin, jako je izraelský atentát na vojenského vůdce Hamásu Ahmada al-Džabárího, vyzývá
k extrémním následkům.“166 Na komentářových stránkách publikuje své vysoce kritické
komentáře i Glenn Greenwald, který se staví na stranu Palestinců a negativně vnímá
zapojení Spojených států amerických. V jednom ze svých textů píše například následující:
„Vlády Spojených států a Izraele si neprávem nárokují právo popravit každého, koho
chtějí, kdekoli na světě bez jakýchkoli omezení, bez ohledu na to, kolik nevinných civilistů
zabijí v průběhu.“167 V dalším zase kritizuje jejich podíl na současné situaci: „Už léta je
finanční, vojenská a diplomatická podpora USA Izraele ústřední podporující silou vedoucí
k tomuto nekonečnému konfliktu.“168
Obecně můžeme říct, že až do zabití vojenského vůdce Hamásu byla tomuto
konfliktu věnována minimální pozornost. Se začátkem izraelských válečných operací pak
přichází na řadu jak čistě zpravodajské texty (které svým mapováním průběhu vojenských
operací vykazují znaky válečné žurnalistiky), tak i profily jejich aktérů nebo analytické
texty. S uzavřením příměří ale zájem o konflikt neutichá, na místě zůstávají i zpravodajové
a dále monitorují situaci. Objevují se analýzy řešící následky osmidenních bojů, například
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jak celý konflikt vnímá Egypt, zda bude litovat své role mírotvůrce.169 Zpravodaj Chris
McGreal se přesouvá do Ramalláhu před nadcházejícím hlasování o státní suverenitě
Palestiny v OSN a nabízí perspektivu, jak čerstvý konflikt v Gaze toto hlasování ovlivní a
co konflikt vlastně může znamenat: „Mnoho obyčejných Palestinců se domnívá, že konflikt
ukázal, že postavit se Izraeli přináší výsledky, na rozdíl od let ústupků pod vedením
amerických mírových plánů a vyjednávání.“170 To doplňuje článek Iana Blacka, který píše
o tom, že Británie návrh Palestiny podpoří, tedy pod podmínkou, že prezident Mahmud
Abbás obnoví mírová jednání a nebude Izrael soudit za válečné zločiny.171 Reportování
deníku The Guardian je tak velmi diverzifikované a snaží se obsáhnout všechny aspekty
konfliktu.

3.3.2 Reportování deníku The Telegraph
Britský, svými konzervativními postoji známý deník The Daily Telegraph, respektive jeho
tištěné verze The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph a internetová verze The
Telegraph Online172, publikovaly ve stanoveném období analýzy 225 textů. Protože
Factiva označila 96 textů jako duplikáty, pro analýzu obsahu jich bylo posouzeno 129. Od
7. do 13. listopadu z nich byly publikovány 4, během osmi dnů (14. listopadu až 21.
listopadu), kdy trvala operace, jich bylo 97, týden po ukončení operace pak 28. I v tomto
případě ale nastavený filtr nedokázal zcela vynechat texty, které se konfliktu netýkaly.
Jejich tématika byla obdobná jako u deníku The Guardian.
Z vlastních zpravodajů informuje z Tel Avivu a následně z města Gaza Phoebe
Greenwoodová, z Jeruzaléma Damien McElroy a z Káhiry Richard Spencer. Kromě nich
se na obsahu podílí i další novináři, jako například vedoucí zahraničního zpravodajství
David Blair nebo diplomatický korespondent Alex Spillius. The Telegraph pak pracuje
s různými zdroji informací, využívá například informace agentur Reuters a AP, britské
stanice BBC a televize ITV.
Z hlediska obsahové náplně celkového množství textů i s duplikáty vyhodnotila
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Factiva 47 textů jako patřící do kategorie vojenské akce, 41 do ozbrojených sil, 37 do
terorismu, vražda a neúmyslné zabití pak převládá v šesti textech. Rada bezpečnosti OSN
byla podle tohoto dělení přítomna jen ve čtyřech textech. Převážná většina z nich se ale
zabývala mezinárodními vztahy (179).
I The Telegraph cituje elity, kromě již výše zmíněných předních představitelů
jednotlivých aktérů konfliktu také například velvyslance palestinské samosprávy pro OSN
Riyada Mansoura, mluvčího Hamásu Salama Maroofa, premiéra palestinské vlády
sestavené Hamásem Ismaila Haníju, majora Guy Spigelmana z Izraelských obranných
složek, mluvčího ministerstva zahraničí Spojených států Marka Tonera nebo mluvčího
izraelské vlády Marka Regeva.173
O konfliktu v duchu válečné žurnalistiky The Telegraph poprvé informuje 11.
listopadu a to prostřednictvím textu „Izrael ‚možná zahájí pozemní invazi do Gazy‘“, který
vyšel na internetových stránkách tohoto deníku. Tento text shrnuje dosavadní útoky a
cituje zde například izraelského vedoucího vojenského představitele. Na něj navazuje o
den později text zpravodajky z Tel Avivu Phoebe Greenwoodové „Izrael ‚učiní jakékoliv
nezbytné kroky‘, aby zastavil příliv raket z Gazy“, která v něm cituje elity – jednak
izraelského premiéra, tak i izraelského ministra obrany, a rovněž zmiňuje dosavadní
průběh. V informování v tomto duchu pokračuje The Telegraph s přispěním svých
zpravodajů i později, například 15. listopadu, kdy o dalších vojenských akcích, a zejména
o dvou raketách vypálených z Pásma Gazy, které přistály nedaleko Tel Avivu, informuje
Phoebe Greenwoodová společně s reportérem Damienem McElroyem z izraelského města
Kirjat Mal’achi a Richardem Spencerem.174 Samostatný text je tak jako v případě deníku
The Guardian věnován systému protiraketové obrany Izraele. Jeho autorem je
diplomatický korespondent Alex Spillius, který popisuje, jak tento systém funguje, kolik
raket dokáže zneškodnit a další aspekty této obrany.175 The Telegraph rovněž zveřejňuje
článek, jehož náplní je technická stránka zabití Ahmada al-Džabárího (od lokalizace cíle
přes provedení útoku).176
Na rozdíl od Guardinu pak The Telegraph v průběhu zveřejňuje na svých
internetových stránkách také kratší texty, v nichž informuje o dílčích vývojích situace
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v Pásmu Gazy a v Izraeli, které svým obsahem, délkou a jistou zkratkovitostí připomínají
agenturní texty. Krátce informuje i o protestech Palestinců v Ramalláhu nebo Američanů
před Bílým domem.
Z hlediska vnímání konfliktu se The Telegraph neliší od již analyzovaných médií,
slovo vítězství se objevuje v několika textech. I pro tento konzervativní deník je ale
vítězem třetí strana, tedy Egypt.
Část obsahu je věnována i vyjednáváním míru, The Telegraph publikoval takových
textů více než jejich kolegové z The Guardianu. Mír a jeho možné podoby jsou ale zde
navrhovány a vyjednávány elitami. V článku z pera Davida McElroye a Richarda Spencera
hovoří například bývalý místopředseda izraelské obrany, generálmajor Dan Harel, který
nastiňuje tyto možnosti: „Protože Palestinci pokračují ve střelbě do Izraele, existují pouze
dvě cesty. Jedna je skrze dohodu o příměří připravenou v Káhiře. Druhou je eskalace
situace s nasazením pozemských sil, což bude pro obě strany velmi špatné.“177
Oba přístupy válečné a mírové žurnalistiky můžeme nalézt v textu Phoebe
Greenwoodové z 16. srpna, která informuje z města Gaza, kde je na návštěvě egyptský
premiér Hišám Kandil. Ačkoliv dává prostor jeho prohlášení, stejně jako vykreslení scény
zavánějící propagandou, kdy egyptský premiér bere do náruče mrtvého chlapce, více
prostoru je nakonec věnováno civilistům a zraněným. Greenwoodová totiž hovoří s jedním
z doktorů. Ten vypráví, jaká zranění ošetřují nejčastěji. Reportérka si rovněž všímá toho,
jak to v nemocnici funguje: „Jeho jednotka a nemocnice v Pásmu Gazy nyní fungují na
maximální kapacitě. V celém Pásmu je k dispozici pouze 30 lůžek s intenzivní péčí a jsou
plné. Nemocnice Shifa má k dispozici tolik paliva pro pohon generátorů, aby udržela při
životě 27 pacientů po dobu 48 hodin.“178
Tato autorka obecně nabízí mírovou perspektivu i u jiných událostí. Například se
hlediskem mírové žurnalistiky dívá na útok a zabití Ahmada al-Džabárího v článku „Izrael
'otevřel brány pekla': Varuje Hamás zabitím jeho vůdce“, ve kterém přibližuje jeho smrt a
útok na něj skrze pohled běžných Palestinců, kteří toho byli svědky. Zároveň se zde
zmiňuje i o dalších zabitých při náletech, zejména dětech. V samostatném článku se pak
The Telegraph věnuje čistě obětem v Pásmu Gazy a tomu, jak se k celé situaci staví
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OSN.179
I The Telegraph se zabývá civilisty, například jeho korespondent Damien McElroy
podává svědectví z města na jihu Izraele, Kirjat Mal’achi, kde po raketovém útoku přišla o
život těhotná žena.180 McElroy tak shrnuje její příběh a zmiňuje i jména dalších dvou obětí,
kteří při té příležitosti přišli o život. V rámci textu pak vykresluje každodenní
jihoizraelskou realitu sestávající z ukrývání se před raketami.
McElroy je pak společně s Phoebe Greenwoodovou a Nickem Meoem autorem
dalšího textu v duchu mírové žurnalistiky, který se vyznačuje humanizací vojáků. V něm
citují například jednoho izraelského kapitána, který hovoří o sobě a své jednotce: „Myslel
jsem si, že jestli budu nějaký ten den pryč, měl bych před tím, než půjdu, ochutnat nějaký
italský salát. Můj tým je tady, jsou uvolnění, jsou to dobří kluci, jdou do Gazy kvůli
bezpečnosti svých rodin, ne zabíjet lidi.“181 Zmiňují i příběh dalšího vojáka, který plánoval
přestěhovat svou rodinu, jen aby byla více v bezpečí.
Čistě civilisty v Pásmu Gazy a jejich snahou se přesunout do bezpečí se zabývá
Phoebe Greenwoodová v textu z 18. listopadu.182 Tentýž den rovněž přináší článek, v němž
se věnuje zabitým rodinám či rodinám, jejichž děti byly zabity v posteli při nočním
náletu.183
Greenwoodová zůstává na místě i po uzavření příměří a věnuje se následkům pro
Gazu a její civilisty. Mluví jak o materiálních škodách, tak i o těch ekonomických a těch
celospolečenských.184 Společně s Damienem McElroyem přináší článek také o oslavách
v ulicích města Gaza nebo vypráví příběh jednoho z posledních zabitých Palestinců,
respektive jeho bratra, který sdílí svůj pohled na Hamás. Momentální pozici Hamásu
rozebírají i autoři: „Byl vylíčen nejen vlastními novinami, ale i světovými, jako schopný
postavit se nepříteli. A poprvé získal rozsáhlou diplomatickou podporu.“185 Autoři nicméně
nabízí i vhled do budoucna, a to například skrze politického analytika Ajmana Shaheena
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z gazanské univerzity Al Azhar (The Telegraph upozorňuje, že byl pro svou podporu
lidských práv vězněn Hamásem). Ten podporuje tezi, že podpora Hamásu půjde přeci jen
s časem dolů, neboť si lidé vzpomenou i na vše špatné, co má na svědomí. Autoři článku
pak zmiňují i myšlenku ukončení blokády a jaké následky by mohla mít: „Ten největší test
přijde v nejbližších dnech a týdnech. Pokud Izrael opravdu ukončí blokádu a více zboží a
služeb začne proudit dovnitř, některá utrpení posledních dvou týdnů se mohou začít zdát,
že za to stála.“186
The Telegraph se na konflikt dívá od počátku i analyticky, a to skrze text vedoucího
zahraničního zpravodaje Davida Blaira ze 14. listopadu, který eskalaci násilí přirovnává
k operaci z doby před čtyřmi lety, která byla prozatím tou nejkrvavější v historii izraelskopalestinského konfliktu. Zároveň analyzuje, co by konflikt mohl tentokrát přinést: „Ve
skutečnosti je Izrael vystaven mnohem většímu riziku než během posledního konfliktu. Tato
konfrontace proběhla za soumrakových let diktatury prezidenta Husního Mubaraka v
sousedním Egyptě. Dokud v Káhiře vládl, Izrael věděl, že Mubarak zůstane mimo konflikt v
Gaze a že mírová smlouva mezi oběma zeměmi zůstane nedotknutelná,“187 popisuje
s odkazem na současného nevyzpytatelného vládce Egypta, Muhammada Mursího. I
v dalším textu dává konflikt do souvislostí a ptá se, zda tato eskalace bude pro Izrael
válkou číslo osm. Zároveň analyzuje budoucí vývoj a to, co je potřeba pro urovnání celé
situace: „Při absenci mírového urovnání a s Hamásem pevně u velení zůstane Gaza
zbídačenou enklávou utrpení a extremismu.“188 Mluví rovněž o uprchlických táborech
v Gaze, o množství lidí, kteří v nich a v Pásmu Gazy obecně bydlí a o prognóze OSN,
která tvrdí, že v roce 2020 se při současném růstu populace nebude v Pásmu Gazy dát žít.
Dostává zde slovo rovněž Sufian Abu Zaydeh, představitel Organizace pro osvobození
Palestiny: „Problém Gazy je politický, humanitární a ekonomický. Vždycky říkám
Izraelcům: ‚Pokud neumožňujete lidem v Gaze žít normální život, nechtějte po nich je, aby
mysleli a chovali se normálním způsobem.‘“189 Právě tyto texty se svou hloubkovou
analýzou příčin a následků mohou řadit k textům napsaným v duchu mírové žurnalistiky.
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Obsahem The Telegraph byly i komentáře, jako je ten Petera Mullena „Izrael má
veškeré právo jednat proti neochabujícímu teroru vykonávaného vůči jeho civilnímu
obyvatelstvu“. Ten v něm mimo jiné nazývá BBC „propagandistickým strojem
Hamásu“190. Jak už napovídá titulek, v komentáři se staví na stranu Izraele: „Celá
populace jižního Izraele žije v neustálém teroru. A pokud mluvíme o utrpení dětí,
představte si, jaký je to být malý chlapec nebo dívka v malých jižních městech a vesnicích,
jako je Sderot, kde mají půlminutové varování, aby sprintovali do útočišť, a kde jsou školy
uzavřeny po celé týdny.“191 Dává prostor i komentáři Alana Johnsona, člena Sněmovny
lordů. Ten nese název „Izrael se možná chystá vtrhnout do Gazy“. Dalším komentujícím je
Nile Gardiner, který komentuje fakt, že Obama se doposud nevyjádřil k množství raket
vypálených Hamásem na Izrael.192 Prostor je dán ale i velice expresivnímu komentáři
Richarda Landese, autora slova „pallywood“, kterým označuje mediální manipulace ve
prospěch Palestinců. Landes tak ostatně nazývá i svůj komentář, „Pallywood a pornografie
smrti: západní média zase naletěla“. V něm kritizuje mediální přebírání jednotlivých
obsahů, které mají dokazovat vinu Izraelců a jejich podíl na smrti rodin či jednotlivců, bez
toho aniž by si tato média ověřila, že za daným útokem či explozí stojí opravdu Izrael. To
je ovšem téma, které se objevuje v souvislosti se zabitým čtyřletým chlapcem i v textech
Rebeccy Greenwoodové, která rovněž na tuto skutečnost upozorňuje: „Jsou zde podezření,
že chlapec byl ve skutečnosti zabit jednou z mnoha podomácku vyrobených raket Hamásu
vystřelených vstříc Izraeli z této přelidněné oblasti – které jsou, ze své podstaty, málo
spolehlivé.“193 To potvrzují i slova expertů z palestinského Centra pro lidská práva, podle
nichž by to nebylo poprvé.
Když se podíváme na reportování tohoto média obecně, tak The Telegraph si začíná
doutnajícího konfliktu všímat již o den dříve než The Guardian, přesto je to jen tři dny před
zahájením operace Pilíř obrany. Do jejího zahájení publikuje sice texty v duchu válečné
žurnalistiky, již v den zahájení konfliktu ale přichází na řadu analýzy. Po zbytek dobu
trvání konfliktu tak kratší zpravodajské texty střídají reportáže (i v duchu mírové
žurnalistiky) s analytickými texty a komentáři. The Telegraph se konfliktu věnuje i
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v editorialech své tištěné verze. V ní rovněž publikuje zápisky zpravodajky Rebeccy
Greenwoodové, která v krátkých textech glosuje některé aspekty svého působení ve
válečné zóně. Mnohá tématika se překrývá s obsahovou náplní textů The Guardianu,
například i The Telegraph informuje o smrti syna obrazového grafika BBC a tak jako The
Guardian se jeho osudu později věnuje v samostatné reportáži.194 Velkým tématem je pro
obě média i Egypt, jeho nový prezident a to, jak se postavil k vyjednávání příměří.
S uzavřením příměří ale The Telegraph zároveň přináší i jeho znění v samostatném
textu a dále analyzuje jeho aspekty. Dále se objevuje například i analytický text, který se
zabývá Hamásem a tím, co „odkoukal“ od jiných teroristických organizací, jak je to s
kopírováním „úspěšných“ teroristických strategií obecně a také jaké jsou v tomto světle
aspekty míru mezi Izraelem a Hamásem.195 I v rámci tohoto média je významným tématem
snaha o vyhlášení palestinské státní suverenity v OSN.
Reportování ale doplňují i další témata, například o aplikaci, která má za cíl varovat
Izraelce před letící raketou dřív, než obranný systém, a prodloužit tak čas na vyhledání
bezpečného úkrytu, či o billboardech v Gaze, na nichž jsou uvedena slova díků směrem
k Íránu. The Telegraph tak přináší komplexní a místy i unikátní pohled na spor mezi
Palestinci a Izraelem.

3.3.3 Dílčí shrnutí
Jak ukázala analýza textů médií The Guardian a The Telegraph, v porovnání se
zpravodajskými agenturami mají tato média opravdu více prostoru na analytický obsah. To
se projevilo i na jejich reportování v době konání operace Pilíř obrany, kdy právě
analýzám, komentářům a unikátním reportážím věnovala tato média převážnou část
prostoru.
Jak rovněž potvrdila analýza, právě takový typ obsahu může pak více splňovat
atributy mírové žurnalistiky. Informace o vypálených raketách a shozených bombách tak
byla často doprovázena příběhy civilistů, vysvětlením, proč se tak děje, či exkurzem do
historie (obě média se odkazovala ke značně krvavější operaci Lité olovo z prosince 2008 a
ledna 2009, kdy na palestinské straně zahynulo desetkrát tolik civilistů). Obě média pak
194
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spojovala obdobná témata i podobné poměrné zastoupení mírové a válečné žurnalistiky, a
to i s ohledem na jejich rozdílná hodnotová ukotvení. Výjimku tvoří komentáře vlastních
novinářů, v nichž se redaktoři The Guardianu staví spíše na stranu Palestinců, zatímco The
Telegraph má větší tendence obhajovat Izraelce.
Na obsahu se samozřejmě projevil i fakt, že velká část textů těchto médií byla
publikovaná online na stránkách jejich elektronických mutací.196 Ty nejsou zatíženy přesně
vyměřeným prostorem na stránce novin a hovoří tak ku prospěchu větší hloubce a
komplexitě publikovaných textů, stejně jako kontextualizaci informací v nich obsažených.
Je ovšem třeba brát v potaz, a například The Telegraph na tuto skutečnost
upozorňuje ve svých redakčních pokynech, že jde o komerční média, pro něž je důležitý
zisk, a právě i tato logika formuje jejich reportování. Lze tak předpokládat, že například ve
veřejnoprávních médiích by mohl být narativ mírové žurnalistiky ještě citelnější a častější.
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4 Komparace etických aspektů
Jak bylo zmíněno již v první kapitole slovy Kevina Williamse (1996), reportování o válce
by nemělo být speciálním případem a ukazatelem toho, jak fungují média.197 Pokud
takovou tezi přijmeme, pak i etické principy, které v průběhu konfliktu ovlivňují a formují
novinářovo reportování, by měly být identické jako v dobách míru, a ve válce by tudíž
neměla platit žádná speciální pravidla. To můžeme vztáhnout i na mírovou a válečnou
žurnalistiku, neboť v obou případech jde o novinářskou práci, která by měla následovat
kodex a etické principy, bez ohledu na to, jakým způsobem článek zpracuje. Když se ale
blíže podíváme na jednotlivé znaky těchto přístupů, zjistíme, že kategorické rozčlenění se
z hlediska etiky přístupu a reportování spíše kloní ve prospěch mírové žurnalistiky, což je
rovněž hypotéza, s níž pracuje tato práce.
Rozdíl v etice mírového a válečného žurnalismu v tom smyslu, jak tyto pojmy
chápe Johan Galtung (2003), je totiž obecně v jazyce a v objektivitě. Přístup válečné
žurnalistiky totiž předpokládá, že se na válčící strany budeme dívat jako na „nás“ a na
„ně“. To se může stát snadno v případě, že se konflikt týká země, z níž pocházíme, k níž
chováme sympatie nebo jejímiž podporovateli je naše vlast. Tato nežádoucí podjatost se
pak může týkat i začleněných novinářů, kteří se začnou cítit být s jednotkou, u níž působí,
spjati, nebo zkrátka z důvodu konání protislužby. Naopak novináři na volné noze a
unilaterálové, kteří nejsou vázáni žádnou organizací či armádou, se mohou pohybovat po
vlastní ose, spíše si témata vybírat a držet si zdravý odstup od armády a tím i objektivitu.
Válečná žurnalistika v podání Johana Galtunga (2003) tedy implikuje stranění a
reportování ve prospěch jedné ze stran, to znamená, že novinář bude odhalovat a
upozorňovat na špatnosti a lži jen na jedné straně konfliktu (na té „naší“, respektive
„jeho“), zatímco v případě mírové žurnalistiky je akcentován rovnocenný přístup, kdy se
odhaluje to špatné na obou (či více) válčících stranách. Dalším problematickým aspektem
válečné žurnalistiky je dehumanizace „té druhé strany“, kterou navíc vidí jako problém,
což opět implikuje podjaté reportování ve prospěch pouze jedné ze stran. Podjatost je
přitom něco, co etické kodexy vylučují a vylučuje ji rovněž mírová žurnalistika se svými
principy dání hlasu všem stranám, humanizací všech stran, odhalování lží na obou
stranách, koncentrace na vešekeré utrpení. Mírová žurnalistika navíc propaguje otevřenost
197
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a transparentnost, zatímco válečná napomáhá pokusům o ututlání a činí konflikt
nesrozumitelným.
S tím souvisí i použitý jazyk. Galtung (2003) přiřazuje válečné žurnalistice
propagandistický hlas, zatímco mírové žurnalistice empatii a porozumění. Jak bylo
definováno již v první kapitole, právě citlivost a zdrženlivost (ve vztahu k obětem) je
jedním z pravidel, které stanovují etické kodexy.
Závěr, že k etickým novinářským principům má blíže mírová žurnalistika, vyplývá
i z teorií, které byly v této práci zmíněny. Například etické principy médií tak, jak je
definoval Denis Muller (2014: 32) a jak byly v této práci již zmíněny, tedy
pravdomluvnost, spravedlnost, respekt, nezávislost, udržování důvěry, transparentnost,
zodpovědnost a svobodu slova, jsou principy typičtější pro mírovou žurnalistiku.
Nezávislost a pravdomluvnost je v podání Galtunga (2003) odhalování lží na obou
stranách, humanizace obou stran konfliktu, spravedlnost je možné chápat jako
pojmenování zloduchů na všech válčících stranách a poskytnutí hlasu bezhlasým (tedy
civilistům) všech stran konfliktu, respekt znamená zaměřit se na veškeré utrpení,
projevenou empatii a pochopení, transparentnost zase odpovídá zásadě učinit konflikt
transparentním.
Demonstrovat to ostatně lze i na etických principech v podání Patchinga a Hirsta
(2013): odpovědnosti, přesnosti, rovnováze, spravedlnosti a poctivosti v reportování,
objektivitě. Právě odpovědnost, která zde ještě nezazněla, je naprosto klíčovým aspektem
pro mírovou žurnalistiku, která se právě z odpovědnosti ke svým čtenářům, divákům či
posluchačům a obecně společnosti, v níž působí, snaží dávat více prostoru civilistům, kteří
společnost tvoří, než elitám, a navrhovat mírová řešení a dávat hlasy mírotvůrcům
(zejména těm z lidu), kteří pomáhají společnost rekonstruovat.
To, že je mírová žurnalistika s etikou a jejími principy více spjatá, pak nakonec
potvrzují i Nohrstedt a Ottosen (2015: 220), podle nichž z dichotomie mírové a válečné
žurnalistika je mírová žurnalistika ta, která „zaujímá morální a etické východisko, přičemž
uznává skutečnost, že média samotná hrají roli v propagandistické válce“.
Proti mírové žurnalistice a její objektivitě může být vzneseno mnoho námitek.
Důvody k nim zavdává už sám autor konceptu Johan Galtung (2003), když označuje
mírovou žurnalistiku za žurnalistiku náklonnosti (ačkoli tím míní náklonnost a empatii
vůči obětem). Další výtkou je, jak je ostatně zmíněno již ve druhé kapitole, že mírová
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žurnalistika nabádá novináře k aktivní participaci, a to právě v důsledku vyhledávání
mírových řešení.
Když se ale podíváme například na UNESCO a jejich dokument nazvaný
„Mezinárodní etické principy v žurnalistice“, který byl rovněž představen v první kapitole,
tak podle něj „pravý novinář hájí všeobecné hodnoty humanismu, především mír,
demokracii, lidská práva, sociální pokrok a národní osvobození.“198 Dále uvádí, že novinář
„prostřednictvím dialogu přispívá k atmosféře důvěry v mezinárodní vztahy, které
napomáhají míru, spravedlnosti, zmírnění mezinárodního napětí, odzbrojení a rozvoji
státu.“199
Tento dokument na základě těchto hodnot a definovaného poslání novináře vybízí
k tomu, aby přispěl rovněž k eliminaci války a zasazoval se o mír: „Etický závazek
k univerzálním hodnotám humanismu vyžaduje, aby se novinář zdržel jakéhokoliv
ospravedlňování nebo podněcování k válkám, agresi a závodu ve zbrojení, zejména
v nukleárních zbraních, a všem ostatním formám násilí, nenávisti nebo diskriminace.“200
Z jejich úhlu pohledu je tedy novinářovou povinností stavět se proti válkám. A to
právě proto, jak velký vliv reportování může mít (na společnost, či dokonce výsledek celé
války), jak bylo prokázáno již mnohokrát v historii a ostatně na to upozornila s odkazem na
válku ve Vietnamu také druhá kapitola.
Tuto tezi potvrzuje i Wilhelm Kempf (2007: 4), když říká, že „žurnalistika a média
hrají zásadní roli ve společenské konstrukci reality, která může být naplněna (vykonána)
různými způsoby: skrze vybraný typ zpravodajství mohou dát impuls k eskalaci nebo
deeskalaci konfliktu.“
To jsou ostatně motivy skryté za principy mírové a válečné žurnalistiky. Právě
eskalace byl jeden z důvodů, proč Johan Galtung válečnou žurnalistiku v minulosti
kritizoval a proč navrhl opačný přístup, tedy mírovou žurnalistiku.
Novináři, kteří prostřednictvím zásad mírového či válečného žurnalismu o konfliktu
reportují, a právě tak ovlivňují průběh, částečně výsledek nebo i následky konfliktu, jsou
přitom v rámci média, pro něž pracují, zaštítěni stále jedním a tím stejným etickým
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kodexem. Otázka tedy je, jakou žurnalistiku etické kodexy implikují a jak principy toho
daného přístupu převádí do praxe.

4.1 Etika reportování agentury Reuters
Při prostudování základních principů etického kodexu agentury Reuters, které vyplývají již
ze základní kategorizace tohoto kodexu – tedy nezávislosti, nestrannosti, přesnosti a
integritě, je na základě výsledku předchozí teoretické analýzy možné stanovit, že tyto
principy více odpovídají mírové žurnalistice.
Agentura Reuters se těchto principů ostatně během svého reportování o válce
v Jižní Osetii držela a to napříč mírovou i válečnou žurnalistikou. Například se snažila
maximálně o přesnost, v souladu s etickým kodexem citovala své zdroje, reflektovala
realitu, reportovala střízlivě a nesnažila se o senzaci, reportovala fakta a ne zvěsti.
Problematickým aspektem by se v tomto případě mohla zdát čísla o počtech obětí, která se
měnila s tím, jak svou rétoriku měnily i jednotlivé strany konfliktu (a především ruská
strana, která zpočátku toto číslo výrazně nadsadila). Agentura ale vždy uvedla, z jakých
zdrojů informace pochází, dost často s přidanou klauzulí, že čísla nebylo možné nezávisle
ověřit. Neuváděla tak tuto informaci jako fakt. Příkladem je článek Margarity Antidzeové
z 19. srpna „Ruské, gruzínské síly si vyměňují zajatce“. Zde Antidzeová doslova píše:
„Gruzie říká, že asi 200 Gruzínců, vyjma Jihoosetinců, zemřelo během bojů, které začaly 7.
srpna. Rusko říká, že 1600 lidí, hlavně civilistů, bylo zabito. Údaje nebyly nezávisle
ověřeny.“201 Tato formulace se objevuje i v řadě dalších textů.
Z hlediska pravidel pro válečné reportování se Reuters zavazuje k tomu, že se
poskytne prostor oběma stranám konfliktu202. To se jim při reportování o válce v Jižní
Osetii dařilo. Hlas měli ve zpravodajských textech psaných v duchu válečné žurnalistiky
jak lídři (tedy elity) všech stran, tak i všichni civilisté v textech pojatých opačným
přístupem, tedy mírovou žurnalistikou (což je příklad již v předchozí kapitole
analyzovaného článku Margarity Antidzeové „Usmívající se Rusové opouští úlevu
pociťující gruzínské město“203). Ačkoli se tak ne vždy děje v rámci jednoho textu (což platí
zejména o velmi krátkých textech publikovaných v případě nutnosti vyslat do světa
201
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bleskovou informaci204), vyjádření protistrany se pak objevuje v jiných, rozšířenějších
textech. Pokud jedna strana obviňuje druhou (viz obvinění Gruzie ze strany Ruska
z genocidy a stejně tak obvinění Ruska ze strany Gruzie z etnických čistek), dostává
napadená strana rovněž svůj prostor. Zpravodajové agentury Reuters se také rovnoměrně
přesouvají mezi jednotlivými místy konfliktu, přičemž reportují jak z gruzínské, tak
jihoosetinské a i ruské strany. Jejich reportování je většinou geograficky ohraničené, jejich
články by se tak bez znalosti zbylých textů mohly zdát jednostranné, ve výsledném
celkovém obraze je ale reportování agentury Reuters vyvážené.
S objektivitou při reportování o konfliktu ovšem souvisí i další pravidlo agentury
Reuters zmíněné v první kapitole, a tím je zdržení se jakýchkoliv projevů podpory vůči
jedné ze stran, a to i skrze pojmenovávání sporných území, což Jižní Osetie byla a je.
Reuters k ní napříč texty obou přístupů odkazuje jednak jako k „Jižní Osetii“, tak i jako k
„separatistickému regionu Jižní Osetie“ či „gruzínskému regionu Jižní Osetii“. Jižní Osetie
samu sebe nazývá jako „Republiku Jižní Osetie“, což je sousloví, které ale v reportování
agentury Reuters nezaznívá. Ta se přitom zavazuje k tomu, že bude užívat obě jména
sporných území. Dalo by se tedy říct, že tímto pojmenováním agentura straní Gruzii. Jenže
agentura takto drží obecně, mezinárodně a hlavně právně převládající linii, podle níž je
Jižní Osetie regionem Gruzie a je většinou mezinárodního společenství neuznaný stát.
Pokud by o Jižní Osetii informovala jako o Republice Jižní Osetie, tímto krokem by ji
fakticky uznala.
Z analyzovaných textů rovněž nevyplývá, že by některý z novinářů byl začleněn, ač
se několik zpráv přímo vojáky zabývalo. Výjimku tvoří reportér Denis Sinjakov, který
v mírovém textu o jihoosetinských civilistech ve městě Cchinvali uvedl, že do města
vstoupil společně s ruskými vojsky,205 můžeme tedy pracovat s variantou, že mohl působit
nějaký čas po jejich boku. Taková klauzule je pak v takovém případě zřejmě nejotevřenější
a nejčistší přístup, jaký může agentura zvolit – jde v podstatě o varování, že článek a
viděná realita může být zkreslená, manipulovaná ze strany ruské armády, a tím tedy ne
zcela odpovídat principům vyváženosti. Jak jsme si ostatně ukázali v teoretické části práce,
snaha armády ovlivnit reportování ve svůj prospěch je v podstatě něco, co k reportování o
válkách a konfliktech již od počátků patří.
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Třetí kapitola rovněž definovala jednotlivé přístupy mírové a válečné žurnalistiky,
které se ve zpravodajství agentury Reuters objevují. Z principů válečné žurnalistiky šlo
zejména o citaci elit, orientaci na násilí a válku a válčení jako takové, dichotomické
rozdělení stran konfliktu na „nás“ a „je“. V posledně jmenovaném případě ale šlo o citace
zúčastněných stran, kdy se toto rozdělení měnilo podle toho, koho zrovna agentura
citovala. Tato dichotomie nikdy nebyla akcentována samotným novinářem, autorem textu,
nedá se tedy mluvit o nevyváženosti a stranění. Etický kodex agentury Reuters rovněž
žádný ze jmenovaných aspektů nepovažuje za eticky problematický. Co se týče citací, ty
dokonce považuje za nedotknutelné a staví se proti jejich editaci. V rámci reportování
s odkazem na elity či násilí se i v těchto textech se agentura Reuters maximálně snažila o
přesnost a věcnost a nevyužívala tak emotivní jazyk, který by mohl reportování zkreslit.
Z hlediska mírové žurnalistiky pak šlo o již zmiňované dání prostoru oběma
stranám, zaměření se na veškerá utrpení (jak Gruzínců, tak Jihoosetinců), na základě toho
také humanizace obou stran, činění konfliktu transparentním, vysvětlení jeho příčin.
V podstatě toto jsou rovněž principy, které ukotvuje kodex agentury Reuters.

4.2 Etika reportování agentury AFP
Co se týče základních etických principů zakotvených v etickém kodexu agentury AFP,
jedná se o přesnost, objektivitu, transparentnost, nezávislost, ochranu zdrojů, citlivost ve
vztahu k obětem a jejich příbuzným. Kromě toho kodex klade důraz i na pravdu,
vyrovnanost a spravedlnost. Objektivita, transparentnost, citlivost ve vztahu k obětem a
příbuzným jsou rovněž základní pravidla mírové žurnalistiky.
Nutno podotknout, že agentura AFP jim v průběhu konfliktu na Kavkaze dostála.
Aby učinila konflikt co nejvíce transparentním, publikuje mnoho, i dílčích, informací,
které mohou být pro konflikt zásadní a posouvají jeho vývoj.
„Zvláštní péče by měla být věnována tvrzením o vojenských úspěších, zisku území a
počtech obětí,“206 uvádí kodex. Agentura rovněž uvádí, že musí vždy reportovat pravdivě,
tedy nepřebírat jen dané informace, ale ptát se, odkud tato informace pochází a zda je
pravdivá. To platí i o citacích lidí, jimž dává prostor. Co se týče počtů obětí, což byl
206
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problematický aspekt již u agentury Reuters, tak i AFP často toto číslo kriticky
reflektovala. Většinou dodávala do textů varování ve znění „nebyla zde žádná možnost,
aby agentura AFP ověřila tato čísla“207 či „toto číslo nemohlo být nezávisle ověřeno“208.
Stejně tak rozporovala i další tvrzení, tentokrát oficiální informace ruské strany o stahování
jejích jednotek. Agentura AFP v tomto případě velmi často doplňovala postřehy svých
zpravodajů o pohybech jednotek či jejich setrvání. Příklad můžeme najít například v textu
„Několik ruských jednotek viděno v Gori: AFP“. Hned v čele textu agentura AFP uvádí
následující: „‚Ve městě nemáme žádné vojáky, všichni jsou mimo město, aby zabránili
vnikání rabujících‘, řekl plukovník Igor Konošenkov. Během jeho řeči však bylo možné
zpozorovat na ulici dvě ruská obrněná vozidla, která byla vytažena z centra města, a
několik ruských vojáků bylo viděno v jiné části města, ačkoli zde nebyly žádné známky
vysoké koncentrace vojsk.“209
Kodex rovněž zmiňuje vyhýbání se vojenskému žargonu a užívání jazyka bez
emocí. Emoce v textu přítomny jsou, ale opět jen ve vyjádření jednotlivých osob, ať už elit
(tedy jednotlivých prezidentů, premiérů, nebo ministrů) či poškozených nebo
traumatizovaných civilistů. Vezměme si například citaci Michaila Saakašviliho: „Budeme
chránit naše hlavní město až do poslední kapky naší krve.“210
Jedna část kodexu se rovněž věnuje i embedům, tedy začleněným novinářům a
upravuje etičnost jejich reportování. Kodex stanovuje, že pokud byl materiál, tedy ať už
text, či fotografie nebo videa vytvořena v rámci přičlenění k vojenské jednotce, musí tyto
materiály nést tuto informaci. Takovým příkladem by mohl být text reportéra Adama
Plowrighta „Bezpráví brzdí pomoc v Gruzii“. V něm uvádí, že: „reportér AFP, který
cestoval s ruskými silami a povstalci u Gori, viděl ve středu spoustu domů v plamenech a
informoval o rabování vojáků a milicemi.“211 Vzhledem k tomu, že ale v dalších článcích z
terénu informuje o gruzínských vojácích, není zcela zřejmé, zda byl k ruské jednotce
přičleněn (a na jak dlouho), či zda šlo o jednorázovou záležitost. Je ale třeba zmínit
možnost, že Plowright mohl rovněž poukazovat na jiného reportéra AFP.
V rámci přístupu válečné žurnalistiky vykazovalo reportování agentury AFP
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následující znaky: citování elit, orientaci na násilí, dále chápání války jako hry s nulovým
součtem. V jejich reportování se rovněž objevovala obviňování protichůdných stran.
Kodex přitom říká: „Měli bychom požadovat reakce na nároky a obvinění protichůdných
stran kdykoli je to možné, a rovněž usilovat o nezávislé ověření. Pokud není žádné k
dispozici, měli bychom to říci.“212Agentura i v tomto případě kodex dodržela napříč
mírovými i válečnými texty. Příkladem může být text zpravodajů Michaela Mainvilleho a
Irakli Metreveliho z 12. srpna, kde píší následující: „Gruzínské ministerstvo zahraničí
tvrdilo, že ruské bombardéry napadly také tři vesnice v blízkosti Jižní Osetie a údajně
v jedné z nich zničilo sanitku. Žádná z tvrzení nemohla být nezávisle potvrzena.“213
V duchu mírové žurnalistiky pak cituje civilisty na obou stranách konfliktu, jejich
reportéři se vydávají i do menších vesnic postižených válkou, které nejsou tolik v hledáčku
médií, jako třeba o dost větší Gori či Cchinvali, kde dávají hlas upozaděným obětem.
Rovněž publikuje analytické texty, které vysvětlují pozadí konfliktu. Redaktoři této
agentury zůstávají na místě i po konci konfliktu a sledují, jak se situace vyvíjí dál, jak si
vede společnost, zda dochází k její rekonstrukci. Analýza neshledala na těchto textech
žádné problematické body.

4.3 Etika reportování deníku The Guardian
Ačkoliv firma Guardian News & Media, do níž spadá deník The Guardian a jeho
internetová zpravodajská verze, nedefinuje základní principy svých médií tak jako předešlé
zkoumané agentury, na základě analýzy jejího etického kodexu je za ně možné označit
spravedlnost, poctivost, udržení důvěry svých čtenářů nebo i citlivost při jednání
s truchlícími. I tyto principy mají více společného s charakteristikami mírové žurnalistiky,
která má za cíl sloužit svým čtenářům než mocným.
Vzhledem k tradici britských deníků, které otevřeně inklinují k jednotlivým
politickým stranám a zároveň liberálním či konzervativním hodnotám, které ztělesňují,
není v etickém kodexu tohoto média zařazena objektivita. To ale neznamená, že by kodex
umožňoval The Guardianu informovat ve prospěch jedné strany konfliktu. Naopak proto je
v kodexu zařazena spravedlnost, která je uvozena citátem novináře Charlese Preswitche
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Scotta. Ten říká, že je třeba vyslechnout hlas oponenta stejně jako přítele.214 A přesně o to
se The Guardian snaží, když dává prostor jak izraelským, tak palestinským civilistům. To
se ale nedá říct o vedoucích představitelích jednotlivých stran, kdy Hamás nebývá citován
prakticky vůbec.
Příkladem citace obou skupin civilistů může být například již v předchozí kapitole
zmiňovaný společný článek dvou zpravodajů, Harriet Sherwoodové a Chrise McGreala,
z nichž každý působí na opačné straně konfliktu: McGreal v Tel Avivu a Sherwoodová ve
městě Gaza. Společně tak reportují o reakcích Izraelců a Palestinců na příměří.215
Kodex rovněž stanovuje, že v případě kritiky či obvinění má mít tato strana
příležitost reagovat. Čím je obvinění nebo větší, tím větší je i tato povinnost.216 A právě
s ohledem na toto pravidlo The Guardian informoval, jak dokazuje například článek
„Napětí na hranicích: Palestinec zastřelen u plotu“, v němž se Izrael a Hamás navzájem
obviňují z porušení příměří.217
Při bližším pohledu na jednotlivé články obsahující hledisko válečné žurnalistiky se
jednalo například o článek „Vojenský velitel Hamásu zabit Izraelem“, kde The Guardian
citoval elity a rovněž popisoval vojenské operace. Článek ale splňuje například nároky na
vyváženost, když zde cituje politiky, kteří podpořili krok Izraele (tedy zabití Ahmada alDžabára), stejně jako ty, kdo jej kritizují.218
Dalším typickým znakem byla převážná akcentace míru těmito elitami, jako
v článku „Obama naléhavě vyzývá vedoucí představitele Blízkého východu, aby
zprostředkovali příměří, zatímco námořnictvo rozestavuje lodě“. Všechny tyto články ale
splňují etické požadavky a nejsou v kontradikci s etickým kodexem.
V duchu mírové žurnalistiky se zase The Guardian věnoval civilistům, historickým
kořenům konfliktu či například navrhováním mírových řešení nebo reportováním o
mírotvorných iniciativách z řad civilistů, respektive pozůstalých.219 Ani u takových článků
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nebyl zaznamenán žádný etický rozpor.

4.4 Etika reportování deníku The Telegraph
Jak bylo uvedeno již v první kapitole, všechny verze deníku The Telegraph, tedy tištěná
verze The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph, stejně jako internetová verze The
Telegraph Online, vyznávají principy přesnosti, poctivosti a reportování ve veřejném
zájmu. Pro připomenutí definice veřejného zájmu v redakčním kodexu International Press
Standards Organisation, kterým se The Telegraph řídí, obsahuje ochranu veřejného zdraví
a bezpečnosti či například odhalování zločinu (tedy špatností obecně). Tyto principy i
právě tato definice veřejného zájmu souzní s principy mírové žurnalistiky, jehož (již
několikrát popsaným a v této práci připomenutým) cílem je odhalovat špatnosti na obou
stranách i předcházet konfliktům.
Etický kodex například definuje zdržení se publikace zavádějících či nepřesných
informací. Na základě provedené analýzy je možné říct, že tato pravidla The Telegraph
dodržel a to u článků psaných v duchu mírové i válečné žurnalistiky. Například se
nezdráhá varovat, pokud není schopen nějakou informaci ověřit (ač mu to kodex
neukládá). Děje se tak například u textu zpravodajky Rebeccy Greenwoodové, která se
setkala s mužem, který jí ukázal video s hrozivými záběry, na němž je dle jeho slov
nejmladší oběť náletů. Greenwoodová ale varuje, že není možné ověřit, zda je na videu
opravdu tato oběť: „Je nemožné ověřit jeho tvrzení, že mladá dívka, které doktoři naléhavě
masírují hrudník s cílem ji oživit a která krvácí z uší, úst a nosu, je nejmladší obětí
večera.“220 Tomuto tvrzení přitom předchází barvité líčení zraněné dívky, které se ale
v reportování The Telegraphu neobjevuje výjimečně. V tom stejném článku reportuje
Greenwoodová podobně expresivně i o zabití Ahmada al-Džabárího: „Dvacetiletá
studentka Rena Ahmad pro Daily Telegraph informovala, jak se po zaslechnutí výbuchu
vrhla ke svému oknu. Sledovala, jak panikařící, většinou dospívající chlapci, vytáhli dvě
ohořelá těla ze žhavého vraku. ‚To bylo poprvé, co jsem viděla mrtvé tělo a zbývaly z něho
jen černé kusy. Můj bratr a jeho přátelé z okolí zvedali kusy masa z cesty. Viděla jsem
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hlavu oddělenou od těla, jen tak ležet na betonu,’ řekla.“221 Etický kodex ale neupravuje,
jak s takovými informacemi zacházet, hovoří jen o zdrženlivosti a porozumění ve vztahu
k pozůstalým. Tento text byl přitom v případové studii vyhodnocen jako vyznávající spíše
aspekty mírové žurnalistiky.
Ze znaků mírové žurnalistiky se pak zde nejčastěji objevoval motiv civilistů na
obou stranách, analýza příčin a následků, která perfektně odpovídá i principům mírové
žurnalistiky.
Z hlediska válečné žurnalistiky šlo zase o citaci elit (přičemž slovo dostávají
v drtivé většině textů izraelští nebo egyptští lídři, Hamás, který je považován Západem za
teroristickou organizaci není citován téměř vůbec), v dílčích textech rovněž informace o
postupujících vojenských operacích. Z etického hlediska ale byly tyto texty v pořádku.

4.5 Dílčí závěr
Jak ukázala komparativní analýza, mírová žurnalistika z teoretické perspektivy splňuje
více atributů etického reportování než válečná žurnalistika (alespoň tedy ve formě, v jaké
je definována Johanem Galtungem). Na základě analýzy reportování agentur Reuters a
AFP a deníků The Guardian a The Telegraph ale zároveň vyplynulo, že ne všechny znaky
válečné žurnalistiky jsou z principu neetické či problematické – a právě tyto znaky byly v
textech těchto médií přítomny.
Zároveň je možné říct, že zpravodajské agentury obecně postupovaly v souladu se
svými kodexy. Ty jsou velmi propracované a postihují i aspekty práce novináře
v krizových a válečných oblastech. Ačkoliv jejich reportování vykazovalo několik znaků
válečné žurnalistiky, vždy se jednalo právě o ty aspekty tohoto reportování, které nejsou
vnímány jako eticky špatné, či nejsou nijak v rámci jejich etických kodexů upraveny.
Zároveň platí, že znaky válečné žurnalistiky vykazovaly spíše zpravodajské texty než
analytické.
Oproti tomu etické kodexy The Guardianu a The Telegraphu nejsou tak široké a tak
podrobné jako etické kodexy tiskových agentur. Zcela chybí jakákoliv část upravující
působení novinářů ve válečných oblastech. Navíc jsou oba kodexy ve velké míře shodné,
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právě proto, že oba odkazují k vyšším autoritám své země, které definují obecné principy
novinářské práce. Samotné reportování se pak liší spíše jen v dílčích částech, a bylo
vyvážené jak v textech zpracovaných v duchu mírové, tak i válečné žurnalistiky. Můžeme
tedy říct, že dodržené etické principy se prakticky nelišily v žádných textech.
To, jak média obecně nazírají konflikt, tedy to, že se zaměřují na elity a jejich
mírové snahy, že nejdou v některých textech do hloubky z hlediska historie a že více
hovoří o aspektech válečných operací než o civilistech, etické kodexy obecně
nevyhodnocují jako prohřešek proti kodexu a novinářské etice. Tím ale naopak obecně
může být příliš expresivní a necitelné vykreslování obětí jako tomu bylo v případě deníku
The Telegraph. V tomto případě šlo paradoxně o článek, který jinak svým obsahem
splňoval atributy spíše mírové žurnalistiky.
Přítomnost některých válečných aspektů v reportování těchto médií a zároveň
žádný detekovaný soulad s etickými kodexy a pravidly tak dokazuje, že ač je myšlenka
mírové žurnalistiky inspiratrivní a bohulibá, některé aspekty konfliktu zůstávají
v reportování napříč médii – a nemusí to být nutně špatně, pokud informování o násilí
nepřevládá nad vším ostatním. Ostatně konzumenti médií chtějí být v obraze a to mohou
být jen v případě, když budou je média informovat i o vojenských operacích. Ideálním
přístupem by tak byla kombinace znaků obou přístupů, což reportování těchto médií
splňovalo.
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Závěr
Mír a válka – to jsou antagonické pojmy, které spolu i přesto úzce souvisí. To platí i o
mírové a válečné žurnalistice, dvou přístupech odvozených právě od významové náplně
těchto základních pojmů, kde jeden z nich propaguje válčení, druhý je orientován spíše na
řešení a uklidnění samotného konfliktu. Cílem této práce bylo popsat, jaká jsou teoretická
východiska těchto dvou přístupů a zjistit, jakými etickými principy se tyto dva typy
reportování vyznačují, zda převažují shodné či rozdílné znaky, a to s pomocí analýzy
reportování vybraných zpravodajských médií a následné komparace.
Stanovená hypotéza (na základě již předchozí znalosti tématu) zněla, že převažovat
budou rozdílné znaky. Z teoretického hlediska se tato hypotéza potvrdila a ukázala, že tyto
přístupy stojí ve vzájemné opozici a to zejména v bodech, které k etice reportování nejvíce
odkazují. V tomto ohledu právě mírová žurnalistika více odpovídá hodnotám a principům,
které ustavují ať už mediální teoretikové, či samotné mediální (ale i nadnárodní)
organizace ve svých kodexech či pokynech. Jedná se zejména o jazyk reportování, který je
v rámci mírové žurnalistiky vyvážený, neboť jedním z jejích principů je dát prostor všem
stranám, mezi nimi i civilistům a trpícím. Oproti tomu jazyk válečné žurnalistiky nese
znaky propagandy, je více vyhrocený a více nabádá svou rétorikou ke stranění (viz typické
rozdělení na „my“ a „oni“). Je to tedy zejména jednostrannost reportování a podjatost, co
je největším problémem válečné žurnalistiky, alespoň z hlediska Galtungovy (2003)
definice. Tato jednostrannost se projevuje mimo jiné dehumanizací jedné strany konfliktu,
upozorňováním na její nepravdy a zloduchy, stejně jako nazíráním této strany jako
představitele problému. Oproti tomu mírová žurnalistika se vyznačuje svým objektivním
přístupem ke všem stranám konfliktu, k nimž přistupuje se stejnou vehemencí odhalovat
nepravdy a špatnosti a ukázat na všechny zloduchy. Mírová žurnalistika ale zároveň tyto
strany humanizuje, a to i proto, že je z principu empatická a chápající a že klade důraz na
civilisty a jejich utrpení, a to na všech stranách konfliktu. Akcentovány jsou rovněž mírové
iniciativy a mírotvůrci z lidu.
Jak ale ukázala výzkumná, analytická část práce, tato teoretická vymezenost a
antagonismus v praxi ne vždy funguje. Na základě provedené analýzy totiž vyšlo najevo,
že ačkoliv minimálně ve zpravodajství globálních agentur převládá válečná žurnalistika,
znaky, které byly v tomto případě v jejich reportování detekovány, nejsou eticky závadné a
nejsou v protikladu k etickým kodexům, které si organizace stanovily. To platí i pro
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zkoumaná tištěná, respektive internetová média, kde ale znaky mírové žurnalistiky byly
zastoupeny o něco více.
Analýza si všímá, že nejčastěji přítomnými znaky válečné žurnalistiky
v reportování zkoumaných médií bylo citování elit, včetně vnímání jejich role jako
mírotvůrců, a obecně zaměření na násilí a aspekty válčení. Místy se v článcích odráželo i
vnímání konfliktu jako hry s nulovým součtem, kde je jeden vítěz a poražený. Ve většině
článků se pak novináři soustředili na viditelné aspekty válčení, zejména počty obětí a
zraněných či škody na majetku. Z reportování rovněž vyplynulo, že tato média se
zpravodajstvím čekala až na propuknutí násilí.
V úžeji zastoupených článcích akcentujících aspekty mírové žurnalistiky se jednalo
o tyto znaky: informování o utrpení na všech stranách, humanizace všech stran, dávání
hlasu těm, co jsou přehlíženi, pojmenovávání nepravd a špatností bez rozdílu. Čas od času
zkoumaná média informovala i o občanských mírových iniciativách, vzorový článek
v tomto duchu publikoval deník The Guardian. Média se přitom ale nedopouštěla
bezcitnosti či neetického chování ve vztahu k obětem, jejich rodinám či přeživším. Jedinou
výjimkou bylo reportování deníku The Telegraph, který využil expresivnější jazyk při
líčení zraněných, umírajících či mrtvých.
S ohledem na široké zastoupení válečné žurnalistiky ve zkoumaných médiích je
rovněž nezbytné si uvědomit, že převaha tohoto přístupu v reportování je ve své podstatě
přirozená. S ohledem na zpravodajské hodnoty, které definovali Galtung a Rugeová (a
které s obměnami platí i v dnešní době), mají právě texty (ale nejen ty) vytvořené v duchu
válečné žurnalistiky větší šanci na to dostat se do zpráv. A to ať už proto, že dávají prostor
elitám nebo i proto, že se zaměřují na jednotlivé aspekty válčení a vývoj na bojišti. Je tak
nasnadě, že média takové články publikují, a zároveň nemožné a chybné tyto aspekty
z reportování vynechat.
V této souvislosti výzkum ale rovněž poukázal na další zajímavý a typický jev, tedy
že ani válečná, ani mírová žurnalistika se většinou neobjevují v krystalické podobě.
Ačkoliv analýza se pokusila zmapovat texty, které mohly být takto striktně
kategorizovány, ve většině případů bylo velmi těžké určit, jestli je daný text čistě mírový,
či válečný. Analýza rovněž prokázala, že důvodem může být fakt, že málokdy text splňuje
veškeré předpoklady, které jsou danému přístupu přisuzovány. Většinou se objevují pouze
jeho dílčí aspekty.
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Výzkum také ukázal, že přístup válečné žurnalistiky více akcentovaly zpravodajské
texty, zatímco mírová žurnalistika se pak více uplatňovala v analytických textech nebo
reportážích (pokud tedy nebyla předmětem analýzy bojeschopnost a vybavenost armády
z hlediska zbraní a bojových vozidel).
V souvislosti s typy textů je ale rovněž nutné zmínit, že výzkum má mnohé limity.
Prvním z nich je omezení zkoumaného materiálu právě na psané texty a nezařazení
obrazové složky reportování, a to ať už fotografií nebo audiovizuálního obsahu, což by
výsledky případové studie zřejmě velmi ovlivnilo.
Je rovněž velmi pravděpodobné, že výsledky výzkumu by byly jiné i v případě,
kdyby předmětem zkoumání byla státní média či alespoň média pocházející ze státu, který
je do konfliktu zapojen. To ostatně prokázala již teoretická část práce, která zde představila
příklad v podobě války o Falklandy, kdy britští novináři přinášeli zprávy ve prospěch
Spojeného království. Rozdíl by rovněž mohl být viditelný v případě, pokud by zkoumaná
média více využívala embedovaných novinářů. Na druhou stranu ale tento přístup upravují
etické kodexy, tedy alespoň v případě zpravodajských agentur. Dá se tudíž předpokládat,
že materiál, v němž by novinář výrazně stranil „své“ jednotce či jedné ze stran konfliktu,
by se vůbec nedostal přes redakční kontrolu.
Podle Galtunga (2003) by ale nicméně mělo být každé dobré reportování pravdivé,
bez ohledu na to, jestli jde o válečný nebo o mírový žurnalismus. Jak ukázala analýza
etických aspektů, dobré reportování je něco, co má spíše blíže charakteristikám a
principům mírové žurnalistiky. Na druhou stranu ale nelze úplně všechny aspekty válečné
žurnalistiky automaticky označit za špatné a neetické. I proto je zcela legitimní
předpokládat, že se bude mírová a válečná žurnalistika nadále objevovat bok po boku.

Summary
Peace and war – two antagonistic yet closely related terms. This characteristic is also
applicable to peace and war journalism, the approaches derived from meaning of these two
basic terms. While one of them promotes the warfare, the other one is orientated to the
solution and elimination of the conflict. The aim of this work was to describe what the
theoretical base of peace and war journalism is and to find out which ethical aspects these
two types of reporting include.
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During the research, analysis of reporting of specific media was used and it was
hypothesized that the ethical aspects of peace and war journalism would differ.
The hypothesis was confirmed from the theoretical point of view. The analysis also
showed that these approaches oppose especially in the characteristics that are the most
closely related to ethics of reporting. In this point of view the peace journalism
corresponds more to the values and principles that are set up by media theorists and the
media organizations themselves in their codes of ethics.
However, as the analytical part of the thesis proved, this theoretical antagonism
does not always work in practice. Even though war journalism prevails in the reporting,
characteristics of war journalism presented in texts were not ethically wrong and did not
oppose codes of ethics of the analyzed media. This situation is also applicable to the
printed and online media.
The analysis showed that the most common characteristics of war journalism that
were presented in reporting of the analysed media were: giving voice to elites, perceiving
elites as peacemakers, focus on violence and warfare, focus on visible aspects of warfare
such as number of victims, wounded or damage of property, and so on. In addition to these,
the analyzed media also waited with reporting until the violence occurs.
On the other hand, the articles reported as peace journalism pieces included:
reporting suffering on all sides, humanization of all sides, giving voice to the voiceless,
uncovering untruths and evil-doers on both sides. The analyzed media also sometimes
covered people peacemakers.
It is also necessary to mention that the research had its own limitations. First of all
it was limited by the choice of analyzed material because the research excluded photos,
videos and other journalistic content. Secondly, the research was also shaped by the choice
of media itself. It is legitimate to expect that the results of the research may differ
depending on chosen media.
To conclude, according to Galtung every reporting should be good, no matter if it is
peace or war journalism. As the analysis showed, the good reporting is something that is
closer to the characteristics and values of peace journalism. However, not every aspects of
war journalism have to be considered as bad or non-ethical. Thus, it is possible to expect
that these two approaches will keep appearing in the media side by side.
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