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Anotace 

Diplomová práce Komparace pokrytí válečných konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými 

médii zkoumá a porovnává, v jaké míře a jakým způsobem jsou ve vybraných médiích 

zpravodajsky reflektovány dvě války, jež trvají již několik let a patří mezi největší 

humanitární krize současnosti. Zkoumanými konflikty jsou válka v Sýrii a válka v Jemenu. 

Cílem práce je dokázat, že ač jsou obě války v mnoha aspektech srovnatelné, mezi jejich 

mediálním pokrytí je značný rozdíl. Teoretická část čerpající z odborné literatury shrnuje a 

definuje významné koncepty doprovázející zpravodajství a výběr zpráv a jejich dopad  

na příjemce, roli médií ve válce a další pojmy, jako je ideologie nebo propaganda. Na základě 

čtyř teoretických východisek jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy. Výzkumná část 

prostřednictvím kvantitativní analýzy zkoumá jednotlivé zprávy tří vybraných 

zpravodajských webů, kterými jsou Aktuálně.cz, Novinky.cz a iDnes.cz. Zaměřuje se na 

míru pozornosti, tematické ukotvení, roli médií při pokrývání konfliktů a přítomnost 

ideologie. Zjištěné výsledky na závěr vzájemně porovnává. 

 

Annotation 

The diploma thesis Comparison of coverage of war conflicts in Yemen and Syria  

by the Czech media examines and compares to what extent and in what way two wars, which 

have been going on for several years and are among the biggest humanitarian crises of the 

present, are reflected in selected media. The conflicts under investigation are the war in Syria 

and the war in Yemen. The aim of the thesis is to prove that although the two wars are 

comparable in many aspects, there is a considerable difference between their media 

coverage. The theoretical part which comes out from the professional literature summarizes 

and defines important concepts accompanying news and news selection and their impact  

on recipient, the role of the media in war and other concepts such as ideology or propaganda. 

On the basis of four theoretical background, research questions and hypotheses are set. The 

research part examines the individual reports of three selected news sites, which are 

Aktuálně.cz, Novinky.cz and iDnes.cz. It focuses on the level of attention, thematic 

anchorage, the role of the media in covering conflicts and the presence of ideology.  

In conclusion, the results are compared. 
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Úvod 
Těžištěm této diplomové práce, která nese název Komparace pokrytí válečných 

konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými médii, je informování o válečných konfliktech jako 

specifické odvětví zpravodajství. Studie se konkrétně soustředí na srovnání dvou válek 

oblasti Blízkého východu, jež vykazují mnoho společných znaků. 

 

Zpravodajský prostor médií je omezený, ne všechny události dostávají pozornost 

odpovídající jejich důležitosti. Názory příjemců se však často utvářejí právě na základě toho, 

co k nim prostřednictvím masových médií na denní bázi putuje. Tyto myšlenky nastínil 

Walter Lippmann již před bezmála sto lety. Formuje se veřejné mínění, které má zejména  

v demokratických společnostech významnou roli, třeba i proto, že má potenciál něco změnit. 

V kontextu válečných konfliktů budiž příkladem třeba válka ve Vietnamu, kdy se média  

a veřejnost do jisté míry zasloužily o její konec.  

 

Současné válečné konflikty jsou vděčným zdrojem pro nejrůznější zpravodajské 

platformy. Některé konflikty ale jako by byly méně důležité. Při zběžném či podrobnějším 

pohledu do dominantních českých zpravodajských portálů, při sledování jejich agendy a při 

znalosti systému, jaký provází výběr jednotlivých zpráv, je jasné, že některým tématům či 

událostem je ve zprávách věnováno méně prostoru než jiným, ačkoliv objektivně jejich 

relevance může být srovnatelná. Povaha médií se mění ruku v ruce se „zezábavňováním“ 

obsahů, zrychlováním produkce zpráv, technologiemi a dalšími fenomény současné doby. 

Prioritou je, jak se bude na článek „klikat“, a tak v rychlém redakčním procesu často některé 

informace zůstanou před pomyslnými branami, které vedou do zpravodajství, třeba  

na základě poněkud cynického, ale z praxe známého, hesla „moc daleko, málo mrtvých“. 

 

Takový pohled se nabízí i zaměříme-li se v rámci českého zpravodajství  

na referování o současných největších válečných konfliktech. Konkrétně se jedná o občanské 

války v Sýrii a v Jemenu. Oba konflikty jsou v mnoha aspektech srovnatelné. I přes vysoký 

počet civilních obětí a humanitární krizi, která na území Jemenu panuje, je však jemenská 

válka, co se týče mediálního pokrývání, ve stínu ostatních, více sledovaných konfliktů. 

Přitom právě masová média a jejich přístup k dané události jsou velmi důležitá. Vzhledem  
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ke specifičnosti a vzdálenosti válečných událostí jsou často jediným spojením mezi realitou 

války a publikem. Jistou přezíravost vůči jemenské válce přitom přiznávají i samotná média 

tím, že jí běžně dávají přívlastek „zapomenutá“.1 

 

Práce bude vycházet z hypotézy, že je jemenská válka (nejen) českými médii 

neprávem opomíjena. K této domněnce dospěla autorka na základě dlouhodobého sledování 

válečných témat v české mediální agendě pramenící z jejího zájmu o válečné zpravodajství. 

Shodou okolností byla v roce 2019 publikována studie Global Responses to Conflict and 

Crisis in Syria and Yemen, jež se zabývá podobným tématem, v rámci kterého autorky 

Amanda Guiderová a Maia Carterová Hallwardová provedly kvantitativní i kvalitativní 

analýzu a porovnaly pokrytí Sýrie a Jemenu.2 

 

Hlavním cílem práce je pomocí obsahové analýzy zjistit, jakým způsobem informují 

přední česká internetová média o válce v Jemenu ve srovnání s válkou v Sýrii. Zda je pokrytí 

kvalitní, dostatečné, srovnatelné a v jakém kontextu jsou konflikty prezentovány. Vzhledem 

k relativní aktuálnosti konfliktů, které stále probíhají a vyvíjejí se, tudíž se na ně nelze 

podívat s odstupem, k danému tématu není mnoho odborných publikací či vypracovaných 

studií. Obecně je válečná žurnalistika poměrně opomíjeným žurnalistickým odvětvím.  

I proto by tato práce mohla být v rámci praktického výzkumu v dané oblasti přínosem.  

 

Na začátku bude nutné zpracovat relevantní odbornou literaturu, což je potřebný krok 

před praktickým provedením obsahové analýzy. Z klasické literatury z oborů žurnalistiky a 

sociologie budou vycházet teoretická východiska, tedy první část diplomové práce, na 

základě kterých budou v praktické části stanoveny jednotlivé hypotézy. Teoreticky budou 

vymezeny pojmy související se zpravodajskými obsahy – zpravodajské hodnoty, 

                                                        
1 WIRNITZER, Jan. Zapomenutá válka. Írán vlákal Saúdy do jemenské pasti, říká odborník. In: iDnes.cz 

[online]. Praha: Mafra, 1. prosince 2015 20:01 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/valka-v-jemenu-rozhovor-visingr.A151201_120209_zahranicni_jw 
 Nebo HUDEMA, Marek. Zapomenutá válka v Jemenu se pro Saúdy stává jejich Vietnamem. In: 

Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 31. prosince 2016 13:41 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zapomenuta-valka-v-jemenu-se-pro-saudy-stava-

vietnamem/r~9d8fe81cce7611e6875c0025900fea04/ 
2 GUIDERO, Amanda, CARTER HALLWARD, Maia. Global Responses to Conflict and Crisis in Syria and 

Yemen [online]. Palgrave Pivot, 2019, s. 55-72. ISBN 978-3-030-02789-6. Dostupné z: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-

6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc 
 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/valka-v-jemenu-rozhovor-visingr.A151201_120209_zahranicni_jw
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zapomenuta-valka-v-jemenu-se-pro-saudy-stava-vietnamem/r~9d8fe81cce7611e6875c0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zapomenuta-valka-v-jemenu-se-pro-saudy-stava-vietnamem/r~9d8fe81cce7611e6875c0025900fea04/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc
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gatekeeping, agenda-setting, rámcování. Dále se práce zaměří na roli, kterou média sehrávají 

v rámci válečných konfliktů, a na koncept ideologie a propagandy.  

 

Práce představením metody, pomocí které bude výzkum proveden, přejde do 

praktické části. K výzkumu bude použita kvantitativní obsahová analýza. Kvantitativní nebo 

také tradiční metoda spočívá v měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých 

proměnných nebo jejich kategorií. Sbírá fakta a ta následně zapracovává do statistik, což 

činí výsledky zkoumání přesné a přesvědčivé.  

 

Část týkající se konfliktů, které budou stručně popsány v úvodu praktické části, bude 

vzhledem k jejich již zmíněné aktuálnosti a z toho vyplývajícímu nedostatečnému pokrytí  

v rámci literatury, vycházet především ze zpravodajského pokrytí českými a zahraničními 

médii. Výběrový soubor budou v tomto výzkumném projektu představovat vybraná média  

a zprávy s daným tématem v určeném období. Analyzovány budou tři české zpravodajské 

internetové servery, které mají vysokou čtenost a na českém mediálním trhu dominují. 

Konkrétně iDnes.cz, Aktuálně.cz a Novinky.cz.  

 

Zaměření na internetové portály není náhodné. Na rozdíl od novin, rozhlasu či 

televize je totiž jejich kapacita takřka neomezená a je zde časté, že dochází k publikování 

méně důležitých příspěvků, které by v tradičních médiích nedostaly prostor. Typem 

analyzovaných obsahů budou jednotlivé zprávy týkající se konfliktů v Jemenu a v Sýrii. 

Období zkoumání bude stanoveno na rok 2018, výzkum tak částečně naváže na studii 

autorek Guiderové a Carterové Hallwardové. Zde se práce odkloní od vypracovaných tezí, 

kde je uvedeno, že bude zkoumáno období tří měsíců. Toto období je však vzhledem k nízké 

frekvenci výskytu článků o válce v Jemenu příliš úzké. 

 

Oproti vypracovaným tezím rovněž dojde k vypuštění použití kvalitativní analýzy  

z důvodu velkého množství analyzovaných jednotek a také z toho důvodu, že k výzkumu 

stanovených otázek není nezbytná. Tím bude zároveň vypuštěn dílčí cíl zjistit, proč je 

pokrytí konfliktů takové, jaké je. Takový výzkum by vydal na samostatnou práci a vyžadoval 

by více než jen použití kvalitativní analýzy. Rovněž nebude při formulování teoretických 

východisek použito všech publikací uvedených v tezích. Místo toho byla zvolena jiná díla, 

jež se více zaměřují na konkrétní pojmy a koncepty, které první část práce představí. Jistá 
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změna se projeví i ve struktuře práce. Kromě většího zaměření na zmíněné koncepty, 

zejména ty, které souvisí se zpravodajstvím, bude nastínění pozadí konfliktů a jejich 

mediálního pokrytí přesunuto na úvod výzkumné části, neboť se více než k mediální teorii 

hodí k té části práce, která se zaměřuje přímo na obsahy, jež dění v Jemenu a v Sýrii popisují. 
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1 Teoretická část 
V této části práce budou na základě odborné literatury stanovena teoretická 

východiska týkající se fenoménů z oblasti zpravodajství a válečného zpravodajství. Definice 

a shrnutí těchto pojmů umožní provést analýzu. 

1.1 Role a moc médií 

Masová média, jimiž rozumíme periodický tisk, rozhlas, televizi a internet, hrají  

v mnoha ohledech nenahraditelnou a zásadní roli, zejména pak ve společenské, kulturní a 

politické oblasti. Jedině v případě, že pochopíme jejich fungování, moc a poslání v kontextu 

demokratické společnosti, můžeme dále zkoumat, jak fungují jednotlivá média v 

konkrétních situacích. Jejich význam jako sociálních aktérů výrazně vzrostl od 19. století. 

Tehdy si média začala získávat početnější publikum a rozvíjel se masový tisk. S 20. stoletím 

a rozvojem technologií přišly kromě nových komunikačních prostředků také nové možnosti, 

změny a větší zapojení médií do politického života.3 

 

Primárním posláním médií je informovat, distribuovat vědění a zprostředkovávat 

kontakt se společenskou realitou. Přisuzují se jim ale i další funkce. Například Denis 

McQuail uvádí: „Média jsou navíc zásobárnou vzpomínek a mapou, z níž vyčteme, kde se 

právě nacházíme a kdo zrovna jsme (identitu); navíc nám poskytují podklady pro orientaci 

v budoucnosti. (...) média do značné míry konstituují společenskou realitu a hlavní rysy 

normality pro potřeby veřejného, sdíleného společenského života; slouží rovněž jako 

rozhodující zdroje standardů, modelů a norem.“4 Média slouží jako prostředník  

mezi občany a vládou a jejich úkolem je monitorovat a hlídat činnost politiků. Také poskytují 

platformu pro výměnu názorů a podílí se na vytváření veřejného mínění. Nejen  

ve věcech veřejného zájmu platí, že občané často nemají možnost přímé zkušenosti. Se 

skutečnostmi, událostmi, novinkami atd. přicházíme do kontaktu pomocí mediace, média 

tak vstupují mezi nás a realitu.5 

 

                                                        
3 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, 390 s. 

ISBN 978-80-262-0743-6. 
4 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 93. ISBN 978-80-

7367-574-5. 
5 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 89-95. 
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Správné fungování médií a jejich nezávislost na politických a vládních institucích je 

jeden z pilířů demokracie. Tímto vztahem se ve své studii An Introduction to Political 

Communication: Politics, Democracy and the Media zabývá Brian McNair. Tvrdí, že média 

a politici hrají hru, ve které mají přidělené určité role. Třetí stranou tohoto vztahu je 

publikum. Klíčovým prvkem vztahu publika, médií a politické moci je právě zmíněná 

absence přímé zkušenosti.6 Tento jev popsal Richard L. Bairett Jr. jako informační asymetrii. 

Tedy jakousi informační výhodu, kterou v rámci tohoto komunikačního trojúhelníku 

disponuje politická moc a z ní plynoucí nevýhoda veřejnosti, která je do velké míry odkázaná 

na média, jež plní úlohu zprostředkovatele.7 Závislost příjemců na mediálním zpracování 

sebou pochopitelně nese očekávání ze strany společnosti a z toho plynoucí odpovědnost 

médií. Tato nevýhoda však pro veřejnost platí nejenom ve vztahu k informování o politice. 

Lidé jsou na média značně odkázáni i co se týče informací o spoustě dalších věcí,  

o válečných konfliktech to platí mnohonásobně, neboť zde je šance přímé zkušenosti 

nepravděpodobná.  

 

Tradiční pojetí žurnalistiky hovoří o práci novináře jako o poslání, jež má bránit 

veřejný zájem proti zájmům mocenským. Tento koncept bývá označován jako hlídací pes 

demokracie nebo čtvrtá moc ve státě. Autoři textu A Guard Dog Perspective on the Role of 

Media přináší nový pohled na roli médií ve společnosti. Jejich cílem je nabídnout tento 

pohled jako další k již existujícím teoriím o společenské úloze masových médií a navzájem 

tyto koncepce porovnat, respektive svou perspektivu vůči těm ostatním vymezit. Koncept, 

se kterým autoři čtenáře seznamují, chápe média jako tzv. strážící psy.8  

 

Ten má nabourat klasické chápání médií jako hlídacích psů, jež zahrnuje myšlenku 

co největší samostatnosti, reprezentaci zájmů veřejnosti a napadání a zpochybňování 

činnosti a chování mocenských skupin. Tato média by v ideálním případě měla hlídat, aby 

nedošlo ke zneužití moci a poskytovat objektivní a vyvážené, ale hlavně pravdivé a úplné 

informace, na které má veřejnost právo. Pohled na média jako na hlídací psy ve společnosti 

                                                        
6 MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 5th Edition, Routledge, 2018, s. 15-26. 

ISBN 978-0-203-82869-4. Dostupné z: http://blogs.unpad.ac.id/teddykw/files/2012/05/An-Introduction-to-

Political-Communication.pdf 
7 BAIRETT Jr., Richard L. Executive Power and Media Freedom in Central and Eastern Europe. 

Comparative Political Studies. SAGE Journals, 2015, vol 48, no. 10, s. 1260-1292 [cit. 2019-05-05]. DOI: 

10.1177/0010414015576744. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0010414015576744 
8 Překlad z anglického originálu Guard Dog 

http://blogs.unpad.ac.id/teddykw/files/2012/05/An-Introduction-to-Political-Communication.pdf
http://blogs.unpad.ac.id/teddykw/files/2012/05/An-Introduction-to-Political-Communication.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0010414015576744
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převládá, je jakýmsi oficiálním statutem médií. George Donohue se svými spoluautory tuto 

koncepci napadá, považuje ji za nenaplněnou, dokonce nereálnou. Hlavním argumentem je, 

že neexistuje jednotný veřejný zájem.9 Hlavní rozdíly vidí v tom, že pojetí tzv. guard dogs 

odmítá myšlenku, že jsou média nezávislá a oddělená od mocenského systému. Naopak 

předpokládá, že média odráží zájmy dominantních skupin ve společnosti, ať už politických 

nebo ekonomických, a nemají tendenci ani moc těmto skupinám odporovat.  10  

 

1.2 Zpravodajství 

Chceme-li se zabývat obsahy médií, je nutné definovat zpravodajství, jež je jejich 

základním stavebním kamenem, neboť jeho podstata – tedy informovat o událostech, které 

jsou nějakým způsobem důležité, zajímavé, atraktivní – patří k nejstarším projevům 

společenského života.11 Není tedy překvapivé, že jeho definici nabízí mnoho mediálních  

i sociálních teoretiků. Stručné vymezení poskytuje v souborném díle Zpravodajství  

v médiích Barbora Osvaldová. Pojem vysvětluje jako vědomou novinářskou činnost (a její 

výsledek), která vyhledává a shromažďuje informace (fakta a události), ty pak třídí, 

interpretuje a prostřednictvím médií předává příjemcům. Jako hlavní funkci zpravodajství 

uvádí poskytnutí podnětů veřejnosti k vytvoření názorů. Mezi základní vlastnosti, jež 

zpravodajství přisuzuje, patří přesnost, vyváženost, nepředpojatost, nestrannost, aktuálnost 

a včasnost, jasnost a srozumitelnost. Zpravodajství by mělo být neosobní, informace, se 

kterými pracuje ověřené ze dvou nezávislých zdrojů.12 John Hartley rozděluje zprávy  

do šesti základních tematických oblastí: politické, zahraniční události, ekonomické, domácí 

události, příležitostné příběhy – ve smyslu přírodní katastrofy, celebrity, královská rodina 

atd. – a sport.13  

 

                                                        
9 DONOHUE, George, PHILIP J. Tichenor a CLARICE N. Olien. A Guard Dog Perspective on the Role of 

Media. Journal of Communication [online]. 1995, vol 45, no. 2, s. 115-132. [cit. 2019-05-05]. DOI: 

10.1111/j.1460-2466.1995.tb00732.x. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-

2466.1995.tb00732.x 
10 DONOHUE, George, PHILIP J. Tichenor a CLARICE N. Olien. A Guard Dog Perspective on the Role of 

Media. Journal of Communication [online]. 1995, vol 45, no. 2, s. 115-132. [cit. 2019-05-05]. DOI: 

10.1111/j.1460-2466.1995.tb00732.x. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-

2466.1995.tb00732.x 
11 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 9. ISBN 80-7367-096-8. 
12 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 2. přepracované vydání. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 21. ISBN 978-80-246-1899-9. 
13 HARTLEY, John. Understanding news. London: Methuen, 1982, s. 38-39. ISBN 0-416-74550-4. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1995.tb00732.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1995.tb00732.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1995.tb00732.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1995.tb00732.x
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„Zpravodajství se prezentuje jako reflexe aktuální reality,“ uvádí Tomáš Trampota a 

dodává, že je pro veřejnost často hlavním či jediným zdrojem informací o dění  

ve společnosti.14 Slovo reflexe, jež bychom mohli nahradit rovněž pojmy zrcadlení nebo 

odraz, poukazuje na skutečnost, že zpravodajství předkládá pouhý obraz reality, nikoliv 

skutečnou realitu. Tím se zabýval i americký novinář a politolog Walter Lippmann v dnes 

již klasickém díle z roku 1922 Veřejné mínění. Poukazuje v něm na to, že zatímco společnost 

je příliš komplexní a složitá, povaha zpráv je omezená. Budeme-li tedy předpokládat, že nám 

noviny přetlumočí naprosto všechno, zklamou nás.15 V kapitole Zpráva, pravda a závěr 

současně upozorňuje, že zpráva a pravda nejsou totéž a je nutné tyto dvě věci rozlišovat, 

protože zatímco funkcí zprávy je upozornit na skutečnost, funkcí pravdy je odhalit skrytá 

fakta.16  

 

O zpravodajství víme, že je výsledkem práce mediálních profesionálů, jejichž práce 

v rámci mediálních organizací je značně hierarchizována. Mezi ně řadíme redaktory, editory, 

ale také fotografy, fotoeditory, kameramany a šéfredaktory. Dalším jevem doprovázejícím 

zpravodajství, jenž je v sociálně mediálním kontextu obzvláště důležitým, je koncept 

sociálního konstruktivismu, který se začal prosazovat v 70. letech 20. století. Tato teorie 

poukazuje na skutečnost, že zpravodajství spočívá spíše než v psaní zpráv v jejich 

sestavování. Toto sestavování zároveň podléhá určitým mechanismům, prostřednictvím 

kterých je konstruována realita.17 Kromě Stuarta Halla a Petera L. Bergera s Thomasem 

Luckmannem, kteří se sociální konstrukcí reality zabývali ve svých dílech, i na tuto 

myšlenku narazil již v roce 1922 Lippmann.  

 

V úvodu Veřejného mínění Lippmann představuje několik stěžejních a na svou dobu 

poměrně převratných myšlenek. Již samotnou knihu uvádí podobenstvím jeskyně  

z Platonovy Ústavy. Lidé, již jsou v tomto podobenství připoutáni ke stěně jeskyně a vidí 

okolní dění pouze prostřednictvím stínů, které považují za skutečnost, jsou paralelou  

pro lidi, jimž je skutečnost předkládaná prostřednictvím médií. V prvé řadě poukazuje 

Lippmann na to, že skutečné prostředí je příliš rozsáhlé, komplexní a pomíjivé na to, 

                                                        
14 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 12. ISBN 80-7367-096-8. 
15 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 288. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
16 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 285. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
17 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, 191 s. ISBN 80-7367-096-8. 
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abychom ho mohli zakusit přímo. Abychom se v takovém prostředí mohli pohybovat  

a přijímat informace o něm, musí být zformováno do jednoduššího modelu. „Abychom se 

mohli ve světě pohybovat, musíme mít jeho mapy,“ píše.18 Tuto kognitivní mapu, která 

příjemcům pomáhá se ve světě orientovat, určují právě média.  

 

Veřejné mínění tak podle Lippmanna reaguje na „pseudoprostředí“, které vytvářejí 

zpravodajská média, nikoliv na skutečné prostředí, ačkoliv s obrazem, který se k nám 

dostává často zacházíme jako by to reálné prostředí bylo. „Teprve při ohlédnutí zpět zjistíme, 

jak nepřímo známe prostředí, ve kterém žijeme. Uvědomíme si, že informace o našem 

prostředí se k nám dostávají někdy rychle, jindy pomalu, ale že se vším, co je podle našeho 

přesvědčení skutečným obrazem, zacházíme, jako by to bylo samotné prostředí,“ vysvětluje 

Lippman.19  

 

S koncem 20. století a nástupem internetu se povaha zpravodajství výrazně 

proměnila. Zatímco některé aspekty zůstaly takové, jak je ctila žurnalistika, jež dostala 

pojmenování tradiční, tzv. on-line žurnalistika a postmoderní doba s sebou přinesly některé 

změny a nároky na mediální obsahy všeho druhu v oblastech vnější formy, metod práce  

i obsahu. Kromě neoddiskutovatelných výhod, jako je překonávání času a prostoru, možnost 

okamžité aktualizace textu, interaktivní prvky nebo schopnost získat publikum po celém 

světě, s sebou internetové zpravodajství nese spoustu úskalí. Do popředí se dostávají jiné 

hodnoty, které takové zpravodajství musí vykazovat, aby mělo u publika úspěch. Důraz  

se klade především na rychlost, aktualitu, ale i atraktivitu obsahu.20  

 

Technologický vývoj ovlivnil nejenom novináře a mediální organizace, ale i chování 

publika. Marshall McLuhan už v souvislosti s televizí hovořil o generaci, která chce být  

při všem a všechno musí prožít. Roli televizního diváka přirovnává k vytváření interiéru  

na verandě – jako pokus žít „venku“ jako „uvnitř“.21 Zranitelnost lidí se zvyšuje s rostoucím 

                                                        
18 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 22. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
19 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 13. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
20 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 2. přepracované vydání. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 98. ISBN 978-80-246-1899-9. 
21 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2. revidované vydání. 

Praha: Mladá fronta, 2011, s. 341. ISBN 978-80-204-2409-9. 
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individualismem, relativismem a těkavostí postmoderní doby. S tím roste i jejich závislost 

na informacích. Veřejný zájem ve vztahu k médiím neslábne, spíše naopak. Co ale slábne je 

potřeba dozoru a regulace médií, zejména u těch „nových“, jako je internet.22  

 

1.2.1 Agenda-setting 

Prostřednictvím médií, zejména pak zpravodajství, jsou veřejnosti předkládána určitá 

témata (zatímco jiná jsou naopak opomíjena). Proč tomu tak je a jak dochází k utváření 

veřejného mínění, vysvětluje fenomén agenda-setting. Agenda-setting si můžeme představit 

jako probíhající soutěž mezi navrhovateli témat (popřípadě samotnými tématy), kteří  

se snaží získat pozornost médií, veřejnosti a politických elit.23 Termín zavedli v roce 1968  

v kontextu mediální teorie Maxwell McCombs a Donald Shaw.  

 

Koncept agenda-setting poprvé představili v rámci svého výzkumu Chapel Hill 

Study. Ten porovnával mediální obsahy a témata zaměřené na americkou prezidentskou 

předvolební kampaň s tématy, která pokládala za důležité veřejnost, tedy potenciální voliči. 

Komparativní studie pracovala s 24denním vzorkem obsahů televize, novin a 

zpravodajských časopisů a s náhodně vybraným vzorkem 100 respondentů, kteří zastupovali 

nerozhodnuté voliče v pěti obvodech okrsku Chapell Hill v Severní Karolíně. Nerozhodnutí 

voliči byli považováni za vhodné respondenty proto, že autoři předpokládali, že budou 

nejvíce náchylní k ovlivnění médii. Respondenti byli po dobu tří týdnů dotazováni ohledně 

toho, co je nejvíc znepokojuje. Bez ohledu na to, co říkají politici, měli vybrat dvě nebo tři 

věci, na které by se podle nich vláda měla zaměřit. Nejčastěji se opakující témata dala 

dohromady veřejnou agendu. Mediální agendu autoři zkoumali kvalitativním měřením 

zpravodajských článků, úvodníků a vysílání v devíti masových médiích v Chapell Hill.  

Mezi pěti nejčastějšími tématy zmiňovanými voliči a tématy objevujícími se v médiích našli 

autoři téměř dokonalou korelaci.24 O čtyři roky později byl výzkum kvůli zaznívající kritice 

ohledně metodiky zopakován v rozsáhlejší a detailnější Charlotte Study.25 

                                                        
22 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 49-52. ISBN 

978-80-7367-574-5. 
23 DEARING, James W. a ROGERS, Everett M. Agenda-Setting. Thousand Oaks, California: SAGE, 1996, s. 

1-8. ISBN 0-7619-0563-4. 
24 DEARING, James W. a ROGERS, Everett M. Agenda-Setting. Thousand Oaks, California: SAGE, 1996, 

139 s. ISBN 0-7619-0563-4. 
25 ŠKODOVÁ, Markéta; NEČAS, Vlastimil; ČERVENKA, Jan; TABERY, Paulína; KALVAS, František; 

TRAMPOTA, Tomáš. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 
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Ve své knize stručně nazvané Agenda setting nabízí McCombs kromě konkrétních 

mediálních výzkumů také ucelený pohled na vztah masových médií a veřejného mínění  

a definici toho, co slovní spojení nastolování agendy vlastně znamená. Tato teorie se 

postupně vyvíjela z hypotéz o účincích masových médií na zájem veřejnosti o společenská 

a politická témata a na jejím počátku dle autorových slov stálo pozorování toho, jak jsou 

zprávy různých vydání Los Angeles Times umístěny na titulní straně. „Nastolování agendy 

je shrnujícím označením pro dialogy a debaty, které se odehrávají ve všech komunitách od 

lokálních sousedství po mezinárodní pole a týkají se toho, co by mělo veřejnost zajímat a jak 

by měla jednat,“ píše McCombs v úvodu a dodává, že média mohou v těchto diskusích hrát 

místy kontroverzní roli.26  

 

Za duchovního otce myšlenky, kterou McCombs nazval agenda-setting, bychom 

mohli považovat již zmíněného Waltera Lipmanna, jehož Veřejné mínění se stalo výchozím 

v mnoha oblastech a je jednou z nejcitovanějších publikací v oblasti politologie a mediálních 

studií. Lippmann, jak poznamenává Jan Jirák v doslovu, dokázal na počátku 20. let minulého 

století vystihnout problémy, které se staly palčivými o padesát let později a jejich důležitost 

trvá dodnes.27 V tomto díle se kromě pohledu na formování veřejného mínění a významu 

informací a tisku v demokratické společnosti nachází také první nakousnutí fenoménu 

nastolování agendy. Toto prvenství mu přiřknul ve své knize právě McCombs, který na tyto 

myšlenky o takřka padesát let později navazuje. Ačkoliv, jak podotýká, pojem agenda-

setting Lippmann nepoužil, na samotný jev narazil v úvodní kapitole Vnější svět  

a vnitřní představy. Zhruba ve stejnou dobu jako Lippmann se podobným tématem zabýval 

také americký sociolog Robert Park. Park ve své knize The Immigrant Press and The Control 

narazil na koncept selektivity mediální pozornosti a jeho souvislost s utvářením veřejného 

mínění.28 

 

McCombs tyto poněkud abstraktní myšlenky přibližuje a jasně definuje. Koncept 

schopnosti médií nastolovat agendu chápe jako schopnost ovlivňovat významnost témat  

                                                        

2008, s. 10. ISBN 978-80-7330-151-4. 
26 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 15. ISBN 978-80-7367-591-2. 
27 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 333. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
28 ŠKODOVÁ, Markéta; NEČAS, Vlastimil; ČERVENKA, Jan; TABERY, Paulína; KALVAS, František; 

TRAMPOTA, Tomáš. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 

2008, s. 15. ISBN 978-80-7330-151-4. 



 

13 

ve veřejné agendě a tím zároveň ovlivňovat, na která témata se zaměří publikum a bude je 

vnímat jako důležité – tím zároveň dochází k utváření představ o skutečnosti. Způsobů, 

jakými přisoudit zprávám důležitost, je několik. Může to být umístění v rámci novin (strana), 

velikost titulku, délka zprávy, ale i použití jazykových prostředků nebo obrazového 

materiálu nebo frekvence objevování se jednotlivých témat v delším časovém horizontu.29  

 

„Po určité době začne veřejnost považovat za nejdůležitější ta témata, na něž je 

kladen důraz ve zprávách. Agenda zpravodajských médií se stává, do značné míry, veřejnou 

agendou. Jinými slovy, zpravodajská média nastolují veřejnou agendu. Prvním krokem při 

ovlivňování veřejného mínění je zajistit, aby téma získalo významnost pro veřejnost,  

tj. umístit problém či téma do veřejné agendy, takže se na něj zaměří pozornost a myšlenky 

veřejnosti – a snad i její jednání,“ píše McCombs.30 Doplňuje, že nejde vyloženě  

o úmysl, tento silný vliv médií na veřejnost je spíše bezděčný než plánovaný. Vzhledem  

k tomu, že kapacita médií, zejména pak novin, není schopna pojmout veškerá témata, je 

nezbytné, aby editor či jiný člen redakce byl schopen vybrat určité zprávy a přisoudit jim 

daný význam.  

 

Optikou sociologie nahlíží na fenomén agenda-setting také Brian McNair, jenž  

ve svém díle Sociologie žurnalistiky nabízí čtenáři zajímavý příklad smrti princezny Diany. 

Autor neskrývá názor, že média během tragické události svojí činností výrazně přispěla  

k britské masové emoční hysterii. Během následujícího dne takřka nepřetržitě informovala 

o nehodě jako o události historického rozměru, na což odpovídajícím způsobem reagovaly 

miliony lidí. Na tomto příkladu McNair demonstruje, jak může zpravodajství a novinařina 

obecně definovat věci a události jako důležité, předložit je veřejnosti, která pak na základě 

toho vykazuje určité chování.31  

 

Nastolování agendy je podle něj „produktem několika faktorů, včetně profesních 

kritérií zpravodajských hodnot, usměrňování nebo ‚strategie zdrojů‘. Jedním z úkolů 

sociologie žurnalistiky je pochopit, jak se tyto faktory projevují za konkrétních okolností, a 

                                                        
29 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 26. ISBN 978-80-7367-591-2. 
30 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. s. 26. ISBN 978-80-7367-591-2. 
31 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2004, s. 54. ISBN 80-

7178-840-6. 
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ukázat, že žurnalistický proces zviditelňování není zcela nestranný.“32 Stejně jako u role 

médií při pokrývání smrti lady Diany, i zde autor zcela kriticky uvádí, že takový proces je 

„nevyhnutelně selektivní, neúplný a náchylný k předpojatosti“.33 

 

1.2.2 Gatekeeping 

Vrátíme-li se opět k Lippmannovi, ten v sedmé části svého díla nazvané Noviny 

nahlíží na pojem, který jsme si již definovali, a tím je zpravodajství. V souvislosti s ním 

popisuje mechanismy nám známé jako gatekeeping, jež obecně chápeme jako proces výběru 

informací vpuštěných do médií. Tuto roli ne úplně záměrného filtrování v běžných médiích 

zastává zpravidla editor, tedy redaktor, který je odpovědný za finální podobu novin nebo 

časopisu nebo za jednotlivé stránky.34 Ten musí s ohledem na chod redakce a podobu  

například novin a preference příjemců v rámci rychlých procesů posoudit každou informaci 

a rozhodnout, jak s ní naloží. Tento proces autor neodsuzuje, naopak uvádí,  

že „bez standardizace, užití stereotypů, rutinních úsudků a bez zbytečných ohledů na nuance 

by editor brzy dostal infarkt.“35 Připouští tak, že reálná důležitost některé informace často 

ustoupí ostatním kritériím, především předpokládanému zájmu publika.36 

 

Tzv. gatekeepingem se zabývá také Denis McQuail. V kontextu výběru a zpracování 

mediálních obsahů hovoří o jakémsi řetězci rozhodovacích aktů, který, zaměříme-li svou 

pozornost na zpravodajství, začíná zachycením nějaké události, která je následně dál 

zpracovávána, až je nakonec přenesena k příjemci.37 Jednotlivé fáze řetězce se postupně, jak 

se žurnalistika vyvíjela a doba zrychlovala, přetavily do zaběhnutých rutinních postupů 

utvořených na základě zvyklostí a zkušeností.  

  

                                                        
32 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2004, s. 55. ISBN 80-

7178-840-6. 
33 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2004, s. 55. ISBN 80-

7178-840-6. 
34 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. 

rozšířené vydání. Praha: Libri, 2007, s. 79. ISBN 978-80-7277-266-7. 
35 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 281. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
36 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 281. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
37 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 318. ISBN 978-

80-7367-574-5. 
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Pojem gatekeeping, jenž se skládá ze dvou anglických slov, která znamenají brána a 

držení, představuje metaforu hlídání u brány. U té stojí člověk, který rozhoduje, jaké zprávy 

projdou sítem redakčních kritérií do zpravodajství. Pojem má původ ve výzkumu sociálního 

psychologa Kurta Lewina z roku 1947, ve kterém analyzoval procesy rozhodování  

při rodinném nakupování potravin, do oblasti médií pojem následně převedl David Manning 

White, jenž v roce 1950 vypracoval studii The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection 

of News zabývající se rozhodovací činností redaktora ve vztahu k agenturnímu 

zpravodajství, která je dnes považována za jeden ze základních kamenů sociologie 

zpravodajství.  

 

Whiteův výzkum byl přínosný zejména proto, že, na rozdíl od výzkumů zaměřujících 

se na zpravodajské hodnoty, se zaměřil přímo na proces výběru zpráv, nikoliv  

na již vybrané zprávy. Konkrétně analyzoval kritéria, podle kterých vybírá zprávy  

z agenturního zpravodajství redaktor místního deníku na americkém Středozápadě. Redaktor 

během jednoho týdne dával stranou zprávy, které neprošly jeho filtrem, s připsaným 

důvodem zamítnutí. Tyto důvody byly buď obsahového (zprávy nebyly dostatečně 

zajímavé) nebo organizačního rázu (nebyl pro ně v novinách prostor), každopádně se dle 

konkrétních poznámek ukázaly být velmi subjektivní.38 

  

                                                        
38 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 38. ISBN 80-7367-096-8. 
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1.2.3 Zpravodajské hodnoty 

Zkoumáním pravidelností v rámci rozhodovacích procesů vyšlo najevo, že kritéria, 

jimiž se jednotlivá média při výběru řídí, často vykazují shodu. Začalo být zřejmé, že spíše 

než o výsledek subjektivního procesu, jde o jakási zažitá a srovnatelná pravidla. Znamenalo 

to, že redaktoři napříč různými zpravodajskými médii mají tendenci chovat  

se při výběru zpráv stejně a že to pravděpodobně vychází z ustálené představy o tom, co asi 

bude publikum zajímat.39 Z výzkumu tedy vyplynulo, že v rámci rozhodování hrály hlavní 

roli nikoliv subjektivní soudy, ale soubor znaků a měřítek, které nazýváme zpravodajské 

hodnoty.  

 

Tato teorie je ukotvena v empirické studii Johana Galtunga a Mari Holmboe 

Rugeové, která vyšla v roce 1965 v časopise Journal of International Peace Research  

o zahraničním zpravodajství v norském tisku. Studie přinesla první konkrétní poznatky 

ohledně zpravodajských hodnot v kontextu gatekeepingu. Autoři se zabývali otázkou, jak se 

z událostí stávají zprávy. Na základě toho stanovili dvanáct faktorů, o kterých se domnívali, 

že mají vliv na výběr zpráv. Těmito faktory jsou: četnost výskytu, práh, jednoznačnost, 

smysluplnost, souznění, nečekanost, kontinuita, kompozice, odkaz k elitním národům  

a lidem, lidský faktor, a negativita.40 Na závěr zprávy autoři upozorňují, že studie 

předpokládá přítomnost těchto faktorů a hypotézy předpokládají, že tyto faktory, pokud jsou 

přítomné, mají určité dopady na publikum.41 

 

Ještě několik desítek let po vydání byla tato studie považována za nejzásadnější 

vysvětlení zpravodajských hodnot a hojně citována, a to i na začátku nového století. Tony 

Harcup a Deidre O’Neill však ve své studii What is News? Galtung and Ruge revisited  

                                                        
39 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 319. ISBN 978-

80-7367-574-5. 
40 GALTUNG, John a RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research [online]. 1965, vol. 2 no. 

1, s. 65-71. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-
ruge-newsvalues.pdf 
41 GALTUNG, John a RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research [online]. 1965, vol. 2 no. 

1, s. 84. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-

ruge-newsvalues.pdf 
 

http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-ruge-newsvalues.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-ruge-newsvalues.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-ruge-newsvalues.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-ruge-newsvalues.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-ruge-newsvalues.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-ruge-newsvalues.pdf


 

17 

z roku 2001 upozorňují na fakt, že kromě toho, že se jedná o relativně zastaralý výzkum, je 

také značně omezená oblast zkoumání, neboť se autoři zaměřovali výhradně na zahraniční 

zpravodajství norského tisku, a to konkrétně zpravodajství související s konžskou, 

kyperskou a kubánskou krizí. Harcupova a O’Neillova studie poskytuje kritické zhodnocení 

původních kritérií, jak je stanovili Galtung a Rugeová, a zároveň navrhuje na základě 

analýzy zpravodajství předního britského tisku současný soubor zpravodajských hodnot  

jako příspěvek v procesu k větší transparentnosti zpravodajských hodnot a jejich lepšímu  

a aktuálnímu porozumění. Zatímco uznávají, že některé z faktorů Galtunga a Rugeové jsou 

platné i dnes, přidávají následující hodnoty: mocenské elity, celebrity, zábava, překvapení, 

špatné zprávy, dobré zprávy, velikost a závažnost, relevantnost, návaznost a agenda 

konkrétního média.42  

 

Poznatky dalších teoretiků komunikace ohledně pravidel, na základě kterých se 

informace dostávají do zpravodajství, shrnuje Osvaldová: „Událost má větší šanci stát se 

součástí zpravodajství, pokud koresponduje s organizačními a kulturními kritérii dané 

společnosti, probíhá v aktuálním a krátkém časovém intervalu a kopíruje periodicitu médií, 

je jasná a jednoznačná, tím pádem pro autora dobře uchopitelná a pro publikum na první 

kontakt srozumitelná, je intenzivní výjimečná, nebo nečekaná, má kulturně blízko k divákům, 

čtenářům a posluchačům, k prostředí, kde žijí, a k hodnotám, které chápou a sami považují 

za základní a pro existenci společenství za důležité.“43 Na závěr uvádí také důležitost účasti 

významných osobností, skupin nebo národů, které jsou v dané společnosti považovány  

za důležité.44  

 

Podoba procesu selekce a existence zpravodajských hodnot vede k určité 

předvídatelnosti a zároveň neúplnosti zpravodajských obsahů. Neúplnosti proto, že, jak píše 

McQuail v díle Žurnalistika a společnost, v rámci zpravodajství můžeme pozorovat sklon 

„vyloučit obsah, který je považován za marginální, příliš komplexní, neověřený, příliš 

vzdálený potenciálnímu publiku apod.“45 

                                                        
42 HARCUP, Tony a O´NEILL, Deirdre. What Is News? Galtung and Ruge revisited. Journalism Studies 

[online]. 2001, vol 2, no. 2, s. 279.  DOI: 10.1080/14616700118449. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b0fc3b34d003bab657c2fb8ee075e8ff&tid=&do=download

&did=173180&kod=JJM265 
43 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 2. přepracované vydání. Praha: Karolinum, 2011, 

s. 22. ISBN 978-80-246-1899-9. 
44 Tamtéž. 
45 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Překlad Alice N. Tejkalová a Roman Hájek. Praha: 

https://doi.org/10.1080/14616700118449
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b0fc3b34d003bab657c2fb8ee075e8ff&tid=&do=download&did=173180&kod=JJM265
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b0fc3b34d003bab657c2fb8ee075e8ff&tid=&do=download&did=173180&kod=JJM265
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b0fc3b34d003bab657c2fb8ee075e8ff&tid=&do=download&did=173180&kod=JJM265
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 Autor zároveň poukazuje na fakt obzvláště důležitý pro tuto práci, a to ten, že často 

dochází k přehlížení informací z geograficky vzdálených oblastí. I přesto, že jde mnohdy  

o události zásadní. Důvodem jsou vyšší nároky na zpravodajskou zajímavost, neboť 

pokrývání událostí odehrávajících se na vzdálených místech je časově i finančně 

náročnější.46  

 

Tzv. blízkost jako jednu z důležitých zpravodajských hodnot zmiňuje i McNair. Ten 

práci novinářů při výběru zpráv označuje jako „instinktivní“ smysl pro zprávy, který definuje 

jako „strukturu hodnot, kterou lze uplatnit vůči široké škále událostí objevujících se  

ve skutečném světě.“47 Mezi dalšími hodnotami zmiňuje McNair odchylku, což vysvětluje 

jako událost, která neodpovídá tomu, co chápeme jako normální, a konání elit, tedy zájem 

zpravodajů o osobnosti z oblasti politiky, sportu nebo celebrity. I McNair se v souvislosti  

se zpravodajskými hodnotami pozastavuje nad problematikou, která byla již dříve popsána 

jako zkreslující obraz reality. Vzhledem k tomu, že skutečnost je tříděna, filtrována, 

podrobena přísnému měřítku, podoba skutečnosti poskládaná ze zpráv, které v sítu obstály 

a prošly pomyslnou branou, nikdy nemůže být zcela věrná. Onen soubor hodnot, který má 

prezentovat hodnoty společenské, bude vždy formován povahou konkrétní společnosti: 

„Zpravodajské hodnoty převažující v liberální demokratické společnosti odkazují ke světu, 

který je etnografický, orientovaný na elity a soustředěný na negativní události (dobré zprávy 

nejsou zprávy).“48  

  

                                                        

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 146. ISBN 978-80-246-3093-9. 
46 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Překlad Alice N. Tejkalová a Roman Hájek. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 146. ISBN 978-80-246-3093-9. 
47 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2004, s. 79. ISBN 80-

7178-840-6. 
48 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2004, s. 81. ISBN 80-

7178-840-6. 
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1.2.4 Rámcování 

V souvislosti s konceptem agenda-setting můžeme rozlišovat agendu objektů  

a agendu atributů. Objektem rozumíme něco, co je předmětem našeho zájmu a zájmu médií, 

k čemu se upíná naše pozornost. Mohou to být veřejná témata nebo třeba političtí kandidáti. 

Každý z těchto objektů má množství atributů (charakteristik, vlastností), které vyplňují jejich 

obraz. Jde tedy o způsob, jakým jsou daná témata zobrazována. Nastolování agendy atributů 

považuje McCombs za třetí stupeň vývoje teorie nastolování agendy (druhý stupeň je přenos 

významnosti atributů). Na rozdíl od prvního stupně se zkoumání agendy atributů zaměřuje 

na porozumění na straně příjemce a na to, které aspekty daného tématu (objektu) považuje 

veřejnost za významné. Jako příklad autor uvádí vliv masových médií na obraz kandidátů 

na amerického prezidenta v roce 1976.49 

 

Koncept agenda-setting bývá v literatuře často doprovázen poměrně výstižnými 

slovy Bernarda Cohena, který je stejně jako Lippmann s Parkem považován za předchůdce 

výzkumu nastolování agendy, o tom, že tisk neříká lidem, co si mají myslet, ale o čem mají 

přemýšlet. Sám McCombs na Cohena ve své knize Agenda setting odkazuje, v souvislosti  

s agendou atributů se k němu však vrací s hypotézou, že jeho výrok tak úplně neplatí. Jak 

totiž dokazují četné studie atributů a rámců v médiích, média nám říkají nejenom o čem 

máme přemýšlet, ale svým způsobem i jak o tom máme přemýšlet.50 

 

Skrze nastolování agendy atributů se dostáváme k dalšímu významnému fenoménu, 

který podle McCombse dokonce spadá pod koncept agenda-setting, a tím je rámcování. 

Tento pojem může označovat proces vzniku rámců nebo konkrétní rámec mediálního 

obsahu.51 Více než McCombs je však s teorií rámcování spojen Ervin Goffmann a Robert 

Entman. Goffman na rámce pohlíží optikou sociologie, zmiňuje primární rámce, jichž jedinci 

běžně využívají k uchopení a rozlišení nejrůznějších situací. „Bez ohledu na stupeň 

organizace, každý primární rámec dovolí svému uživateli lokalizovat, vnímat, identifikovat 

a označit zdánlivě nekonečný počet konkrétních událostí definovaných v jeho intencích,“ 

                                                        
49 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 110-112. ISBN 978-80-7367-591-2. 
50 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 113. ISBN 978-80-7367-591-2. 
51 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 132. ISBN 978-80-7367-591-2. 
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uvádí Goffman.52 Rozlišuje dva typy primárních rámců: přirozený a společenský. Oba 

pomáhají jednotlivcům v interpretaci dat, dávají smysl aspektům, které by jinak byly 

bezvýznamné.53 Entman, jenž se zasloužil o to, že je pojem hojně užíván v oblasti médií, 

nabízí definici rámcování, která je patrně nejužívanější: „Výběr a zdůraznění některých 

aspektů přijímané reality a zvýraznit je v komunikovaném textu, tak aby podpořily konkrétní 

definici problému, kauzální interpretaci, morální hodnocení a/nebo doporučené řešení dané 

záležitosti.“54 

 

Entman dále popisuje čtyři složky, které rámce mají v komunikačním procesu. Těmi 

jsou komunikátor, který vědomě či nevědomě rozhoduje o tom, co bude sděleno. Text 

obsahující rámce, jež se projevují přítomností nebo absencí určitých klíčových slov, frází, 

stereotypů a zdrojů informací. Příjemce, jehož vedou určité rámce, které mohou nebo nemusí 

odrážet rámce přítomné v textu. Čtvrtou složkou je kultura, kterou Entman definuje  

jako „empiricky prokazatelný soubor společných rámců projevující se v diskurzu a myšlení 

většiny lidí ve společnosti.“55  

 

Na Entmana ve své studii Framing as a Theory of Media Effects navazuje Dietram  

A. Scheufele. V článku z roku 1999 nabízí dva typy rámců: mediální a individuální. Ty 

mohou být závislé nebo nezávislé. Zároveň navrhuje model účinků rámcování, kde jsou 

stěžejní interakce mezi třemi druhy aktérů – zdroji a mediálními organizacemi, novináři a 

publiky. Tento model zahrnuje čtyři procesy: budování rámců, nastolování rámců, jejich 

                                                        
52 Autorky překlad z anglického originálu: Whatever the degree of organization, however, each primary 

framework allows its user to locate, perceive, identify, and label a seemingly infinite number of concrete 

occurences defined in its terms. GOFFMAN, Erving. Frame analysis: an essay on the organization of 

experience. Reprint. Boston: Northeastern University Press, 1986, s. 21. ISBN 0-930350-91-X. 
53 GOFFMAN, Erving. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Reprint. Boston: 

Northeastern University Press, 1986. s. 21. ISBN 0-930350-91-X. 
54 Autorky překlad z anglického originálu: To frame is to select some aspects of a perceived reality and make 
them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.  

ENTMAN, Robert M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal 

of Communication [online]. 1993, vol. 43, no. 4, s. 52. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1423/podzim2018/POL256/um/Entman_1993_FramingTowardclarificationOfAFracture

dParadigm.pdf?fbclid=IwAR31_1-dVlHanFrALAz5TIPtol8NlxslvOvKnUkeB-9Iv6eJWk_WmPuV2ZI 
55 Autorky překlad z anglického originálu: (…) empirically demonstrable set of common frames exhibited in 

the discourse and thinking of most people in a social grouping. 

ENTMAN, Robert M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal 

of Communication [online]. 1993, vol. 43, no. 4, s. 53. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 
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individuální dopady a propojení mezi individuálními a mediálními rámci.56 Scheufele 

považuje za důležité odlišit rámcování od ostatních souvisejících fenoménů z oblasti 

masových médií a pohlížet na něj z hlediska sociálního konstruktivismu. Kvůli různým 

přístupům není koncept rámcování, jak sám v závěru uvádí, ani zdaleka sjednocený  

do konzistentního teoretického modelu, srovnatelnost výsledků empirických studií 

posledních let je tak značně omezená.57 

 

K aplikaci analýzy rámců došlo například při zkoumání dopadu zpravodajství o první 

válce v Perském zálivu na veřejné mínění. Výzkum dokázal, že to, jak byly zprávy 

rámovány, vedlo k tomu, že se veřejnost přiklonila k vojenskému řešení krize.58 Válku proti 

Iráku zmiňuje ostatně i Entman v souvislosti s politickou komunikací. Podle něj v rámci 

předválečné debaty ohledně americké politiky vůči Iráku zpravodajské rámce zahrnovaly 

pouze dvě řešení: válku teď, nebo sankce teď a válku později, zatímco definice problémů, 

analýzy příčin a morální hodnocení byly homogenní.59 

  

                                                        
56 SCHEUFELE, Dietram A. Agenda-setting, priming and framing revisited: another look at cognitive effects 

of political communication. Mass Communication & Society [online]. 2000, vol 3, no. 2, s. 106-117 [cit. 

2019-01-09]. DOI: 10.1207/S15327825MCS0323_07. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/224818465_Agenda-
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n/download 
57 SCHEUFELE, Dietram A. Agenda-setting, priming and framing revisited: another look at cognitive effects 

of political communication. Mass Communication & Society [online]. 2000, vol 3, no. 2, s. 118 [cit. 2019-01-

09]. DOI: 10.1207/S15327825MCS0323_07. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/224818465_Agenda-
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58 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, 2009, s. 572. ISBN 978-

80-7367-574-5. 
59 ENTMAN, Robert M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal 

of Communication [online]. 1993, vol. 43, no. 4, s. 55. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 
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1.3 Média ve válce 

V rámci válečných konfliktů hrají média specifickou úlohu, jejíž rozsah s postupem 

času a rozvojem technologií rostl. Úlohou médií ve válce se ve své publikaci War and the 

Media: Reporting Conflict 24/7 zabývají autoři Daya Kishan Thussu a Des Freedman.  

Ti přisuzují médiím v rámci informování o válečném konfliktu tři role: kritický pozorovatel, 

propagační agent60 a bojiště. Představu médií jako bitevního pole považují z těchto tří 

modelů za nejvíce aktuální. Model bojiště předpokládá, že se vojenské a mediální sítě 

propojily natolik, že jsou od sebe prakticky nerozeznatelné. Jinými slovy to znamená, že 

média jsou hlavním zprostředkovatelem válečné reality. To souvisí především s rozvojem 

technologií, díky kterým je válka čím dál více převáděna do technologické, informační  

a mediální roviny.61 Média v roli kritického pozorovatele reflektují válku kriticky a pravdivě 

a tlačí na úřady, aby směřovali k větší transparentnosti. Tento model autoři demonstrují  

na příkladu války ve Vietnamu. Oproti tomu média, jež jednají jako propagační agenti 

reprodukují rámce vojenských a politických lídrů, kteří mnohdy využívají sdělovací 

prostředky pro účely svojí propagandy.62 

 

Další pohled na poslání médií v rámci válečného konfliktu nabízí ve své studii 

Journalists as Peacekeeping Force? Peace journalism and mass communication theory 

německý novinář a profesor Thomas Hanitzsch. Publikace se zaobírá především 

fenoménem, o kterém Hanitzsch píše jako o mírové žurnalistice a definuje ho jako zvláštní 

způsob sociálně odpovědné žurnalistiky.63 U takového konceptu mediální práce se 

přepokládá, že se novináři a redakce budou aktivně zapojovat do mediálního pokrývání 

válečných konfliktů tak, aby tím přispěli k mírovému řešení. Autor nastiňuje základní 

principy mírové žurnalistiky, přináší různé názory teoretiků a novinářů na možné úlohy 

médií ve válečném konfliktu a poskytuje tak kritický pohled na tento koncept novinařiny. 

Zamýšlí se nad funkcí mírové žurnalistiky a jejím pojetím z hlediska normativního  

                                                        
60 Autorky překlad z anglického originálu publicist, což v překladu znamená propagační agent, odborník pro 

styk s veřejností, ale i publicista nebo komentátor. Vzhledem ke kontextu je v práci použit první význam.  
61 THUSSU, Daya Kishan a FREEDMAN, Des. War and the Media: Reporting Conflict 24/7. London: Sage 
Publications, 2003, s. 6. ISBN 0-7619-4312-9. 
62 THUSSU, Daya Kishan a FREEDMAN, Des. War and the Media: Reporting Conflict 24/7. London: Sage 

Publications, 2003, s. 5. ISBN 0-7619-4312-9. 
63 HANITZSCH, Thomas. Journalists as Peacekeeping Force? Peace journalism and mass communication 

theory. Journalism Studies [online]. 2004, vol 5, no. 4, s. 483 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 
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i z hlediska teorie masové komunikace, jednoznačnou odpověď ale nepřináší. Shromažďuje 

však dostatek argumentů, ze kterých vyplývá, že tento přístup není úplně reálný.64 Sdělovací 

prostředky sice hrají zásadní roli při vytváření veřejné kritické debaty o konfliktu ve 

společnosti, jejich úkolem ale není suplovat roli politiků nebo armády. V závěru Hanitzsch 

přece jen předkládá jakési východisko, podle kterého mohou média určitým způsobem 

přispět k realizaci míru, tento potenciál je ale značně omezený, dokonce zanedbatelný. Míra, 

do jaké mohou zpravodajská média ovlivňovat čtenáře, posluchače, diváky a uživatele, je 

velmi závislá na samotném publiku i na různých společenských a kulturních faktorech.65  

 

Role, kterou hrají média ve válečných konfliktech, jsou v dnešní době čím dál 

signifikantnější. Svůj pohled na problematiku nabízí Jaromír Volek, v publikaci  

Média v ‟omezené” válce: Simulovaný konflikt v Perském zálivu představuje pojem 

informační válka, ta podle něj nahradila válku totální. Další pojmem, který zmiňuje, je 

„omezená“ válka, což s prvně zmíněným úzce souvisí, neboť v omezené válce jde podle 

autora především o ovládnutí informačního systému nepřítele. Svůj značný vliv v době 

konfliktů média předvedla už v době války ve Vietnamu, kdy měla zcela volný přístup k 

bojišti, díky čemuž mohlo dojít k využití médií pro politické cíle. Vietnamská válka je  

v kontextu mediálního pokrývání válečných konfliktů důležitá, neboť tam došlo k zásadnímu 

vlivu sdělovacích prostředků, zejména pak nově nastupující televize, na veřejné mínění. 

„Vietnamská zkušenost byla pro Američany šokující. Porazila je vlastní média,“ uvádí 

Volek.66 Úloha, kterou sehráli novináři během této války částečně odpovídá již zmíněnému 

pohledu na žurnalistiku jako na mírového aktéra podle Hanitzsche nebo kritického 

pozorovatele podle Thussu a Freedmana. Mladí novináři se během vietnamského konfliktu 

rozhodli zaujmout postoj aktivních aktérů.  

 

 

                                                        
64 HANITZSCH, Thomas. Journalists as Peacekeeping Force? Peace journalism and mass communication 

theory. Journalism Studies [online]. 2004, vol 5, no. 4, s. 485 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 
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Dopodrobna se úlohou, kterou sehrála média během vietnamské války zabývá Daniel 

C. Hallin v knize “The Uncensored War” The Media and Vietnam. Ačkoliv se jeho studie 

zaměřuje především na vliv televize, přináší mnoho myšlenek o médiích obecně. Válka  

ve Vietnamu je z pohledu válečného zpravodajství, ale i novinařiny obecně, považována  

za zlomovou. Byla to první válka, ve které byli novináři běžně akreditování, aby doprovázeli 

vojáky, ale nepodléhali cenzuře, a kde o sobě novináři nesmýšleli jako o „vojácích psacího 

stroje“, jejichž posláním je podporovat vojenské úsilí. Období vietnamské války a aféry 

Watergate (1972) dnes novináři vykreslují jako dobu, kdy média dospěla, kdy se stala 

nezávislými na vládě i na zpravodajských organizacích.67 Tyto zkušenosti se odrazily  

ve strategii během války v Perském zálivu v roce 1991, která je rovněž milníkem v historii 

válečné žurnalistiky. Volek zmiňuje tři faktory, jimiž byla válka v Zálivu tak významná. 

Prvním z nich je její rychlost, druhým živé reportáže z iráckého Bagdádu a třetím faktorem 

je vysoká míra závislosti novinářů na oficiálních informacích.68  

 

Stejně jako tomu je u běžného zpravodajství, i informování o válečném konfliktu je 

sociální konstrukcí, kde převládají určité interpretační rámce. Na to má vliv i zmiňovaný boj 

o informační prostor, tzv. boj o válečný diskurz. Věrný obraz skutečnosti nepřináší ani 

televize, kterou v době vietnamské války mnoho lidí považovalo za okno otevřené do světa. 

I televizní vysílání, stejně jako ostatní platformy produkující zpravodajství, je však 

ovlivňováno filtrováním a kontrolou informací. V době „omezených“ konfliktů televize 

funguje spíše jako „zrcadlo odrážející obrazy, které vytvářejí oficiální strážci veřejného 

mínění.“69 
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http://the-eye.eu/public/concen.org/Criticism%20of%20the%20Western%20Civilization%20-%20Collection%2029%20%28Media%20Deception%2C%20Spin%2C%20Control%29/Hallin%20-%20The%20Uncensored%20War%3B%20the%20Media%20and%20Vietnam%20%281986%29.pdf
http://the-eye.eu/public/concen.org/Criticism%20of%20the%20Western%20Civilization%20-%20Collection%2029%20%28Media%20Deception%2C%20Spin%2C%20Control%29/Hallin%20-%20The%20Uncensored%20War%3B%20the%20Media%20and%20Vietnam%20%281986%29.pdf
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf
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1.4 Ideologie a propaganda 

1.4.1 Ideologie ve zpravodajství 

Soubor zpravodajských hodnot, jež podmiňují výslednou podobu zpravodajství, není 

přirozený ani neutrální. Tvoří kód, který zase vytváří obraz svět, a to velice konkrétním 

způsobem. Jedná se o kód ideologický. A této institucionalizované síle, jak ji nazývá John 

Hartley, která je zároveň prezentována jako správný způsob, jak dělat žurnalistiku, jednotliví 

novináři nejsou schopni uniknout.70 Tedy ani zprávy nejsou nikdy zcela neutrální, neboť 

jsou sociálně podmíněny. Nepřenášejí tak příjemcům jenom informace o dění, ale mají  

v sobě zakódovanou (nevyřčenou) ideologii, dominantní hodnoty dané společnosti. K tomu 

kromě zmíněných jevů napomáhají další mechanismy, jako je třeba rámcování nebo 

stereotypizace.71 

 

Příčinou této přítomnosti jakési převládající ideologie je i skutečnost, že v oblasti 

informačních zdrojů stále dominují zpravodajské agentury, které do jisté míry ovládají 

globální informační toky. To v praxi znamená, že vliv na šíření mezinárodních zpráv má 

několik málo oblastí světa, především západní Evropa a Severní Amerika, což se přirozeně 

projevuje šířením určitého pohledu na mezinárodní události. Informace nicméně ovlivňuje  

i fakt, že pokrývání oblastí agenturami i počet odběratelů se z geografického hlediska liší, 

což vede k ovlivňování témat a oblastí, které jsou mezinárodními agenturami pokrývány.  

Značně malý počet subjektů tak má významný vliv na to, co bude v globálním kontextu 

považováno za relevantní. Vzhledem k tomu, že zprávy nejsou nikdy hodnotově zcela 

neutrální, se tato dominance některých subjektů promítá i do podprahové soustavy hodnot  

a interpretací, které v sobě mají zpravodajské texty zakódované. 72 

 

Analýzou ideologické roviny zpravodajství se zabýval nizozemský autor  

Teun A. van Dijk, který definoval ideologii jako „základy společenských reprezentací 

sdílené členy skupiny. To znamená, že ideologie umožňují lidem, jako členům skupiny, 

organizovat množství společenských přesvědčení o tom, co je v určitém případě dobré nebo 

                                                        
70 HARTLEY, John. Understanding news. London: Methuen, 1982. 13, s. 80-81. ISBN 0-416-74550-4. 
71 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 163-170. ISBN 80-7367-096-8. 
72 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 163-178. ISBN 80-7367-096-8. 
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zlé, správné nebo špatné, a jednat podle toho.“73 Ideologii v rámci mediálního diskurzu 

zkoumal zejména v souvislosti s šířením rasismu. To v médiích probíhá prostřednictvím 

polarizace, kterou van Dijk popisuje pomocí ideologického čtverce. Neplatí to však jen  

pro rasy, ale i pro jiné země, kultury či subjekty vnímané jako potenciální hrozba  

pro společnost a její hodnoty. Ideologický čtverec předpokládá dvě strany stojící proti sobě, 

jednou stranou je „my“ a druhou „oni“. Skládá se ze čtyř postupů: 

1. zdůraznění pozitivních informací o „nás“ 

2. zdůraznění negativních informací o „nich“ 

3. marginalizace pozitivních informací o „nich“ 

4. marginalizace negativních informací o „nás“74 

 

V praxi tento koncept vypadá tak, že zatímco při hovoru či ve zpravodajství  

o subjektech, které nám jsou vlastní či blízké, jsou zpravidla voleny informace neutrální či 

pozitivní, o skupině, jež stojí v opozici, je informováno neutrálně či negativně. Zároveň 

dochází k posilování představ o odlišnosti této skupiny. Tyto tendence probíhají spíše 

implicitně, jsou schované v textu za různé přívlastky, metafory, hyperboly, stereotypy. 

Rozdílnost mezi „námi“ a „těmi druhými“ je prezentována prostřednictvím tzv. binárních 

opozic. To například znamená, že zatímco „my“ je vyobrazováno v souvislosti s dobrem, 

bezpečím, pracovitostí nebo modernitou, „oni“ jsou dáváni do kontextu se zlem, 

nebezpečím, leností, primitivností.75 

  

                                                        
73 Autorky překlad anglického originálu: Ideologies may be very succinctly defined as the 

basis of the social representations shared by members of a group. This means that ideologies 

allow people, as group members, to organize the multitude of social beliefs about what is 

the case, good or bad, right or wrong, for them, and to act accordingly.  
VAN DIJK, Teun. A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publication, 1998, s. 8. ISBN 

978-0-7619-5655-6. 
74 VAN DIJK, Teun. A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publication, 1998, s. 267. 

ISBN 978-0-7619-5655-6. 
75 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. s. 452. ISBN 

978-80-247-3568-9. 
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1.4.2 Propaganda 

Nezbytnou součástí vztahu médií a válečného konfliktu je propaganda. I když není 

specifikem pouze válečného zpravodajství, nejvíce se projevila právě během první a zejména 

druhé světové války. Není tedy divu, že vzhledem k historické a válečné konotaci je tento 

pojem vnímán značně negativně. Nejobecnější odpověď na otázku, co je to propaganda, 

chápe Karel Řehka jako „záměrný pokus přimět lidi myslet a chovat se požadovaným 

způsobem“.76 Garth S. Jowett a Victoria O’Donnell ve svém díle Propaganda and 

Persuasion formulují propagandu jako formu komunikace, která může ovlivnit veřejné 

mínění a zapříčinit změnu chování. Přesvědčování je oproti tomu více interaktivní, pokouší 

se uspokojit potřeby přesvědčovaného i přesvědčujícího.77  

 

Nejdůležitějšími teoretickými poznatky v oblasti propagandy v kontextu médií 

přispěli Edward S. Herman a Noam Chomsky, kteří svůj model propagandy představili  

v roce 1988 v publikaci Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. 

Toto v mnoha ohledech zásadní dílo opět odkazuje k Walteru Lippmannovi, jenž pojem 

„manufacturing consent“, tedy výroba souhlasu, použil poprvé. „Počet lidí, kterým jakákoli 

organizace může úspěšně poskytnout služby, je však omezený. Protřelí politikové si proto 

dávají záležet, aby se věnovali buď vlivným lidem, nebo někomu, kdo je tak očividně bez 

vlivu, že postarat se o něj je znakem nápadné šlechetnosti. Mnohem větší počet lidí, jež si 

nelze získat přízní, anonymní lid, dostane místo úsluh propagandu,“ poznamenává 

Lippmann v již několikrát zmíněném Veřejném mínění a dále popisuje chování vůdců, ať už 

jde o státníky nebo vedoucí činitele jakýchkoli organizací, kteří si uvědomují nálady a 

chování mas a dokážou na ně adekvátně reagovat. Takoví lidé zpravidla disponují velkým 

množstvím výhod v podobě nejrůznějších zdrojů informací nebo míry pozornosti, která se 

k nim upíná. Ze své pozice mají velkou moc a taky kontrolu nad tím, co za fakta se 

k veřejnosti dostane.78 Dodává, že „pod vlivem propagandy, ne nezbytně jen v negativním 

smyslu tohoto slova, se starší konstanty našeho myšlení změnily v proměnné“.79 

 

                                                        
76 ŘEHKA, Karel. Informační válka. Praha: Academia, 2017, s. 64. ISBN 978-80-200-2770-2. 
77 JOWETT, Garth a O'DONNELL, Victoria. Propaganda & persuasion. 6th edition. Los Angeles: Sage, 

2012. s. 1. ISBN 978-1-4129-7782-1. 
78 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 200. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
79 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015, s. 202. ISBN 978-80-

262-0939-3. 
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Chomsky s Hermanem se agendou vládnoucích elit, jejím prosazováním a masovými 

médii zabývají více dopodrobna. Hned v úvodu první kapitoly jejich díla zaznívá, že funkcí 

médií je kromě zábavy a informování také podněcování určitých hodnot a chování v 

jednotlivci, jež ho začlení do společnosti. Naplnění této úlohy podle autorů vyžaduje 

systematickou propagandu. Ta však probíhá tak přirozeně, že lidé, kteří ve zpravodajství 

pracují, jsou přesvědčeni, že interpretují zprávy objektivně a na základě profesionálních 

zpravodajských hodnot.80  

 

V návaznosti na to autoři představují tzv. model propagandy, který osvětluje, jak 

propaganda a předpojatost v (amerických) médiích fungují, na jakých principech jsou 

založeny. Tento model nabízí pět filtrů, kterými procházejí jednotlivé informace, což je 

proces, na jehož konci je výsledek, který odpovídá dominantnímu společenskému názoru.  

Jsou to a) velikost, vlastnická struktura a prozisková orientace mediální organizace;  

b) reklama jako hlavní zdroj příjmů médií; c) zdroje, na které média spoléhají a ze kterých 

čerpají; d) ostrá kritika jako prostředek k disciplíně médií; e) kontrolní mechanismus 

antikomunismu.81 Tyto poznatky a jejich pravdivost dokazují aplikací na konkrétní případy 

a jejich mediální prezentaci, např. války v Indočíně.  

 

1.4.2.1 Historie propagandy 

Ačkoliv historie využívání propagandy sahá až do starověku, k přiblížení jejího 

fungování nám stačí pohled do 20. století. To se vyznačuje tím, že války, které se v něm 

odehrály, byly totální. Totální ve smyslu, že zasáhly celé společnosti, což ještě více otevřelo 

cestu vlivu propagandy. Tomu nahrál i vznik nových médií jako televize, rozhlas, film  

a rozvoj těch starších, kterými byly tisk a fotografie. Během první světové války hrála sice 

propaganda nezastupitelnou roli, druhá světová válka ale představuje největší boj 

propagandy v historii všech válek. Ostatně právě diktatury, které se po první světové válce 

v Evropě přihlásily o slovo, byly na lži a manipulaci založeny, hitlerovské Německo bylo  

na propagandě postavené.82 „Zejména v totalitních zemích byl běžně používán nátlak místo 

obvyklé politiky dialogu a konzultace. Demokracie byla v těchto zemích ničena, masy 

                                                        
80 HERMAN, Edward S. a CHOMSKY, Noam. Manufacturing consent: the political economy of the mass 

media. London: Vintage, 1994, s. 1-2. ISBN 0-09-953311-1. 
81 HERMAN, Edward S. a CHOMSKY, Noam. Manufacturing consent: the political economy of the mass 

media. London: Vintage, 1994, s. 2. ISBN 0-09-953311-1. 
82 ŘEHKA, Karel. Informační válka. Praha: Academia, 2017, s. 75. ISBN 978-80-200-2770-2. 
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podřízeny režimu jedné strany a propaganda byla věcí běžného života. Tato válka se stala 

válkou ideologií a propaganda byla jedním z jejích nástrojů, a to nástrojem významným,“ 

píše Řehka. „Propaganda se stala alternativou diplomacie,“ dodává.83  

 

Co se týče propagandy v rámci moderního vedení války, jako příklad poslouží opět 

válka v Perském zálivu. V té, jak už bylo řečeno, sehrála propaganda ze strany Američanů 

obrovskou roli. Podle Řehky je tento konflikt považován za první informační válku. 

Vzhledem k ohlasům veřejnosti, kterou vyvolalo mediální pokrytí a záběry z války  

ve Vietnamu, bylo jasné, že kontrola informací, které se k publiku dostanou, bude o to těžší, 

čím více novinářů bude na místě konfliktu. To vedlo k jistým opatřením – k vojenským 

jednotkám bylo umisťováno menší množství novinářů a zástupci médií se účastnili 

pravidelných brífingů, kde se jim dostávalo oficiálních stanovisek mluvčích a zástupců 

jednotlivých stran. Novináři tak byli více odkázání na informace z oficiálních zdrojů, které 

jim byly předloženy v podobě, která tak docela neodpovídala realitě. Oficiální zprávy tedy 

vytvářely obrázek války, ve které spojenci vítězili bez zbytečných ztrát na životech civilistů. 

I díky mediálnímu obrazu války v Perském zálivu byla veřejnost na straně spojeneckých sil.  

Až později byly některé věci uvedeny na pravou míru.84 Vrátíme-li se k Volkovi, podle něj 

můžeme v případě konfliktu v Perském zálivu hovořit o dvou válkách, skutečném střetu mezi 

spojenci a iráckou armádou a o válce konstruované médii, jinak řečeno obrazu války, který 

však velká část veřejnosti považovala za realitu.85  

 

Detailněji se válkou v Perském zálivu, propagandou a médii věnuje v knize The News 

Media at War Tarek Cherkaoui. S odkazem na pojetí žurnalistiky jako tzv. hlídacího psa 

nebo čtvrtou moc ve státě poukazuje na to, že tento model chápání médií předpokládá jejich 

nezávislost během válečného konfliktu a samotná americká média se často označují  

za obhájce občanských práv proti skrytým agendám elit. Nicméně, jak naznačuje model 

propagandy Noama Chomskyho a Edwarda S. Hermana, spíše než veřejnému zájmu, slouží 

mediální organizace vládnoucím strukturám.86 Cherkaoui popisuje, jakou úlohu sehrála  

                                                        
83 ŘEHKA, Karel. Informační válka. Praha: Academia, 2017, s. 75. ISBN 978-80-200-2770-2. 
84 JOWETT, Garth a O'DONNELL, Victoria. Propaganda & persuasion. 6th edition. Los Angeles: Sage, 

2012, s. 292-296. ISBN 978-1-4129-7782-1. 
85 VOLEK, Jaromír. Média v ‟omezené” válce: Simulovaný konflikt v Perském zálivu. Revue pro média: 

Válka a propaganda [online]. 2002, no. 2, s. 2 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf 
86 CHERKAOUI, Tarek. The News Media At War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle 

East. London: I.B. Tauris & Co, 2017, s. 28. ISBN 978-1-78076-104-6. 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf
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v informování o válce v Perském zálivu CNN. Uvádí, že se poprvé v historii televize aktivně 

podílela na rozvoji mezinárodní krize. Byla využívána vojenskými elitami takovým 

způsobem, že válka byla do jisté míry inscenována. Například operace vzdušných sil podle 

něj byla naplánována na americký hlavní vysílací čas. Mediální prezentace konfliktu rovněž 

nesla silně vlastenecké rysy a používala stereotypizaci k posílení západních hodnot  

a představ o dobrých Američanech a vnějším zlu, které představoval Irák.87 Událost tak byla 

prezentována v podobě dvou stran stojících proti sobě, přičemž jedna představovala ono 

„my“ a druhá „oni“, jak to popsal van Dijk.  

 

1.4.2.2 Současná propaganda 

V současnosti se přirozeně setkáváme s jinou formou propagandy. Stejně jako  

se proměnila média, povaha konfliktů a společnost, proměnila se i forma manipulace  

a získávání lidí. Pojem propaganda v současné mediální rétorice často nahrazuje pojem 

dezinformace, který je hojně používán například ve vztahu k Rusku a jeho manipulativní 

mediální politice. Konfliktem, který je nám momentálně nejblíž, jak časově, tak geograficky, 

je válka na východě Ukrajiny probíhající od roku 2014. I zde můžeme hovořit  

o informační válce. Roli v ovlivňování veřejnosti hrají jak média ukrajinská, tak média 

ruská, která třeba právě v Donbasu mediální prostor ovládají. Klíčovým zdrojem informací 

jsou televize, které mají v této válce největší vliv, neboť z nich přijímá zprávy 89 % obyvatel 

Ukrajiny. Povstalci v této oblasti kontrolují velkou část vysílačů, jiné byly záměrně zničeny. 

Satelit, který zachytí ukrajinské televizní nebo rozhlasové vysílání si spousta obyvatel 

Donbasu nemůže dovolit, jsou tak odkázáni na ruská a povstalecká média.88  

 

Rusko je současně jedním z aktérů občanské války v Sýrii. I zde hraje propaganda 

značnou roli a je relativně častým tématem médií při informování o syrské válce. Terčem 

ruské propagandy se v minulosti několikrát stala například organizace syrských záchranářů 

Bílé přilby, a to zejména v souvislosti s chemickým útokem v Dúmě. Rusko z inscenace 

těchto útoků obvinilo právě Bílé přilby a Velkou Británii. Zároveň organizaci 

                                                        
87 CHERKAOUI, Tarek. The News Media At War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle 

East. London: I.B. Tauris & Co, 2017, s. 83. ISBN 978-1-78076-104-6. 
88 KET. Putin, kam se podíváš. V Donbasu ovládá mediální prostor Rusko, vysílače drží povstalci. In: 

ČT24.cz [online]. Praha: Česká televize, 24. srpna 2016 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1885229-putin-kam-se-podivas-v-donbasu-ovlada-medialni-prostor-rusko-

vysilace-drzi-povstalci  

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1885229-putin-kam-se-podivas-v-donbasu-ovlada-medialni-prostor-rusko-vysilace-drzi-povstalci
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1885229-putin-kam-se-podivas-v-donbasu-ovlada-medialni-prostor-rusko-vysilace-drzi-povstalci
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prostřednictvím dezinformačních kampaní či falešných účtů na Twitteru spojuje například  

s teroristickou organizací al-Kaida nebo americkým filantropem Georgem Sorosem. Server 

The Guardian toto jednání označil za jasný případ informační války.89 

 

Díky novým médiím a technologiím také dostávají prostor různé nestátní subjekty, 

jako jsou například teroristické organizace. Touto problematikou se ve své studii Mediated 

Public Diplomacy of the Islamic State in Iraq and Syria: The Synergistic Use of Terrorism, 

Social Media and Branding zabývají profesor žurnalistiky Jad Melki a výzkumná pracovnice 

v Institutu mediálního výzkumu Americké univerzity v Libanonu May Jabadová. Ve studii 

analyzují strategie veřejné diplomacie Islámského státu, který autoři označují  

jako virtuální. Pojem pochází od amerického profesora žurnalistiky Phillipa Seiba, podle 

kterého nám takové nahlížení na extremistické nestátní aktéry pomáhá lépe pochopit 

vojenskou, politickou, finanční a komunikační snahu těchto organizací. Zkoumá jeho 

schopnost synchronizovat teroristickou aktivitu s komunikačními strategiemi za účelem 

získat přístup do médií, posilovat nové rámce sloužící jeho zájmům, jimiž jsou nábor nových 

příznivců a odrazování nepřátel.90  

 

Autoři také zmiňují obrovský význam sociálních sítí a technologií v procesu 

propagandy Islámského státu a hledání nových příznivců. Jejich všudypřítomnost  

a decentralizace je to pravé pro virtuální státy, které nedisponují vlastním územím a své 

příznivce hledají napříč celým světem. Zatímco v minulosti se teroristické organizace 

musely zcela spolehnout na publicitu sdělovacích prostředků, nyní mají v rukou ohromný 

nástroj, který jim umožňuje šířit své informace obrovskému množství příjemců, aniž by 

museli čelit cenzurám ze strany masmédií.91 Například videa, která kolují na internetu, pak 
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přebírají světová média, čímž napomáhají teroristické propagandě. Média, která tato videa 

sdílejí posilují „značku“ Islámského státu, čímž vzniká vztah mezi terorismem a médii, který 

je označován jako symbiotický.92   
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2 Metoda zkoumání 
Jak již bylo popsáno, zpravodajství je jakýmsi jádrem žurnalistiky, na který jsou 

kladeny vysoké nároky. Pro svou důležitost a pro silný zájem příjemců je často podrobováno 

nejrůznějším výzkumům. Proces výběru zpráv je komplexní a ve výsledném zpravodajství 

rozhodně nemůže být věnován prostor všem událostem. Právě naopak – média každý den 

vybírají z tak rozsáhlého množství informací, že jen nepatrný zlomek z nich projde 

pomyslnou bránou a stane se součástí zpravodajství a agendy daného média. „V určitých 

obdobích jsou média pozornější k některým tématům a jiná nechávají nepovšimnuta. To, zda 

si určité téma vyberou a kolik mu věnují prostoru je jeho implicitním ohodnocením,“ uvádí 

o zpravodajství Trampota.93 Zkoumání tematické agendy je častým předmětem analýz 

mediálních obsahů. Rozlišujeme několik typů: a) výzkumy sledující postavení jednoho 

tématu v agendě médií, b) výzkum zkoumající celou agendu médií. Nejčastější analýzou 

mediálních obsahů je tzv. kvantitativní analýza. Pro četnost využívání bývá často 

zjednodušeně označována pouze za obsahovou analýzu.94 Mezi základní oblasti, které 

zkoumá řadíme také: popis obsahu komunikace, testování hypotéz týkajících se vlastností 

sdělení, srovnání médií s realitou, rozkrytí image určité skupiny a ustavení výchozího bodu 

pro zkoumání účinků médií.95 

 

Helmut Scherer definuje kvantitativní analýzu jako „metodu pro systematický  

a intersubjektivní ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek“.96 Dále ji popisuje jako vysoce strukturovaný a selektivní 

proces, během kterého jsou obsahy médií zkoumány s ohledem na několik vybraných znaků. 

Výrazným kladem této metody je vysoká míra ověřitelnosti, tedy reliabilita, a prostor  

pro zpracování velkého množství materiálů, jejichž výsledky lze snadno převést do tabulek 

či grafů. Tyto výhody vykazuje kvantitativní metoda narozdíl od druhé hojně používané 

metody – kvalitativní. Ta naopak přináší výsledky, které vzhledem k subjektivnosti 
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zkoumání nejsou příliš reliabilní (kdyby stejný výzkum provedl jiný člověk, patrně by byly 

značně odlišné), zato však vykazují vysokou validitu. Kvalitativní analýza zkoumá zpravidla 

menší množství mediovaných obsahů, ty ale zkoumá více do hloubky.97  

 

Při práci s kvantitativní obsahovou analýzou musíme počítat s tím, že na základě 

zjištění, ke kterým během výzkumu dojdeme, nejsme schopni určit motivy médií nebo 

účinky na příjemce. To také souvisí s negativní stránkou této metody. Ačkoliv poskytuje 

velké množství přesných dat, nepodává vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená.  

Jako další nevýhodu uvádí Trampota prvky konstruktivismu, redukci zkoumané skutečnosti  

na měřitelné hodnoty a jistou dekontextualizaci.98  

 

Aplikace kvantitativní metody v praxi sestává z několika nezbytných kroků. Těmi 

jsou formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, definice zkoumaného souboru, vymezení 

vhodného vzorku ze zkoumaného souboru, výběr a definice jednotky měření, sestavení 

kategorií obsahu, které budou analyzovány, stanovení systému kvantifikace, zaučení 

kódovačů a provedení pilotní studie, kódování obsahu na základě stanovených definic, 

analýza sesbíraných dat, sestavení výsledků a jejich prezentace.99 
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3 Výzkumná část 
V této části budou nejprve stručně popsány dva konflikty, na něž se práce soustředí, 

posléze budou provedeny jednotlivé kroky kvantitativní obsahové analýzy popsané  

v předchozí kapitole, a nakonec budou interpretovány, shrnuty a zhodnoceny její výsledky.  

3.1 Válka v Jemenu 

Nepokoje v Jemenu můžeme pozorovat od 60. let 20. století, ze současné doby pak 

od konce roku 2010, kdy byl tento chudý muslimský stát na pokraji občanské války.  

Na začátku roku 2011 proběhly v rámci tzv. arabského jara demonstrace ve většině 

arabských zemí. Vlna protestů a nepokojů začala v prosinci 2010 v Tunisku a záhy  

se rozšířila napříč arabskými státy. Arabské jaro se stalo do jisté míry rozhodujícím 

momentem v historii tohoto regionu. Zatímco v některých státech vedly nepokoje ke změně 

režimu, v Libyi, Sýrii a Jemenu přerostly v konflikt trvající několik let.100  

 

V Jemenu se zpočátku uskutečnila demonstrace proti vládě prezidenta Alího 

Abdulláha Sáliha, který byl nucen úřad opustit. Tento konflikt vyeskaloval v občanskou 

válku, jejíž začátek se datuje do roku 2015. Tehdy Saúdská Arábie (podporující sunnitské 

muslimy) a její spojenci zahájili vojenskou intervenci proti šíitským povstalcům z kmene 

Húsí podporovaným Íránem (největší šíitskou zemí). Ta započala v noci z 25. na 26. březen 

útokem bojových letadel na některé cíle v Jemenu. Šíitští rebelové, kteří na své straně měli 

rovněž vzbouřené armádní jednotky věrné sesazenému prezidentovi Sálihovi, donutili 

prezidenta Mansúra Hádího i jemenskou vládu v lednu 2015 k rezignaci. Prezident uprchl a 

požádal mezinárodní spojenectví o intervenci. Povstalci začali podnikat vlastní útoky 

balistickými raketami proti saudskoarabskému území.  

 

Intervence byla kritizována ze strany OSN a Evropské unie. Spojené státy americké 

se rozhodly intervenční síly podpořit, ač se přímo do bojů nikdy nezapojily. Tehdejší 

prezident Barack Obama čelil kritice kvůli dodávkám zbraní do Saúdské Arábie. Saúdskou 

Arábii dále podpořily arabské státy Maroko, Jordánsko, Egypt, Kuvajt, Spojené arabské 
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emiráty a další.101 Postoj Spojených států vůči Saudské Arábii prošel změnou v nedávné 

době, kdy došlo v Turecku na saúdské ambasádě k vraždě novináře Džamála 

Chášukdžího.102 

 

Nejproblematičtějším dopadem války na Jemen a jeho obyvatelstvo je hladomor  

a kolaps ekonomiky. Hladomorem jsou nejvíce ohroženy děti. Podle údajů organizace Save 

the Children z listopadu 2018 od začátku války zemřelo 85 tisíc dětí pod pět let a v ohrožení 

hladomorem je 14 milionů lidí. Ke zvýšení rizika došlo v roce 2017, kdy Saudská Arábie  

a její spojenci zahájili měsíční blokádu přístavu Hudajdá a dalších přístupových míst, čímž 

Jemen odřízli od okolního světa a tím pádem i od jakékoliv podpory. Humanitární pomoc se 

na místo dostává jen obtížně, popřípadě vůbec, mnohé nemocnice nefungují, o ostatních 

institucích nemluvě.103  

 

Podle organizace OSN potřebuje 22 milionů obyvatel Jemenu humanitární pomoc, 

což z této války dělá největší humanitární krizi současnosti.104 Jemen je rozdělený historicky, 

kmenově i nábožensky. Na mír v nejbližší době nemá moc nadějné vyhlídky, neboť není 

jediným aktérem konfliktu. 
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3.2 Válka v Sýrii 

Neméně komplikovaný je i konflikt v Sýrii, s tím jemenským ho mnoho věcí spojuje. 

Například to, že nepokoje v této zemi, kterou také řadíme k Blízkému východu, začaly 

rovněž během arabského jara, zainteresováním vnějších aktérů nebo vysokým počtem 

civilních obětí. Nepokoje a povstání části obyvatelstva v roce 2011 přešly v občanskou 

válku, která zemi sužuje dodnes, ačkoliv má podobu spíše války všech proti všem. Sýrie je 

roztříštěna mezi mnoho zájmových skupin, které spolu navzájem bojují v tomto roky 

trvajícím nepřehledném konfliktu. Naděje na vyřešení, ať už zevnitř nebo zvnějšku, je 

mizivá. Hlavním úskalím podle politologa Tomáše Kaválka je chaotická situace a absence 

jednotné opozice.105 

 

Pravděpodobně nejvýraznějším bodem dění je syrský prezident Bašár Asad, který  

ve funkci nahradil v roce 2000 svého otce Háfize Asada, jenž v zemi nastolil režim strany 

Baas a ideologii panarabského nacionalismu a socialismu. Právě proti Asadově vládě se 

během arabského jara protestovalo v hlavním městě Damašku a záhy i v desítkách dalších 

měst. Demonstrace vyústily v ozbrojená střetnutí Asadova vojska se Svobodnou syrskou 

armádou vedenou dezertéry z Asadovy armády. Ze sunnitských povstalců a Svobodné syrské 

armády se utvořila relativně umírněná syrská opozice, která však nebyla ani zdaleka 

jednotná. Postupem času se rozpadla a její místo zabrali radikální islamisté. Tím ale výčet 

aktérů zdaleka nekončí. Další bojující stranou jsou Kurdové, jejichž počet v Sýrii činí zhruba 

dva miliony. Ti žijí na severu Sýrie u hranice s Tureckem a jejich cílem je získání 

autonomie.106  

 

Situace v Sýrii využil kromě Kurdů také Islámský stát. Expandoval do rozkládající 

se země ze sousedního Iráku a mezi sužovaným obyvatelstvem začal šířit svoji ideologii  

a rétoriku. Ve hře jsou zároveň také ostatní státy, které pomocí syrského konfliktu realizují 

své mocenské záměry. Asadova vláda má oporu v Íránu a Rusku, zatímco na druhé straně 

stojí Saúdská Arábie, jež prahne po svržení proíránského režimu v Sýrii, a Spojené státy  
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jako její dlouholetý partner. „Tak se Sýrie stala dalším místem globální zástupné války  

mezi západními mocnostmi a Ruskem, jež investovalo značné diplomatické a vojenské 

prostředky, aby odvrátilo západní intervenci ve válkou sužované zemi,“ vysvětluje odborník 

na islámský terorismus Fawaz A. Gergas.107 

 

Světovou pozornost si válka v Sýrii získala zejména použitím chemických zbraní 

proti civilnímu obyvatelstvu. V srpnu roku 2013 bylo v Ghútě u Damašku sarinem zabito 

několik set obětí. Spojené státy z útoků obratem obvinily Asada, ten však účast na masakru 

svých civilistů popřel. Nicméně jednoznačné důkazy potvrzující skutečnost, že chemický 

útok v Ghútě, při kterém zemřelo několik set lidí, inicioval Bašár Asad, nikoliv povstalci, 

dokázaly laboratorní výsledky Organizace pro zákaz chemických zbraní poprvé až v roce 

2018.108 K dalšímu použití chemických zbraní došlo v dubnu roku 2018 v syrské Dúmě. 

Světová i česká média tehdy zaplavily fotografie a videa zasažených civilistů. I v tomto 

případě syrská vláda odmítla, že by byla za útok zodpovědná.109 Podle OSN od začátku 

konfliktu více než 5 milionů Syřanů uprchlo ze země, více než polovina obyvatel byla 

donucena opustit své domovy a 13 milionů lidí v Sýrii potřebuje humanitární pomoc. Zabito 

bylo přes 250 tisíc lidí, více než milion jich bylo zraněno.110 

 

3.3 Mediální pokrytí konfliktů 

I přes vysoký počet civilních obětí a obrovskou humanitární krizi, která na území 

Jemenu už několik let panuje, je jemenská válka, co se týče mediálního pokrývání, podle 

některých expertů ve stínu ostatních konfliktů. Těmi jsou především válka v Sýrii, válka  

v Iráku nebo izraelsko-palestinský spor. „V březnu 2016 trvala jemenská válka už rok, ale 

zůstávala ve stínu syrského konfliktu. Média se o Jemen zajímala spíš okrajově, ačkoli tam 

už zahynulo přes šest tisíc lidí, většinou civilistů, osm z deseti Jemenců potřebovalo podle 

                                                        
107 GERGES, Fawaz A. Islámský stát: cesta k moci. Praha: Vyšehrad, 2017, s. 32. ISBN 978-80-7429-810-3. 
108 PET. Podle testů pocházely chemikálie použité při útoku v Ghútě z Asadových skladů. In: ČT24.cz 

[online]. Praha: Česká televize, 30. ledna 2018 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2377024-podle-testu-pochazely-chemikalie-pouzite-pri-utoku-v-ghute-z-

asadovych-skladu  
109FENDRYCHOVÁ, Simona. Dýchali jsme pach krve. Přeživší líčí chemický útok, novináři v Dúmě našli 

údajnou bombu s chlorem. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, aktualizováno 17. dubna 2018 15:18 

[cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/polili-nas-vodou-a-postrikali-sprejem-

sedmileta-masa-z-dumy/r~12c8faaa415911e894960cc47ab5f122/ 
110 UN News [online]. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://news.un.org/en/focus/syria 
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OSN nějakou formu humanitární pomoci a skoro jeden a půl milionu dětí bylo ohroženo 

podvýživou,“ popisuje situaci v Jemenu český novinář Břetislav Tureček ve své publikaci 

Blízký východ nad propastí.111 „Jemen je totální výpadek médií," uvedl Jamie McGoldrick, 

humanitární úředník OSN v roce 2016 pro Washington Post. "Nedostává pozornost, kterou 

si zaslouží. Není to Aleppo, nemáme létající drony, které by ukazovaly zdejší destrukci. 

Nemáme Mosul, který zabírají kamery BBC 24 hodin denně.“112 Jemenský konflikt je 

opomenutý v zahraničních médiích i v těch českých, kde ale zároveň často bývá doprovázen 

přízviskem „zapomenutý konflikt“.113  

 

Zevrubněji se mediálnímu pokrytí války v Jemenu a války v Sýrii věnují Amanda 

Guiderová a Maia Carterová Hallwardová v publikaci Global Responses to Conflict and 

Crisis in Syria and Yemen. Konkrétně ve čtvrté a páté kapitole knihy, která vyšla v roce 

2019, prezentují výsledky srovnání pokrytí obou konfliktů, jež podrobily kvantitativní  

a kvalitativní analýze. Stejně jako tato práce i autorky vycházejí z premisy, že navzdory 

skutečnosti, že se obě země potýkají s beznadějnou humanitární krizí, konflikt v Sýrii se těší 

větší pozornosti než Jemen. Výsledky potvrzují, že mezi lety 2010 a 2017 90 % ze 196 

zahrnutých zemí informovalo o Sýrii víc než o Jemenu. Pouze dvacet zemí mělo více zdrojů, 

které informovaly o Jemenu než o Sýrii, jedná se o země sousedící s Jemenem, nebo 

potýkající se s jemenskými uprchlíky.114 

 

V další části výzkumu se autorky zaměřily na obsahy jednotlivých článků, ve kterých 

zkoumaly určité proměnné, pomocí kterých zjišťovaly, jak jsou jednotlivé texty 

zarámovány. Konkrétně šlo o pojmy uprchlíci, humanitární pomoc a užití síly státními nebo 

nestátními aktéry. Pomocí těchto proměnných se autorky pokusily nejen dokázat, že je 

                                                        
111 TUREČEK, Břetislav. Blízký východ nad propastí: cesta od orientálních diktatur ke svobodě a zase zpátky. 

Praha: Knižní klub, 2016, s. 191. ISBN 978-80-242-5558-3. 
112 Překlad autorky z anglického originálu: „Yemen ultimately is a media blackout. It’s not getting the 
attention it deserves. It’s not Aleppo. We don’t have drones flying over it showing the destruction. We don’t 

have a Mosul, which has BBC cameras 24-7 on it.“ https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-

yemens-war-trapped-families-ask-which-child-should-we-save/2016/11/30/c2240cf4-7d60-4132-989f-

2128b077efbb_story.html 
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Yemen [online]. Palgrave Pivot, 2019, 118 s. [cit. 2019-05-05].  ISBN 978-3-030-02789-6. s. 61. Dostupné z: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-

6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2653889-konec-krvave-valky-o-jemen-vyslanec-osn-predstavi-uspechy-v-rade-bezpecnosti
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2653889-konec-krvave-valky-o-jemen-vyslanec-osn-predstavi-uspechy-v-rade-bezpecnosti
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-02789-6_4.pdf?fbclid=IwAR1uzm6GiANKSS3aebuokyWOJes5aXS_dij6qYmWSwyf8HLjxGbZtgud3hc


 

40 

Jemen v mediálním stínu konfliktu v Sýrii, ale částečně i zodpovědět na otázku, proč tomu 

tak je. Tato část výzkumu ukázala, že zatímco v souvislosti s uprchlíky se častěji referuje  

o Sýrii, o Jemenu média ve větší míře informují ve spojení s apelem na humanitární 

pomoc.115  

3.4 Formulace výzkumných otázek a hypotéz 

Hlavním záměrem této práce je dokázat, že média věnují neadekvátně vyšší míru 

pozornosti válce v Sýrii než konfliktu v Jemenu. Teoretickým východiskem pro první 

hypotézu je teorie agenda-setting, jež byla nastíněna v první části práce. Podle Dearinga  

a Rogerse publikum posuzuje relativní důležitost tématu na základě množství mediálních 

příspěvků k danému tématu.116 To znamená, že míra pozornosti, kterou se média rozhodnou 

věnovat konfliktům v Sýrii a Jemenu, může ovlivnit, jak budou tato témata vnímat příjemci. 

Z toho také vyplývá první výzkumná otázka: Jaký prostor věnovala tři vybraná média válce 

v Jemenu a jaký prostor věnovala válce v Sýrii?  

 

Hypotéza 1: Média ve větší míře informovala o válce v Sýrii, a to co se týče počtu článků 

i jejich rozsahu. 

 

Druhá hypotéza se zaměřuje na obsah jednotlivých článků a vychází částečně z teorie 

rámcování a částečně ze studie Comparing Coverage in Syria and Yemen: Quantitative 

Analysis. Entman definuje rámcování jako výběr a zdůraznění určitých aspektů, McQuail 

poukazuje na to, že pojem rámec lze použít místo výrazů kontext, téma nebo úhel pohledu.117 

V této práci bude zkoumáno, k jakých tématům a aspektům jsou ve vybraných médiích 

vztahovány a do jakého kontextu jsou zasazovány konflikty v Jemenu a v Sýrii. Amanda 

Guiderová a Maia Carterová Hallwardová v rámci studie rovněž zkoumaly, v jakém kontextu 

média o jednotlivých konfliktech informovala. Témata rozdělily do tří oblastí: uprchlíci, 

humanitární pomoc a jednání státních a nestátních aktérů. Výsledek jejich práce ukázal, že 
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konflikt v Sýrii byl častěji zmiňován v souvislosti s migrací, což vyvrcholilo v roce 2015 

kvůli uprchlické krizi v Evropě, a jednáním státních a nestátních aktérů, zatímco Jemen byl 

diskutován ve větší míře než Sýrie v kontextu humanitární pomoci. Výzkumná otázka 

stanovená na základě těchto teorií je: Jaké bylo hlavní téma zpráv, jež v průběhu roku 2018 

informovaly o válce v Sýrii a válce v Jemenu? 

 

Hypotéza 2: O válce v Sýrii média informovala zejména ve vztahu k jednání státních 

aktérů, zatímco jemenská válka byla častěji zmiňována v kontextu dopadů na civilisty 

a apelu na humanitární pomoc. Téma migrace a uprchlíků bylo vzhledem k menší 

aktuálnosti oproti předešlým rokům upozaděno.  

 

Thussu a Freedman ve své publikaci War and the Media: Reporting Conflict 24/7 

definují tři role, v rámci kterých mohou média informovat o válečných konfliktech. Jsou to 

role propagačního agenta, kritického pozorovatele a bojiště. Ačkoliv se české zahraniční 

zpravodajství liší od toho amerického, tato výzkumná otázka a hypotéza vychází  

z předpokladu, že i v rámci analyzovaného zpravodajství českých médií bude možné nalézt 

a rozlišit znaky jednotlivých rolí, jak je popsali Thussu s Freedmanem. Třetí výzkumná 

otázka tedy je: Vykazují česká média rysy novinářských rolí popsaných autory Thussu  

a Freedmanem? Jaká role se objevuje nejčastěji? 

 

Hypotéza 3: V přídě obou konfliktů i všech tří zkoumaných médií bude převládat role 

bojiště, která je autory považována za nejaktuálnější. 

 

Trampota ve své publikaci zaměřené na zpravodajství uvádí, že oblasti západní 

Evropy a Severní Ameriky jsou ve sféře informačních toků natolik dominantní, že se to může 

projevit v tom, jaké hodnoty média prezentují a jak nahlížejí na světové události. Zahraniční 

zprávy z většiny zemí světa jsou distribuovány malým množstvím zpravodajských agentur 

a odrážejí tak angloamerickou kulturu a perspektivu.118 V Jemenu i v Sýrii hoří konflikty,  

do kterých je zapojeno mnoho států, víc, než by se na první pohled mohlo zdát. V případě 

Jemenu jsou to kromě Íránu a Saúdské Arábie nepřímo také Spojené státy americké, které 

Saúdskou Arábii dlouhodobě podporují. Ty sledují svoje zájmy také v Sýrii, spolu s Íránem, 

Izraelem, Ruskem, Tureckem, ale rovněž i Francií, Německem nebo Velkou Británií. U obou 
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konfliktů bude zkoumáno, zda v mediálních obsazích dochází k dominanci ideologie 

odrážející západní politiku. V rámci teorie ideologického čtverce Teun A. van Dijka bude 

výzkum zaměřen na zdůrazňování dobrých a špatných vlastností strany, která reprezentuje 

zájmy Západu a strany, proti které Západ v zastoupení bojuje. Vzhledem k nepřímému 

zapojení USA do války v Jemenu bude pozorováno především vyobrazení Saúdské Arábie 

a na druhé straně Íránu. Výzkumná otázka z toho vyplývající je: Docházelo při informování 

o konfliktu v Jemenu vybranými českými médii ke zdůrazňování dobrých vlastností a činů 

Saúdské Arábie, jakožto jednoho z hlavních aktérů konfliktu a spojence USA? Docházelo 

ke zdůrazňování špatných vlastností a činů povstalců podporovaných Íránem?  

 

V případě války v Sýrii bude vzhledem k přímému zapojení a přítomnosti armády v 

Sýrii výzkum zaměřen na Spojené státy americké. Druhou zkoumanou stranou bude Rusko, 

které otevřeně podporuje Bašára Asada. Použit bude stejný postup jako u války v Jemenu. 

Výzkumná otázka zní: Docházelo při informování o syrské občanské válce vybranými 

českými médii ke zdůrazňování špatných vlastností a činů Ruska? A naopak docházelo  

ke zdůrazňování dobrých vlastností a činů Spojených států amerických? 

 

Hypotéza 4: Vzhledem k zapojení Spojených států amerických v obou konfliktech bude 

ve zkoumaných mediálních obsazích znatelná prozápadní ideologie. Ta se bude 

projevovat tendencí vyobrazovat USA (a Saúdskou Arábii) neutrálně nebo jako aktéra 

dobra. 
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3.5 Operacionalizace výběrového souboru 

Trampota v souvislosti s výzkumem za pomoci kvantitativní obsahové analýzy 

zmiňuje využití víceúrovňové konstrukce vzorku, která zpravidla probíhá ve dvou rovinách. 

To v praxi znamená, že nejprve dojde ke stanovení konkrétních zdrojů obsahů, tedy médií, 

která budou zkoumána. Druhým krokem je potom výběr dat (vydání) médií, tedy určení 

konkrétního období, v rámci kterého budou daná média podrobena výzkumu. Ten může být 

náhodný nebo účelový, v případě zkoumání konkrétního tématu (narozdíl třeba od analýzy 

obecné agendy) se doporučuje použít účelový vzorek. Posledním krokem v rámci 

operacionalizace výběrového souboru je pak určení jednotky měření, čímž rozumíme 

nejmenší prvek analýzy, na kterém pozorujeme zvolené proměnné. 119  

 

Pro účel této práce byly zvoleny tři české zpravodajské internetové portály. Těmi 

jsou Novinky.cz, iDnes.cz a Aktuálně.cz. Nebyly vybrány náhodně, jedná se o zavedené  

a hojně čtené zpravodajské weby. Dá se tedy předpokládat, že agenda nastolená těmito médii 

se odrazí v tom, co bude veřejnost považovat za důležitá témata. Podle údajů serveru 

NetMonitor se v návštěvnosti během roku 2018 na prvním a druhém místě střídaly servery 

iDnes.cz a Novinky.cz. Na třetím místě, co se týče reálných uživatelů, se umístily 

SeznamZprávy.cz, z hlediska zobrazení stránky obsadilo třetí místo Aktuálně.cz.120  

Ze zmíněných dvou webů byl pro účel této práce vybrán server Aktuálně.cz. iDnes.cz je 

zpravodajský server, který funguje od roku 1998, provozovatelem je MAFRA, a.s.121 

Novinky.cz je on-line zpravodajský deník provozovaný deníkem Právo, který v současné 

podobě funguje od roku 2003.122 Aktuálně.cz je ze tří vybraných médií nejmladší, web byl 

založen v roce 2005 a spadá pod vydavatelský dům Economia, a.s.123  
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Rozhodnutí zaměřit se na internetové zpravodajství pramení ze skutečnosti, že  

na rozdíl od novin, rozhlasu či televize je jeho kapacita takřka neomezená a je zde běžné, že 

dochází k publikování méně důležitých příspěvků, které by v tradičních médiích nedostaly 

prostor. Zpravodajské weby tak dostaly přednost zejména na základě předpokladu, že počet 

zpráv věnujících se válce v Jemenu by byl například v tištěných denících příliš malý. Typem 

analyzovaných obsahů budou jednotlivé zprávy týkající se konfliktů v Jemenu a v Sýrii, 

jednotkou měření tedy bude zpravodajský článek.  

 

Co se týče zkoumaného období, analýza se po předběžné rešerši a zvážení objemu 

obsahů, zaměří na celý rok 2018. Časově tak naváže na výzkum Guiderové a Carterové 

Hallwardové, který analyzuje mediální pokrytí válek v Sýrii a v Jemenu do roku 2017. 

Jednotlivé články za dané období byly vyhledávány prostřednictvím největšího českého 

elektronického archivu mediálních zpráv Newton Media. K vyhledání posloužily dotazy v 

podobě slov „Jemen“ a „Sýrie“. Dotazy se ukázaly být příliš široké, nicméně hledání názvů 

zemí přímo v souvislosti s válkou nebo konfliktem se zase ukázalo příliš úzké. Hledání tedy 

probíhalo v podobě první varianty s tím, že ze souboru byly následně vyloučeny zprávy, 

které se danými zeměmi zabývaly pouze okrajově nebo v jiné než válečné souvislosti.  

 

3.6 Operacionalizace proměnných 

Po stanovení zkoumané jednotky musí být určeno, které znaky na ní budou 

pozorovány. Scherer rozlišuje při výzkumu dva typy proměnných: identifikační a analytické. 

Aby bylo možné výzkum opakovat a prověřit, jsou tyto proměnné zaneseny do kódovací 

knihy. Identifikační proměnné jsou vhodné výhradně pro identifikaci příspěvků, které je  

díky tomu posléze možné nalézt v médiích a analýzu zkontrolovat.124  

 

V případě článků publikovaných na zpravodajských internetových portálech jsou 

základními kategoriemi, jež slouží k jejich identifikaci Datum, Titulek, Médium (proměnné 

Aktuálně.cz, Novinky.cz, iDnes.cz), Konflikt (proměnné Jemen a Sýrie).  

 

                                                        
124 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: SCHULZ, Winfried; SCHERER, Helmut; 

HAGEN, Lutz; Reifová, Irena; Končelík, Jakub. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. nezměněné vydání. 

Praha: Karolinum, 2011, s. 43-46. ISBN 978-80-246-1980-4. 
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Zkoumané téma a jeho aspekty mnohdy mohou působit poněkud abstraktně. Aby 

bylo možné zodpovědět výzkumné otázky a dokázat či vyvrátit hypotézy stanovené v úvodu 

výzkumné části, je nutné tyto pojmy upřesnit. To probíhá skrze měřitelné ukazatele 

vlastností, které se konkrétně definují pomocí analytických proměnných. Podle Dismana je 

konstrukce dobrých kategorií asi nejcitlivější operací v rámci obsahové analýzy.125  

 

Pro účely výzkumu první hypotézy je podstatný počet jednotek a jejich rozsah.  

Ten bude operacionalizován do kategorie Počet slov, jednotlivé údaje budou tvořit 

proměnné.   

 

Druhá hypotéza se zabývá tématy, která jsou stěžejní pro zkoumané jednotky.  

V tomto případě práce částečně vychází ze studie Guiderové a Carterové Hallwardové. Jejich 

proměnné ale doplňuje o další témata zvolená na základě předběžného výzkumu vzorku 

čítajícího sto jednotek. Témata vycházející ze studie jsou: uprchlíci, jednání státních a 

nestátních aktérů a dopad na civilisti spojený s humanitárním apelem. Autorkou přidaná 

témata jsou: vývoj konfliktu (boje, útoky, postupy armád apod.) a česká stopa, tedy články, 

které nějakým způsobem vztahují téma konfliktů k České republice. 

 

Třetí výzkumná otázka vychází ze tří rolí, které Thussu s Freedmanem přisoudili 

médiím ve vztahu k válečným konfliktům. Podobným způsobem postupovala Michaela 

Bartyzalová ve své práci Občanská válka v Sýrii ve zpravodajství The New York Times  

a Mladé fronty Dnes z roku 2014. Její výzkum prokázal, že u obou analyzovaných médií 

převažovala role propagačního agenta (v případě autorky práce byl pojem přeložen jako role 

tiskového mluvčího). Proměnné stanovené pro tuto práci se budou od těch, které si stanovila 

Bartyzalová, částečně lišit.126 Na základě výzkumného vzorku sestávajícího ze sta jednotek 

byly rolím přisouzeny následující znaky.  

                                                        
125 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. 

Praha: Karolinum, 2011, 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8. 

126 BARTYZALOVÁ, Michaela. Občanská válka v Sýrii ve zpravodajství The New York Times a Mladé 

fronty Dnes. Komparativní studie. Praha, 2014. 82 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové 

práce PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 
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Protože role bojiště se vyznačuje věrným zprostředkováním válečné reality a je 

spojena s technologickým pokrokem, bude přiznána článkům, které detailně popisují 

průběhy bojů, zahrnují výpovědi očitých svědků, případně obsahují video se záběry obětí, 

bojů či útoků. Právě videa budou důležitým rozhodovacím aspektem, protože z jistého 

hlediska přenášejí realitu války nejautentičtěji. Za tendence naznačující roli kritického 

pozorovatele budou v této analýze považovány kritické pasáže, pasáže obsahující odsouzení 

útoků či jiného páchaného zla, zdůrazňování humanitární krize a dopadu na civilisty  

a poskytnutí prostoru obětem či menšinám. Články odkazující na mluvčí politiků či 

organizací, odvolávající se na oficiální zdroje nebo články bez úprav přebrané z tiskových 

agentur budou definovány jako produkty role propagačního agenta.  

 

Poslední hypotéza, která si klade za cíl dokázat přítomnost prozápadní ideologie  

ve zpravodajství, je postavená na ideologickém čtverci Teuna A. van Dijka. Ten popsal 

polarizaci v médiích pomocí ideologického čtverce, jenž bude využit k identifikaci 

proměnných v této práci. Dva z van Dijkových postupů hovořící o marginalizaci však budou 

pro účely této práce pozměněny. U špatných vlastností „naší strany“ bude zkoumáno jejich 

zmiňování, nikoliv jejich marginalizace. Stejně tak u „druhé strany“ bude namísto 

marginalizace dobrého jednání zkoumáno jeho vyzdvihování. Proměnné v případě Jemenu 

byly definovány takto: a) pozitivní informace o Saúdské Arábii (nebo USA), b) negativní 

informace o Saúdské Arábii (nebo USA), c) negativní informace o Íránu, d) pozitivní 

informace o Íránu. U války v Sýrii byly stanoveny tyto proměnné: a) pozitivní informace  

o USA, b) negativní informace o USA, c) negativní informace o Rusku, d) pozitivní 

informace o Rusku. 

 

Kromě již uvedených základních kategorií byly pro potřeby zkoumání jednotlivých 

hypotéz stanoveny další kategorie. Těmi jsou Délka článku, Hlavní téma článku, Role média, 

Saúdská Arábie, Írán, USA, Rusko. Podrobněji budou jednotlivé proměnné shrnuty 

v kódovací knize (viz Příloha č. 1) 
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3.7 Analýza výsledků a jejich interpretace 

3.7.1 Míra pozornosti 

V rámci dokazování první hypotézy bylo analyzováno 574 článků. Jednalo se  

o články, které se v průběhu celého roku 2018 věnovaly tématům války v Sýrii a války  

v Jemenu. Válkou v Sýrii se zabývalo dohromady 505 článků ve třech vybraných médiích, 

z toho 125 článků publikoval iDnes.cz, 208 článků vyšlo na Novinky.cz a 172 článků  

na Aktuálně.cz. Průměrný počet slov byl dohromady 383,6. U jednotlivých webů se ale 

průměrná délka, stejně jako objem článků, lišila. Nejdelší články publikoval iDnes.cz,  

v průměru 469,17 slov na článek, jichž měl na druhou stranu nejmíň. Na druhém místě je 

Aktuálně.cz s 374,2 slovy na článek a o trochu méně vykazují Novinky.cz s 339,9 slov  

v průměru na článek. U všech tří médií bylo zdaleka nejvíce článků publikováno v dubnu, 

kdy došlo k vypálení 105 raket spojených sil USA, Francie a Británie na Sýrii. 

 

Válku v Jemenu pokryla vybraná média v roce 2018 dohromady v 69 zpravodajských 

článcích. To je více než sedmkrát méně, než kolik pozornosti věnovaly servery konfliktu  

v Sýrii. I průměrný počet slov na článek byl nižší, celkový údaj činil 316,3 slov na článek. 

Jednotlivě to pak bylo 401,8 u iDnes.cz, 301,5 u Novinky.cz a 279,4 u Aktuálně.cz.  

Na Aktuálně.cz u obou témat velkou část obsahu tvořily články kratší než 100 slov, přebrané 

z první vydané verze České tiskové kanceláře, ale již nerozšířené. Rozložení počtu článků  

v průběhu roku bylo zhruba stejné, žádný měsíc nevyšlo ani u jednoho z webů více než šest 

zpráv, některé měsíce (ty se ale u jednotlivých webů různily) nevyšly žádné.  

 

Tabulka 1: Počet článků o válce v Jemenu a v Sýrii ve sledovaných médiích 

 
    

  iDnes.cz Aktuálně.cz Novinky.cz Celkem 

Jemen 17 31 21 69 

Sýrie 125 172 208 505 
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Tabulka 2: Průměrný počet slov ve zprávách o Jemenu a Sýrii 

 

  iDnes.cz Aktuálně.cz Novinky.cz Průměr 

Jemen 401,8 279,4 301,5 316,5 

Sýrie 469,2 374,2 339,9 383,6 

 

 

První hypotéza se potvrdila. Konfliktu v Sýrii byla během roku 2018 médii skutečně 

věnována značně větší pozornost, a to zejména co se počtu publikovaných článků týče. 

Pokud jde o rozsah, i ten je u Sýrie větší, nicméně rozdíl není tak markantní.  

 

3.7.2 Tematické ukotvení 

Stejný počet jednotek jako u první hypotézy byl zkoumán i v rámci druhé. U každého 

článku bylo určeno hlavní téma, tedy kontext, do kterého byla válka v Jemenu či v Sýrii 

zasazena. Nejvíce zkoumaná média informovala o vývoji konfliktu a jednání státních aktérů. 

Z celkového objemu zkoumaných zpráv tato dvě témata tvořila 77,4 %. Procentuální 

zastoupení témat se ale lišilo jak u obou konfliktů, tak u jednotlivých médií.  

 

Začneme-li válkou v Sýrii, zde bylo stěžejním tématem s 41 % jednání státních 

aktérů. Na prvním místě měl toto téma server Aktuálně.cz i iDnes.cz, jen Novinky.cz  

na druhém. Jednalo se o články popisující reakce zejména západních států, ale také Ruska, 

Turecka a Izraele, diplomacii a jednání o příměří. Reakce se velmi často vztahovaly  

k problematice chemických útoků. Nejčastěji zmiňovanými státy byly Rusko a Spojené státy 

americké. Dále média ve velké míře informovala o vývoji boje, kam jsou zahrnuty útoky, 

nálety, postupy armád apod. Toto téma bylo v centru zájmu nejvíce u Novinky.cz, kde bylo 

zastoupeno nejhojněji, dohromady pak tvořilo 39,6 % zkoumaných obsahů.  

 

Zastoupení ostatních motivů bylo již znatelně nižší. Na třetím místě u všech tří médií 

figurovalo téma jednání nestátních aktérů, celkově tvořilo 9,1 % z 505 zpráv o Sýrii. Zde  

se jednalo zejména o Organizaci spojených národů (potažmo Radu bezpečnosti), Evropskou 

unii, Severoatlantickou alianci, Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), ale také 

Islámský stát nebo al-Káidu. Předmětem zpráv poněkud překvapivě nebyl příliš často dopad 
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na civilisty či nějaká forma humanitárního apelu. Tyto články tvořily z celku 5,3 %. V centru 

zájmu nebylo se zastoupením 3 % ani téma uprchlíků, což byl hlavní rozdíl oproti studii 

Guiderové a Carterové Hallwardové, kde byla migrace v roce 2017 předmětem 44 % zpráv. 

Nutno ale podotknout, že kromě toho, že studie autorek zkoumala období, kdy byla migrační 

vlna nejkritičtější a téma ve společnosti rezonovalo natolik, že bylo v centru pozornosti 

většiny médií, tato studie se zaměřila na zprávy přímo zmiňující válku v Sýrii, je tedy možné, 

že některé texty týkající se uprchlíků například v Evropě, tímto sítem neprošly. Malé 

pozornosti se dostalo tématu, které bylo pro účely této práce nazváno „česká stopa“, týkalo 

se to 1,2 % z celkového počtu. Jednalo se o články, které konflikt v Sýrii pojaly  

ve vztahu k České republice, ať už šlo o pomoc Čechů v Sýrii nebo o reakce českých politiků. 

Zbylých 0,8 % zpráv bylo operativně zařazeno do kulturní tematické oblasti. Zastoupení 

témat u jednotlivých médií bylo až na drobné odchylky stejné (viz Příloha č. 4). 
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Graf č. 1: Tematické ukotvení článků o válce v Sýrii: Aktuálně.cz 

 

 

Graf č. 2: Tematické ukotvení článků o válce v Sýrii: Novinky.cz 
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Graf č. 3: Tematické ukotvení článků o válce v Sýrii: iDnes.cz 

 

 

Zatímco u obsahů týkajících se syrského konfliktu bylo těžištěm zájmu jednání 

nestátních aktérů, u války v Jemenu bylo nejzastoupenější téma vývoj konfliktu, tvořilo  

43,5 % ze zkoumaných 69 zpráv. Další rozdíl byl i na druhém místě, které v případě Jemenu 

s 33, 3 % obsadilo informování o dopadu na civilisty spojené s humanitárním apelem. Ten 

se týkal zejména hladomoru a dětí. Jednání státních aktérů se dostalo pozornosti v podobě 

11,6 %, články se týkaly převážně Saúdské Arábie, Íránu, Spojených arabských emirátů  

a USA. Uprchlíkům se věnovalo 7, 2 % zpráv, o jednání nestátních aktérů vyšly pouze dva 

články (2,9 %) a o angažování Čechů v Jemenu jeden (1,4 %). Pořadí zastoupení 

jednotlivých témat bylo u všech tří webů stejné (viz Příloha č. 3) 

 

Hypotéza se potvrdila pouze z části. Mediální prezentace války v Sýrii byla podle 

předpokladu nejčastěji doprovázena zmínkami o jednání státních aktérů. Potvrdilo se i to, že 

téma migrace nebylo předmětem velkého zájmu ani u jedné z válek. U Jemenu se hypotéza 

nepotvrdila, oproti očekávání byla větší míra pozornosti směřována k vývoji konfliktu  

než k humanitární stránce války. 
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Graf č. 4: Tematické ukotvení článků o válce v Jemenu: iDnes.cz 

 

 

Graf č. 5: Tematické ukotvení článků o válce v Jemenu: Aktuálně.cz 

 

Graf č. 6: Tematické ukotvení článků o válce v Jemenu: Novinky.cz 
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3.7.3 Role médií 

Třetím cílem této práce bylo zjistit na základě zkoumaných textů, jakou roli zastávala 

média při informování o válce v Sýrii a o válce v Jemenu. Tyto tři role stanovili Thussu  

a Freedman, nicméně jejich určování probíhalo na základě znaků určených autorkou práce.  

 

Při analýze pokrývání války v Sýrii vyšlo najevo, že všechna média nejčastěji 

zastávala roli propagačního agenta. Tyto články tvořily 68,7 % z celkového počtu  

505 článků. Zprávy se vyznačovaly tím, že obsahovaly zpravidla citace jednotlivých 

politiků, politických mluvčí či mluvčí různých organizací, státního tisku nebo ministerstev. 

Hlasy byly vyvážené, většinou dostaly prostor všechny zúčastněné strany. Dále média 

čerpala zpravidla ze zahraničních agentur, britské Reuters, americké AP a francouzské AFP, 

ale také z ruské agentury TASS a syrské SANA. Realitu války zprostředkovalo 21,2 % 

zkoumaných jednotek. Detailním popisem bojů, postupů armád, zdevastovaných měst, 

autentickým obrazovým či audiovizuálním materiálem a výpověďmi očitých svědků byly 

klasifikovány jako zprávy reprezentující roli tzv. bojiště. Nejméně bylo kritických zpráv,  

ty tvořily jen 10, 1 % celkového počtu jednotek. Vzhledem k tomu, že mezi analyzovanými 

texty byly pouze zpravodajské články, nikoliv tedy texty zahrnující názory autorů, 

komentáře, analýzy apod., je to předpokládaný výsledek. 

 

Graf č. 7: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Sýrii: Celkem 
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Server Aktuálně.cz zastával roli propagačního agenta v 72, 1 % případů. Důvodem 

je stejně jako u ostatních médií vysoký počet zpráv týkajících se jednání státních aktérů. Zde 

nejčastěji docházelo k citování oficiálních zdrojů odkazujících k politickým osobnostem  

či vyjádření ministerstev. 

 

„Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že komunikační linka mezi USA a Ruskem, 

zřízená už dříve v Sýrii kvůli odvrácení možných incidentů, nadále funguje. Moskva zároveň 

chce, aby jí Washington předal seznam cílů, které chce americká armáda v odvetě  

za chemický útok ve městě Dúmá bombardovat. To naznačuje, že s omezeným úderem jsou 

Rusové smířeni.“127 

 

Znaky role bojiště vykazovalo Aktuálně v 15,7 % případů. Jeden z takových článků 

se například vyznačoval výpovědí sedmileté dívky, jež detailně popsala bombardování. 

Zpráva byla doplněna videem a fotografií raketové střely. 

 

„Bombardování, který minulý víkend zažila sedmiletá Masa, bylo jiné, než na které 

je zvyklá. ‚Byli jsme ve sklepě. Najednou na nás ale všichni křičeli ‘Běžte nahoru! Nahoru!’. 

Vyběhli jsme k místu, kde byli lékaři," popisuje syrská dívka. ‚Polili nás vodou, postříkali 

sprejem a dali nám injekci,‘ říká otřeseně. ‚Shodili bombu, která ale nevybuchla. Udělala 

jen fšššš.‘ Masa přežila chemický útok ve městě Dúmá. Desítky dalších takové štěstí 

neměly.“128 

 

Článků, u kterých autoři zastupovali role kritických pozorovatelů, bylo nejméně,  

ze 172 to bylo 21 zpráv, tedy 12,2 %. Tyto články obsahovaly zpravidla nějaké hodnocení 

situace a kritiku humanitárních dopadů války nebo státních činitelů. Nejčastěji Bašára Asada 

nebo Ruska, zřídka se kritika ale týkala i Spojených států amerických a Donalda Trumpa. 

 

                                                        
127 NOVÁK, Martin. Trump drží Rusy v nejistotě, jeho lodě čekají na rozkaz. Velký úder by Sýrii 

ekonomicky zdecimoval. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 12. dubna 2018 14:10 [cit. 2019-05-03]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/trump-udrzuje-rusy-v-nejistote-moskva-i-washington-ale-

couva/r~d9b441223e4011e88560ac1f6b220ee8/  
128 FENDRYCHOVÁ, Simona. Dýchali jsme pach krve. Přeživší líčí chemický útok, novináři v Dúmě našli 

údajnou bombu s chlorem. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, aktualizováno 17. dubna. 2018 15:18 

[cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/polili-nas-vodou-a-postrikali-sprejem-

sedmileta-masa-z-dumy/r~12c8faaa415911e894960cc47ab5f122/  
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V článku reagujícím na odvetné útoky ze strany západních mocností se Dan Anýž 

ptá „Jaká je vlastně Trumpova strategie v Sýrii? Tedy nad rámec toho, že prezidenta Asada 

jednou začas potrestá za překročení červené linie, kterou je pro USA a západní spojence 

nasazení chemických zbraní?“ Následně přidává výroky některých kritiků. „Významný 

americký list Washington Post to shrnuje lakonicky: ‚Na jedné straně nechce mít Trump  

za Spojené státy se Sýrií nic společného. Na druhé chce diktovat pravidla chování na syrském 

bojišti, když dojde k jejich porušení nebo mu vadí.‘ ‚To není syrská strategie. To je 

psychodrama,‘ uzavírá pro deník Stephen Biddle, vojenský poradce a profesor na americké 

George Washington University.“129 

 

Graf č. 8: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Sýrii: Aktuálně.cz  

 

 

Druhý zkoumaný zpravodajský portál Novinky.cz měl podstatně méně kritických 

článků. Z celkového počtu pouze 12, tvořily tedy 5,8 %. Za zprávy plnící roli kritického 

novináře byly považovány například ty, jež daly prostor promluvit člověku postiženému 

válkou, citují kritické hlasy a uvádí bilanci obětí války s poukázáním na rozměry 

humanitární katastrofy, jež je důsledkem syrské války. 

 

„Syrský zákon číslo 10, který umožňuje zabavení majetku v zónách určených  

k rekonstrukci, vyvolal obavy v Libanonu. Mohl by ohrozit návrat uprchlíků. Lhůty  

na potvrzení vlastnictví jsou extrémně krátké, takže exulanti o své nemovitosti přijdou. 

                                                        
129 ANÝŽ, Daniel. Trump udeřil na Asada, ale Sýrií se vlastně vůbec nechce zabývat. Kde je strategie, ptají 

se kritici. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 16. dubna 2018 5:30 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
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Libanonský ministr zahraničí Džibran Basil se proto obrátil na OSN, uvedl list Daily Star. 

Zákon kritizuje i organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch. ‚Je to 

nebezpečné. Když se vrátíte do Sýrie a zabaví vám vaši půdu i váš dům, budete sice ve své 

zemi, ale nebudete mít nic,‘ řekl listu asi padesátiletý syrský uprchlík a dodal: ‚Je to 

sektářská hra, lidé jsou oběťmi nespravedlnosti‘.“130 

 

Jako propagační agent se portál Novinky.cz projevoval v 70,7 %, bojiště čtenáři 

přenášel ve 23,6 %. Tuto roli server ve zvýšené míře zastával třeba při bombardování 

Východní Ghúty syrskou armádou nebo vytlačování Kurdů tureckou armádou z Afrínu  

na severu Sýrie, obojí v únoru roku 2018. 

 

„Armáda také postoupila k městům Harasta a Dúma, která jsou baštami vzbouřenců. 

Je to poprvé, co syrská armáda a syrské vedení přiznaly postup. Záběry OSN zachycují 

vzniklé škody na domech, infrastruktuře a zemědělských oblastech mezi 23. únorem a  

2. březnem. ‚Obrázky ukazují, že došlo k zesílení těžkého bombardování v oblasti Východní 

Ghúty,‘ řekl Einar Bjorgo z Operačního satelitního programu OSN televizi Al Džazíra.  

‚Je těžké rozlišit mezi obytnými a průmyslovými budovami, ale vidíme poškození mnoha 

budov tam, kde to vypadá na obytné čtvrtě,‘ dodal.“131 

Graf č. 9: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Sýrii: Novinky.cz 

                                                        
130 NOVINKY. Sýrie komplikuje návrat svých uprchlíků domů, stěžuje si Libanon. In: Novinky.cz [online]. 
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Počtem článků, které se odvolávaly na oficiální zdroje či reprodukovaly stanoviska 

politických či jiných aktérů, s 60,8 % iDnes.cz nijak zvlášť nevybočoval od předchozích 

dvou webů. Čím se naopak poněkud odchyloval, byla část obsahu splňující kritéria role 

bojiště. S 24,8 % jich měl iDnes.cz nejvíce, články často zahrnovaly videa a oproti ostatním 

dvěma zpravodajským webům informace o probíhajících bojích ilustroval také mapami. Roli 

kritického pozorovatele plnil ze 14,4 %. Ta šla často ruku v ruce s humanitárním apelem.  

 

„Od pondělí bylo v enklávě zničeno šest provizorních nemocnic a také některé hlavní 

přístupové silnice, po kterých se občas podaří dostat do povstalecké enklávy konvoj  

s humanitární pomocí OSN. Naposledy tam náklad potravin a léků pro 7 200 lidí dorazil 

minulý týden, předtím to bylo loni v listopadu. UNICEF ve svém prohlášení uvedl, že mu 

‚došla slova pro popis utrpení dětí v Ghútě a pro vylíčení vlastního rozhořčení‘.“132 

 

Graf č. 10: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Sýrii: iDnes.cz 

 

 

 

Přesuneme-li se k válce v Jemenu, pořadí i procenta se oproti pokrytí syrského 

konfliktu mění. Stejně jako u Sýrie při informování o jemenské válce média nejčastěji plnila 

roli propagačního agenta. Takových článků bylo trochu přes polovinu z celkových  

69 zkoumaných jednotek, konkrétně 55 %. Nejčastěji odkazovaly na agentury Reuters, AP 

a AFP. Hlasy politiků zaznívaly podstatně méně než u informování o Sýrii. Druhou 

nejčastější rolí, kterou vybraná média prezentovala, byla role kritického pozorovatele. 

                                                        
132 ČTK, iDNES.cz. Při náletech syrské armády u Damašku zemřelo 250 civilistů, včetně dětí. In: iDnes.cz 

[online]. Praha: Mafra, 20. února 2018 8:37, aktualizováno 20:45 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
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Projevila se v 29 % textů. Takové články nejčastěji poukazovaly na trpící civilisty, nemoci 

a hladomor jako důsledky války a nedostatek humanitární pomoci. V nejmenší míře  

se projevila role bojiště, a to u všech tří webů, celkově se znaky tohoto novinářského přístupu 

daly pozorovat u 16 % článků. 

 

Graf č. 11: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Jemenu: Celkem 

 

 

U Aktuálně.cz se role propagačního agenta projevila u 55 % článků. Častým jevem 

bylo opakování stejného odstavce na konci těchto zpráv. Oficiálními citovanými zdroji byly 

například OSN, ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů, státní média či mluvčí 

šíitských povstalců. „Státní média a Spojené arabské emiráty (SAE), které jsou součástí 

koalice, ale tvrzení povstalců popírají a uvádějí, že rebelové spáchali útok, který si vyžádal 

život jednoho dítěte a desítky lidí byly při něm zraněny. Mluvčí šíitských povstalců 

Muhammad Abdassalám na Twitteru uvedl, že útok se odehrál v oblasti Durajhimí, která  

se nachází asi 20 kilometrů od přístavního města Hudajdá.“133 

 

Kritická role byla objevena u 26 % článků a až na jeden, jenž kritizoval USA, bylo 

hlavní téma všech těchto zpráv humanitární apel a utrpení civilistů, zejména pak dětí. 

Konkrétně se to projevovalo třeba takto: „V Jemenu probíhá podle OSN jedna z největších 

                                                        
133 ČTK. Útok koalice v Jemenu připravil podle povstalců o život 26 lidí, včetně 22 dětí. In: Aktuálně.cz 

[online]. Praha: Economia, 24. srpna 2018 8:58 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
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humanitárních krizí na světě. A to až doposud bez větší pozornosti okolního světa.“134  

Nebo: „Právě děti strádají v humanitární krizí zmítané zemi ze všech nejvíc. Do války se jich 

od roku 2015 narodily více než tři miliony. Za svůj život nepoznaly nic jiného. Mnoho z nich 

už přišlo na svět podvyživených.“135 

 

Popis boje přineslo 19 % článků. Ty líčily bombardování a nálety, častým námětem 

byly boje v klíčovém jemenském přístavu Hudajdá: „Střety jsou teď úplně šílené.  

Od ostřelování a bombardování na východě mám bolesti hlavy. Kvůli šrapnelům a střelbě 

jsou lidé po celé hodiny uvězněny ve svých domech. Ale ani jejich domy nejsou v bezpečí," 

popsal situaci serveru The Guardian Basím al Džanani, který v Hudajdá žije.“136 

 

Graf č. 12: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Jemenu: Aktuálně.cz 

 

 

 

Také server Novinky.cz nejčastěji zastával roli propagačního agenta, ta se projevila 

v 66,7 % článků. Články citovaly OSN, mluvčího koalice, prohlášení Saúdské Arábie, 

ministry zahraničí či média jednotlivých států. Kritický ráz se objevil u 23,8 % článků.  
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Stejně jako u Aktuálně.cz hlavním tématem všech kromě jednoho byla humanitární 

krize a utrpení civilistů a dětí. Tyto články na Novinky.cz byly většinou doprovázeny 

fotkami podvyživených dětí, například s popiskem: „Děti nemají ani sílu, aby plakaly.“137 

Role bojiště se projevila pouze u dvou článků (9,5 %). Jeden popisoval boje o jemenský 

přístav Hudajdá, druhý nálet jemenských povstalců na Saúdskou Arábii: „V pondělí kolem 

poledne letadla několikrát bombardovala jemenskou metropoli Saná, kterou kontrolují 

vzbouření šíitští Húsíové. Zasažen byl prezidentský palác, přičemž svědci uvedli, že slyšet 

byly dva výbuchy.“138 

 

Graf č. 13: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Jemenu: Novinky.cz 

 

 

 

U iDnes.cz byla role propagačního agenta a role kritického pozorovatele vyvážená, 

obě byly patrné u 41,2 % článků. Objevily se hlasy amerického a saúdskoarabského ministra 

zahraničí, německého poslance, zdroje blízké jemenské vládě, jemenského vládního 

mluvčího či generálního tajemníka OSN. Role propagačního agenta se projevila třeba takto: 

„Podle Guterrese dohoda zahrnuje stažení vládních i povstaleckých jednotek z Hudajdá  

v nejbližších dnech. Nahradí je složky, které OSN nazývá ‚místní síly‘. Guterres také řekl, že 

                                                        
137 NOVINKY. Hlad v Jemenu pozabíjí jednu generaci dětí, varují humanitární organizace. In: Novinky.cz 

[online]. Praha: Borgis, 19. září 2018 15:34 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/483792-hlad-v-jemenu-pozabiji-jednu-generaci-deti-varuji-

humanitarni-organizace.html  
138 NOVINKY. Saúdové sestřelili dvě rakety nad Rijádem. In: Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, 9. května 

2018 12:28, aktualizováno 13:16 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-

stredni-vychod/471504-saudove-sestrelili-dve-rakety-nad-rijadem.html  
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https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/471504-saudove-sestrelili-dve-rakety-nad-rijadem.html


 

61 

příměří se bude týkat nejenom města Hudajdá, ale celé stejnojmenné provincie.“139 Roli 

bojiště reprezentovaly pouze tři články (17,6 %), stejně jako u předchozích médií  

se věnovaly bojům v přístavu Hudajdá a náletům povstalců na Rijád.  

 

Graf č. 14: Zpravodajská role při pokrývání konfliktu v Jemenu: iDnes.cz 

 

 

Nutno podotknout, že během zkoumání této hypotézy došlo ke zvážení zúžení 

zkoumané jednotky. Ukázalo se, že až příliš velká část publikovaných článků je beze změny 

přebrána z České tiskové kanceláře. U takových zpráv autorka považovala za zbytečné 

hledat v jejich obsahu nějaké jiné tendence než znaky novinařiny, kterou Thuss  

s Freedmanem chápou jako roli tiskového mluvčího. Tento typ zpráv navíc nemá žádnou 

výpovědní hodnotu, pokud jde o nějaké postoje či směřování zkoumaných médií, neboť 

agenturní zpravodajství odebírají všechny tři zkoumané portály, články tak často byly 

duplicitní.  

 

Záměr vypustit tyto články a zaměřit se pouze na ty, pod kterými byl celým jménem 

podepsaný autor, se však ukázal jako neproveditelný, neboť objem takových zpráv byl tak 

malý, že by jeho analýza neměla smysl. Analýza byla tedy aplikována na všech  

574 vybraných jednotek, v rámci výsledku je však potřeba zvážit skutečnost, že články 

                                                        
139 ČTK, iDNES.cz. Obrat v americké politice. Senát ukončil vojenskou podporu Saúdské Arábie. In: 

iDnes.cz [online]. Praha: Mafra, 14. prosince 2018 11:05 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/senat-usa-rezoluce-schvaleni-saudska-

arabie.A181214_095153_zahranicni_baje  
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přebrané z České tiskové kanceláře tvořily 40,4 % všech jednotek. Zprávy, u kterých byl 

uveden autor celým jménem, se na celkovém objemu podílely 7,7 %. Zbylých bezmála  

52 % obsahů zahrnovalo články, kde byly jako autoři uvedeny zkratky, název rubriky, název 

serveru, popřípadě jiná, zahraniční agentura. To vše buď samostatně nebo v různých 

kombinacích, nejčastěji v kombinaci s ČTK. Zejména vzhledem k této skutečnosti se 

hypotéza nepotvrdila, zkoumané obsahy nejčastěji reprezentovaly roli propagačního agenta, 

nikoliv bojiště.  

3.7.4 My vs. Oni 

Cílem posledních výzkumných otázek bylo dokázat prozápadní ideologii  

ve zprávách informujících o válkách, které se sice odehrávají na jiném kontinentu, ale své 

zájmy v nich mají Spojené státy americké, které jsou u obou válek společným aktérem 

reprezentujícím západní svět. U každého z konfliktů probíhal výzkum trochu jinak, u Sýrie 

se zkoumalo přímo vyobrazení USA, u Jemenu Saúdská Arábie, kterou Spojené státy 

podporují. Tyto státy v rámci van Dijkova ideologického čtverce zastupovaly ono “My”. 

“Oni” bylo v případě války v Sýrii Rusko, v případě jemenského konfliktu Írán.  

 

Ukázalo se, že vybraná média při pokrývání jemenské války hojně zdůrazňovala 

krutost Saúdské Arábie. Objevily se i zmínky o USA, ty byly započítány k Saúdské Arábii, 

neboť se objevily současně a tyto státy stojí na stejné straně, což bylo často zdůrazňováno. 

Írán zůstával zpravidla nepovšimnut, jeho špatné činy byly popisovány výjimečně, ty dobré 

vůbec. Problematické bylo především to, že u velkého množství zpráv nebylo možné nalézt 

dané proměnné. Takové články – svým popisem neutrální nebo zaměřující se na jiný aspekt 

války – u všech médií převažovaly.  

 

U Aktuálně.cz tvořily při zaměření na Saúdskou Arábii 58,1 %, u Íránu 96,8 %. U 

Novinky.cz bylo článků, u kterých nešly určit špatné nebo dobré vlastnosti a činy Saúdské 

Arábie, 52,4 %, článků, kde nebyly nalezeny zmínky o špatných či dobrých činech a 

vlastnostech Íránu 95,2 %. U iDnes.cz se jednalo o 52,9 % a 76,5 %.  

Co se týče celkových čísel, pozitivních zmínek o Íránu bylo 0 %, negativních 8,7 % a články, 

u kterých nebylo možné určit ani jedno, tvořily 91,3 %. Saúdská Arábie byla vyobrazena 

v dobrém světle v 2,9 % zpráv, ve špatném světle ve 42 % a 55,1 % činil obsah, u kterého 

se nedalo určit ani jedno.  
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Ačkoliv pozitivní zmínky téměř chyběly, na základě prezentace jednotlivých aktérů 

jemenské války vybranými médii lze říci, že za největšího aktéra zla byla považována 

Saúdská Arábie. Ta byla téměř vždy dávána do vztahu se Spojenými státy americkými, což 

z nich v mnoha případech dělalo spoluviníka. Aktuálně.cz zmiňovala negativní roli Saúdské 

Arábie v 38,7 % článků.  

 

Jednalo se například o zabití civilistů: „Při náletech poblíž jemenského města Saada 

přišlo o život pět civilistů. Dalších 14 osob včetně čtyř dětí bylo zraněno. Bombardování je 

připisováno vojenské koalici v čele se Saúdskou Arábii, která v Jemenu bojuje na straně 

Západem uznávané vlády proti šíitským povstalcům.“140  

 

V článcích je často podotýkáno v souvislosti s jednáním Saúdské Arábie, že je 

podporována Západem či konkrétně USA. Jednou byly v souvislosti s podporou terorismu 

zmíněny přímo i Spojené státy americké: „Co se týče konfliktu v Jemenu, pro USA je zřejmě 

největší prioritou porazit Teheránem podporované šiítské rebely Hútíe a zamezit tak další 

rozpínavosti Íránu v regionu. A v boji proti nim stojí v občanské válce al-Káida na stejné 

straně jako saúdskoarabská koalice.“141  

 

V trochu pozitivním kontextu je Saúdská Arábie zmíněna pouze v jednom případě 

(3,2 %). Ten následoval po vraždě saúdského novináře Džamála Chášukdžího. „Vedení 

Saúdské Arábie by totiž rádo otupilo vzniklou diplomatickou krizi, a může se tak ukázat 

přístupnější v jednáních o Jemenu.“142 

 

U Íránu došlo k přímému vyobrazení jako aktéra zla pouze jednou v krátkém článku 

(3,2 %), jehož hlavním tématem bylo Rusko, jež vetovalo rezoluci OSN. „Návrh rezoluce, 

kterou Rusko vetovalo, předložila Británie po dohodě s USA a Francií. Ty původně žádaly, 

                                                        
140 ČTK. Při náletech koalice v Jemenu zemřelo pět civilistů. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 27. 

únoru 2018 22:59 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pri-naletech-koalice-v-

jemenu-zemrelo-pet-civilistu/r~b0ee91f61c0911e8bacfac1f6b220ee8/  
141 VÍTKOVÁ, Kateřina. Fraška v Jemenu? Američtí spojenci uplácejí teroristy z al-Káidy, uzavírají s nimi 

tajné dohody. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 8. srpna 2018 22:05 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americti-spojenci-uplaceji-bojovniky-al-

kaidy/r~e365b8129ae911e8a4d90cc47ab5f122/  
142 VÍTKOVÁ, Kateřina. Drsné boje v Jemenu: Civilisté jsou v obklíčení, rebelové slibují "peklo na zemi". 

In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 8. listopadu 2018 22:01 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/boje-o-hudajda-se-priostruji/r~4b36c0e4e33311e898daac1f6b220ee8/  

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pri-naletech-koalice-v-jemenu-zemrelo-pet-civilistu/r~b0ee91f61c0911e8bacfac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pri-naletech-koalice-v-jemenu-zemrelo-pet-civilistu/r~b0ee91f61c0911e8bacfac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americti-spojenci-uplaceji-bojovniky-al-kaidy/r~e365b8129ae911e8a4d90cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americti-spojenci-uplaceji-bojovniky-al-kaidy/r~e365b8129ae911e8a4d90cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/boje-o-hudajda-se-priostruji/r~4b36c0e4e33311e898daac1f6b220ee8/
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aby RB OSN odsoudila Írán za porušení zbrojního embarga uvaleného na povstalce,  

a zároveň se zavázala, že proti zemi podnikne příslušné kroky. Nakonec návrh odsuzoval 

Írán pouze za to, že nezabránil v dodávkách raket a bezpilotních letounů povstalcům.“143  

Ve vyloženě dobrém kontextu nebyl Írán zmíněn ani jednou. 

 

Novinky.cz zobrazovaly Saúdy jako aktéry zla v 47,6 % případů. Zatímco zmínky  

o Íránu byly spíše mírnějšího charakteru, Saúdská Arábie byla zmiňována zejména  

v kontextu zla páchaného na civilistech: „Koalice, která bojuje pod velením Saúdské Arábie 

v Jemenu na straně tamní vlády, zasáhla místo oslav svatby v severní provincii Hadždža  

v neděli. Zatímco podle provinčních zdrojů zahynulo 15 lidí, mezi nimiž jsou hlavně ženy  

a děti a také nevěsta, Al-Masíra uvedla, že mrtvých je 20 a zraněných 40.“144 Negativní 

pohled na USA se ve zkoumaných článcích objevil v souvislosti s dodáváním zbraní Saúdské 

Arábii.145  

 

Írán byl i v případě Novinek v negativní souvislosti zmíněn pouze jednou, nikoliv 

však vyloženě jako aktér zla, ale jako podporovatel šíitských povstalců, kteří odpálili rakety 

na Saúdskou Arábii. „Povstalci z řad Húsíů v předchozích měsících odpálili na Saúdskou 

Arábii několik raket. Přestože se útoky uskutečnily bez závažných škod, prohloubilo to napětí 

mezi Rijádem a Teheránem. Saúdská Arábie obviňuje Írán z vyzbrojování šíitských rebelů  

v Jemenu, což Teherán odmítá.“146 Za aktéra dobra nebyly Saúdská Arábie, USA ani Írán 

označeny ani jednou. 

  

                                                        
143ČTK. Rusko vetovalo rezoluci OSN odsuzující íránskou roli v Jemenu. In: Aktuálně.cz [online]. Praha: 

Economia, 26. února 2018 23:52 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-
vetovalo-rezoluci-osn-odsuzujici-iranskou-roli-v-jemen/r~f6fcb3de1b4711e8bacfac1f6b220ee8/  
144 NOVINKY, ČTK. Nálet v Jemenu usmrtil téměř všechny svatebčany. In: Novinky.cz [online]. Praha: 

Borgis, 24. dubna 2018 14:47 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/470183-nalet-v-jemenu-usmrtil-temer-vsechny-svatebcany.html  
145 BOŽ, NOVINKY. Saúdská Arábie masakruje civilisty zbraněmi amerických zbrojovek, upozorňuje CNN. 

In: Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, 22. srpna 2018 10:51 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/ekonomika/481225-saudska-arabie-masakruje-civilisty-zbranemi-americkych-

zbrojovek-upozornuje-cnn.html  
146 NOVINKY, ČTK. Jemenští povstalci vypálili na Saúdskou Arábii salvu balistických raket. In: Novinky.cz 

[online]. Praha: Borgis, 26. března 2018 6:25 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/467300-jemensti-povstalci-vypalili-na-saudskou-

arabii-salvu-balistickych-raket.html  
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Nejinak tomu bylo i u iDnes.cz. Ani ten nenabídnul pozitivní obraz Saúdské Arábie 

nebo Íránu. Negativní obraz v případě Saúdské Arábie čtenářům poskytl v 41,2 % článků. 

Jednalo se o zabíjení civilistů, zastavení transportu ropy nebo spolupráci s teroristickým 

hnutím al-Káida: „Dohody s teroristy podle AP koalice pod vedením Saúdské Arábie 

uzavírala už v roce 2015, kdy Rijád vstoupil do konfliktu v Jemenu na straně prezidenta 

Abdar Mansúra Hádího.“147 Ke zdůraznění dobrých činů USA došlo při popisu 

diplomatických jednání se Saúdy: „Pompeo Saúdy vyzval, aby Jemencům umožnili přístup k 

humanitární pomoci a dalšímu zboží, stejně jako k palivu.“148 Írán prezentovalo ve špatném 

světle 23,5 % článků. Stalo se tak v souvislosti s útokem na tankery s ropou, mučením zajatců 

povstalci, které Írán podporuje, a destabilizací regionu, ve stejném článku rovněž americký 

ministr zahraničí Pompeo dal Írán do souvislosti s „vražedným Asadovým režimem“.149 

  

                                                        
147 ČTK, iDNES.cz. Saúdská Arábie platí al-Káidě za pomoc ve válce v Jemenu, tvrdí AP. In: iDnes.cz 

[online]. Praha: Mafra, 6. srpna 2018 15:16 [cit. 2019-05-03]. Dostupné 

z:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/saudska-arabie-plati-teroristy-z-al-kaidy-v-

jemenu.A180806_134624_zahranicni_kha  
148 ČTK, KH. Potřebujeme jednotu, usmiřte se s Katarem, tlačil Pompeo na Saúdy. In: iDnes.cz [online]. 
Praha: Mafra, 29. dubna 2018 14:15 11:05 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

 https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/mike-pompeo-saudska-arabie-navsteva-jemen-

iran.A180429_130728_zahranicni_kha  
149 ČTK, KH. Potřebujeme jednotu, usmiřte se s Katarem, tlačil Pompeo na Saúdy. In: iDnes.cz [online]. 

Praha: Mafra, 29. dubna 2018 14:15 11:05 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
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Graf č. 15: Prezentace Saúdské Arábie v rámci jemenského konfliktu 

 

 

Graf č. 16: Prezentace Íránu v rámci jemenského konfliktu 
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I u mediálních obsahů reflektujících válku v Sýrii tvořily většinu neutrální články, 

ze kterých nešly vyčíst pozitivní nebo negativní vlastnosti a činy ani jedné strany. Na rozdíl 

od jemenské války zde byly klíčovými aktéry USA a na druhé straně Rusko, jež je spojencem 

autoritářského prezidenta Bašára Asada. Je tedy na straně, která je obecně považována za tu 

nepřátelskou. I tak však byly v textech patrné tendence vyobrazovat špatné i dobré stránky, 

a to jak u Ruska, tak u Spojených států amerických. Výzkum prokázal u všech tří médií 

podobné výsledky.  

 

Co se týče celku, nejvíce se ve zkoumaných zpravodajských jednotkách projevilo 

zdůrazňování špatných vlastností a činů Ruska. To se týkalo 16,4 % z celkového objemu 

505 článků. Negativní obraz USA přineslo více než pětkrát méně zpráv, tvořily pouze 3 %. 

Oproti tomu prezentování obou aktérů v dobrém světle bylo relativně vyrovnané, články 

popisující Rusko jako aktéra dobra bylo 5,1 %, u USA se jednalo o 6,5 %. Rusko bylo často 

dáváno do souvislosti se zvěrstvy páchanými syrskou vládou, zejména chemickými útoky či 

jinými útoky na civilisty, či mařením mírových a diplomatických jednání. Dále bylo Rusko 

skloňováno v kontextu lží a propagandy.  

 

Aktuálně.cz informovalo o Rusku jako o aktérovi zla v 22,1 % článcích. Častým 

tématem byla ruská propaganda: „Ruská státní televize lživě prezentovala zákulisní 

fotografie štábu z natáčení mého filmu z roku 2016 jako údajný důkaz toho, že videa lidí 

vystavených chemikáliím při útoku na syrské město Dúmá ve východní Ghútě zinscenovali 

povstalci. V rozhovoru pro agenturu AP to řekl syrský režisér Humám Husarí.“150 V dobrém 

světle ukazovalo Rusko 6,4 % článků. Zpravidla se jednalo o mírové snahy: „Agentura 

Reuters z jiného zdroje získala informaci, že příměří začne platit až v sobotu ráno a že Rusko 

poskytlo opozici záruku, že syrskou armádu donutí příměří plnit.“151 Neutrální či tematicky 

jinak zaměřené články tvořily 71,5 %.  

 

 

                                                        
150ČTK. Ruská státní televize prý zneužila záběry z natáčení filmu v roce 2016, aby popřela útok na Dúmu. 

In: Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, aktualizováno 25. dubna 2018 22:51 [cit. 2019-05-03]. Dostupné 

z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ruska-statni-televize-pry-zneuzila-zabery-z-nataceni-filmu-

v/r~e8d0717648c711e88560ac1f6b220ee8/  
151 ČTK. V syrské Východní Ghútě začne platit po půlnoci příměří dohodnuté ve Vídni. In: Aktuálně.cz 

[online]. Praha: Economia, 26. ledna 2018 19:48 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-syrske-vychodni-ghute-zacne-platit-po-pulnoci-primeri-

doho/r~f2ca904e02cc11e8ad1e0cc47ab5f122/  

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ruska-statni-televize-pry-zneuzila-zabery-z-nataceni-filmu-v/r~e8d0717648c711e88560ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ruska-statni-televize-pry-zneuzila-zabery-z-nataceni-filmu-v/r~e8d0717648c711e88560ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-syrske-vychodni-ghute-zacne-platit-po-pulnoci-primeri-doho/r~f2ca904e02cc11e8ad1e0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-syrske-vychodni-ghute-zacne-platit-po-pulnoci-primeri-doho/r~f2ca904e02cc11e8ad1e0cc47ab5f122/
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Co se týče USA, je poněkud překvapivé, že článků, jež vykreslují Spojené státy 

americké jako dobrého aktéra, bylo jen od dva více než článků, jež stejným způsobem 

vyobrazují Rusko. Činily 7,6 % z celkového počtu článků, ve kterých se Aktuálně.cz 

zaměřilo na válku v Sýrii. V případě USA byl zdůrazňován boj s Islámským státem, boj proti 

používání chemických zbraní nebo například podpora záchranářů v povstaleckých 

oblastech: „Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v krátkém videu uvedl, že Izrael Syřany 

evakuoval na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa a dalších státníků.“152 

 

Kritika USA zaznívala v 2,3 % článků a týkala se chování USA (nebo konkrétně 

amerického prezidenta Donalda Trumpa) během raketového útoku na Sýrii v dubnu 2018  

či náletů mezinárodní koalice vedené USA, které zabily civilisty. „Přinejmenším čtrnáct 

civilistů zahynulo na východě Sýrie při leteckém útoku mezinárodní koalice vedené USA na 

oblast, kterou ovládá teroristická organizace Islámský stát (IS).“153 

 

U serveru Novinky.cz byly výsledky obdobné. Negativní pohled na Rusko přineslo 

10,6 % článků. V centru pozornosti bylo sabotování usnesení OSN, použití zápalných bomb, 

útoky na civilisty a maření vyšetřování chemických útoků v Dúmě. Pozitivní optikou 

nahlíželo na Rusko 2,9 % zpráv. Ty se soustředily na ruské snahy o příměří a vyzývání  

ke zdrženlivosti: „Rusko v úterý nabídlo povstalcům a jejich rodinám bezpečný odchod. Mají 

mít zaručenu beztrestnost a mohou si s sebou vzít lehké zbraně.“154 Nebo „Rusko naléhalo 

na zúčastněné, aby zachovali klid. ‚Vyzýváme všechny strany ke zdrženlivosti, aby se vyhnuly 

jakékoli akci, která by mohla vést k ještě větším komplikacím,‘ uvedlo ruské ministerstvo 

zahraničí.“155 U velkého množství zpráv nebylo možné určit ani jeden z pohledů (86,5 %). 

                                                        
152 ČTK. Bílé přilby v nebezpečí. Izrael evakuoval záchranáře ze západní Sýrie do Jordánska. In: Aktuálně.cz 

[online]. Praha: Economia, aktualizováno 22. července 2018 21:21 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/izrael-evakuoval-zachranare-ze-zapadni-syrie-do-jordanska-

do/r~88da8e988d9911e88d580cc47ab5f122/  
153 ČTK. Nálety mezinárodní koalice v Sýrii na pozice Islámského státu zabíjely i civilisty. In: Aktuálně.cz 

[online]. Praha: Economia, 3. listopadu 2018 22:41 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nalety-mezinarodni-koalice-v-syrii-na-pozice-islamskeho-

stat/r~ed56bc38dfb111e8a181ac1f6b220ee8/  
154 NOVINKY, ČTK. Sýrie ovládla polovinu Východní Ghúty, čelí obviněním z použití chloru In: Novinky.cz 

[online]. Praha: Borgis, 8. března 2018 16:42 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/465632-syrie-ovladla-polovinu-vychodni-ghuty-

celi-obvinenim-z-pouziti-chloru.html  
155 ŠVAMBERK, Alex, NOVINKY. Izrael je po bojích nad Sýrií na hraně války, bylo uzavřeno mezinárodní 

letiště In: Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, 10. února 2018 14:08, aktualizováno 18:57 [cit. 2019-05-03]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/463067-izrael-je-po-bojich-nad-

syrii-na-hrane-valky-bylo-uzavreno-mezinarodni-letiste.html  

https://tema.novinky.cz/rusko
https://tema.novinky.cz/rusko
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/izrael-evakuoval-zachranare-ze-zapadni-syrie-do-jordanska-do/r~88da8e988d9911e88d580cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/izrael-evakuoval-zachranare-ze-zapadni-syrie-do-jordanska-do/r~88da8e988d9911e88d580cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nalety-mezinarodni-koalice-v-syrii-na-pozice-islamskeho-stat/r~ed56bc38dfb111e8a181ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nalety-mezinarodni-koalice-v-syrii-na-pozice-islamskeho-stat/r~ed56bc38dfb111e8a181ac1f6b220ee8/
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/465632-syrie-ovladla-polovinu-vychodni-ghuty-celi-obvinenim-z-pouziti-chloru.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/465632-syrie-ovladla-polovinu-vychodni-ghuty-celi-obvinenim-z-pouziti-chloru.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/463067-izrael-je-po-bojich-nad-syrii-na-hrane-valky-bylo-uzavreno-mezinarodni-letiste.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/463067-izrael-je-po-bojich-nad-syrii-na-hrane-valky-bylo-uzavreno-mezinarodni-letiste.html
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Perspektivu kladného aktéra při informování o USA nabídlo 7,2 % článků. Témata 

se nelišila od těch, která se vyskytovala i u Aktuálně.cz: vyzývání ke zdrženlivosti, 

diplomatické snahy, boj proti Islámskému státu, boj proti používání chemických zbraní. 

„Americký prezident dále vyzval k okamžitému zpřístupnění oblasti, tak, aby mohla do města 

proudit humanitární pomoc a nedocházelo k dalším lidským tragédiím.“156 Role záporného 

aktéra byla USA přiřknuta pouze v 1,9 % článků. Tyto čtyři zprávy se zabývaly použitím 

fosforových bomb, náhlým rozhodnutím amerického prezidenta stáhnout vojáky ze Sýrie  

a raketovými útoky v dubnu 2018, které reagovaly na chemické útoky spáchané Asadem, 

což však v tu dobu nebylo prokázáno. Celých 90,9 % tvořily články, u kterých nebylo možné 

určit ani kladné, ani záporné vyobrazení USA. 

 

Posledním zkoumaným médiem byl iDnes.cz. I u tohoto portálu převažovala 

tendence dávat Rusko do negativního kontextu. Došlo k tomu u 18,4 % článků. Souvislosti 

těchto zpráv byly víceméně stejné jako u přechozích dvou zkoumaných serverů. Nejčastěji 

se jednalo o propagandu, maření vyšetřování chemických útoků, opakované vetování návrhů 

rezoluce OSN, podporování Asada a jeho páchání zla či páchání zla přímo Ruskem.  

„Od počátku syrského konfliktu byla tato skupina spíše rozdělená než jednotná. Například 

Rusko dvanáctkrát vetovalo různé návrhy, připomněla AFP.“157Za kladného aktéra bylo 

Rusko považováno v 7,2 % článků.  Časté byly zmínky o diplomatických snahách, 

vyjednávání příměří či zprostředkování jednání a přimlouvání u Asada. „Boje se odehrávají 

také ve východní Ghútě u Damašku, z níž civilisté odcházejí po tisících. Ruské ministerstvo 

obrany oznámilo, že v neděli se z této části Sýrie evakuovalo 20 000 lidí. Rusko jako spojenec 

Damašku zabezpečuje koridor, jímž mohou civilisté odcházet.“158 Články, u kterých nebylo 

možné vysledovat kladné nebo záporné vyobrazení Ruska, byla opět většina (74,4 %). 

 

                                                        
156 NOVINKY, ČTK. Asad je zvíře a za chemický útok tvrdě zaplatí, prohlásil Trump. In: Novinky.cz 

[online]. Praha: Borgis, 8. dubna 2018 16:05, aktualizováno 16:38 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/468498-asad-je-zvire-a-za-chemicky-utok-tvrde-zaplati-

prohlasil-trump.html  
157ČTK, iDNES.cz. Západní země předložily Radě bezpečnosti OSN svůj návrh rezoluce o Sýrii. In: iDnes.cz 

[online]. Praha: Mafra, 15. dubna 2018 14:17 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-britanie-usa-navrh-rezoluce-syrie-rada-bezpecnosti-

osn.A180415_132223_zahranicni_dtt  
158 ČTK, iDNES.cz. Syrští spojenci Turecka obsadili centrum Afrínu, oznámil Erdogan. In: iDnes.cz [online]. 

Praha: Mafra, 18. března 2018 9:4, aktualizováno 13:34 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/bitva-afrin-obsazeni-centrum-syrska-svobodna-armada-

turecko.A180318_092850_zahranicni_ert  

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/468498-asad-je-zvire-a-za-chemicky-utok-tvrde-zaplati-prohlasil-trump.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/468498-asad-je-zvire-a-za-chemicky-utok-tvrde-zaplati-prohlasil-trump.html
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-britanie-usa-navrh-rezoluce-syrie-rada-bezpecnosti-osn.A180415_132223_zahranicni_dtt
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-britanie-usa-navrh-rezoluce-syrie-rada-bezpecnosti-osn.A180415_132223_zahranicni_dtt
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/bitva-afrin-obsazeni-centrum-syrska-svobodna-armada-turecko.A180318_092850_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/bitva-afrin-obsazeni-centrum-syrska-svobodna-armada-turecko.A180318_092850_zahranicni_ert
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O více než tři procenta méně než článků zdůrazňujících dobré vlastnosti Ruska, bylo 

těch, které vyobrazovaly v pozitivním světle Spojené státy americké. A o dva více dokonce 

bylo článků, v nichž byly USA vykresleni jako ti špatní. Ty tvořily 5,6 % z celkového 

objemu. Nutno však podotknout, že kritika USA byla ve většině případů mírnější než kritika 

Ruska nebo Bašára Asada. Málokdy se jednalo o tak závažné činy, jako třeba v případě 

Asada, jehož je Rusko hlavním spojencem, četné útoky na civilisty. Terčem kritiky  

u americké strany byly spíše záležitosti strategického rázu či výroky prezidenta Trumpa. 

Jedno ze závažnějších témat však byla zmínka USA v souvislosti se vznikem teroristické 

organizace: „Experti proto upozorňují, že Islámský stát vznikl po vpádu Američanů do Iráku 

v roce 2003 a trvalo více než deset let, než začal obsazovat první kusy území.“159 Počet 

článků, u kterých nebylo možné vysledovat žádné tendence zdůrazňování vlastností a činů, 

ať už pozitivních nebo negativních, se nelišil od Aktuálně.cz a Novinky.cz, u všech tří  

se počet pohyboval kolem 90 %, v tomto případě se jednalo konkrétně o 90,4 %. 

 

Hypotéza se potvrdila pouze částečně. Zatímco u zpráv týkajících se války v Sýrii 

můžeme pozorovat jistou prozápadní ideologii, u Jemenu byly Spojené státy americké 

naopak vyobrazovány spíše negativně. K určité nepřesnosti tohoto tvrzení však vede fakt, že 

zatímco u Sýrie byly sledovány informace přímo o USA, u Jemenu bylo zapojení USA  

do konfliktu zprostředkováno skrze Saúdskou Arábii. Přesnější by tedy bylo říci,  

že v případě války v Jemenu byly Spojené státy americké dávány do spojitosti s aktérem zla, 

než že by přímo byly tím aktérem. Vzhledem k odlišnosti zkoumaných proměnných nelze 

výsledky stoprocentně porovnat. Stejně jako u předchozí hypotézy i zde má na výsledky,  

a zejména velké množství neutrálních článků, výrazný vliv vysoký počet agenturních článků.  

  

                                                        
159 AHA. Vzplála bitva o poslední kus chalífátu, brutální sen IS žije dál. In: iDnes.cz [online]. Praha: Mafra, 

12. září 2018 15:07 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/irak-syrie-

islamsky-stat-hadzin-ofenziva-kurdove-sdf.A180912_112036_zahranicni_aha  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/irak-syrie-islamsky-stat-hadzin-ofenziva-kurdove-sdf.A180912_112036_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/irak-syrie-islamsky-stat-hadzin-ofenziva-kurdove-sdf.A180912_112036_zahranicni_aha


 

71 

Graf č. 17: Prezentace USA v rámci syrského konfliktu 

 

 

Graf č. 18: Prezentace Ruska v rámci syrského konfliktu 
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3.8 Zodpovězení výzkumných otázek 

V této části dojde k řádnému zodpovězení výzkumných otázek a potvrzení  

či vyvrácení hypotéz, jež byly stanoveny na začátku výzkumné části práce. K jisté představě  

o výsledcích analýzy došlo v předchozí kapitole, kde byly zjištěné výsledky interpretovány, 

nyní budou výsledná zjištění přehledně shrnuta. 

 

VO 1: Jaký prostor věnovala tři vybraná média válce v Jemenu a jaký prostor věnovala 

válce v Sýrii? 

 

O válce v Jemenu bylo během roku 2018 publikováno třemi médii dohromady  

69 zpravodajských článků. Průměrná délka článku byla 316,3 slov. O syrském konfliktu 

informovaly během roku 2018 vybrané zpravodajské servery dohromady v 505 článcích.  

V průměru připadlo na jeden článek 383,6 slov. Co se počtu publikovaných zpráv i jejich 

rozsahu týče, větší pozornosti se dostávalo válce v Sýrii. První hypotéza se tedy potvrdila.  

 

VO 2: Jaké bylo hlavní téma zpráv, jež v průběhu roku 2018 informovaly o válce v 

Sýrii a válce v Jemenu? 

 

Nejčastějším tématem při pokrývání války v Jemenu byl vývoj konfliktu, dále 

humanitární apel a dopad na civilisty a na třetím místě jednání státních aktérů. Válka v Sýrii 

byla nejčastěji zmiňována v souvislosti s jednáním státních aktérů, další místa obsadila 

témata vývoj boje a jednání nestátních aktérů. Hypotéza se potvrdila částečně. Téma 

uprchlíků a migrace bylo skutečně u obou konfliktů upozaděno. Také pokud jde o nejčastější 

hlavní téma u zpravodajství o syrské válce, hypotéza byla potvrzena. K odlišnému výsledku 

došlo pouze u jemenské války, která navzdory předpokladu, že se média v nejvyšší míře 

zaměří na humanitární aspekt války, byla nejčastěji zmiňována přímo v rámci popisů vývoje 

boje. 
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VO 3: Vykazují česká média rysy novinářských rolí popsaných autory Thussu a 

Freedmanem? Jaká role se objevuje nejčastěji? 

 

Ke všem zkoumaným článkům se dala přisoudit jedna ze tří definovaných rolí.  

Na základě teorie, ze které výzkumná otázka vychází, a jež uvádí, že role bojiště je 

považována za nejaktuálnější, hypotéza u obou konfliktů byla, že nejhojněji budou vybraná 

média zastávat právě roli bojiště. To se však nepotvrdilo, všechna tři média u obou válek 

nejčastěji reprezentovala roli propagačního agenta. To souviselo i s převažujícím množstvím 

obsahů, které byly převzaty ze zpravodajské agentury ČTK. 

 

VO 4a: Docházelo při informování o konfliktu v Jemenu vybranými českými médii ke 

zdůrazňování dobrých vlastností a činů Saúdské Arábie, jakožto jednoho z hlavních 

aktérů konfliktu a spojence USA? Docházelo ke zdůrazňování špatných vlastností a 

činů povstalců podporovaných Íránem? 

 

Během popisování války v Jemenu docházelo mnohem častěji ke zmiňování Saúdské 

Arábie. Kladných zmínek bylo minimum, jako aktér zla byla naopak vykreslována  

v relativně velkém množství obsahů. V malé míře byly zmiňovány i Spojené státy americké, 

ty byly nezřídka dávány do souvislosti právě se Saúdskou Arábií, čímž se její špatné činy 

částečně přenesly i na USA. Írán byl v textech zmiňován minimálně, pozitivní kontext zcela 

chyběl. Hypotéza se nepotvrdila, neboť předpokládala, že média budou častěji zdůrazňovat 

kladné vlastnosti a činy Saúdské Arábie, aby ospravedlnila podporu USA, kterou jí  

od začátku konfliktu projevují. Nutno poukázat na fakt, že u většiny zkoumaných jednotek 

nebylo možné určit vykreslení aktérů jiné než neutrální, výsledky tak nemají až takovou 

výpovědní hodnotu, neboť představovaly velmi malé procento z celkového počtu 

zkoumaných článků. 

  



 

74 

VO 4b: Docházelo při informování o syrské občanské válce vybranými českými médii 

ke zdůrazňování špatných vlastností a činů Ruska? Docházelo ke zdůrazňování 

dobrých vlastností a činů Spojených států amerických? 

 

U všech tří zpravodajských serverů bylo nejčastěji v negativním kontextu 

popisováno Rusko. Na druhou stranu pozitivní pohled na USA nabídlo relativně malé 

množství článků. I tak by se ale dalo říci, že se hypotéza potvrdila. Celkově vychází z obsahů, 

u kterých bylo možné tyto tendence pozorovat, Rusko jako větší aktér zla než USA. Stejně 

jako u předchozí otázky, i zde sehrála značnou roli při posuzování platnosti výsledku analýzy 

skutečnost, že u většiny zkoumaných obsahů nebylo možné pozorovat zdůrazňování 

špatných či dobrých vlastností a činů ani jedné strany.  

 

VO 4c: Jak se prozápadní ideologie projevovala při porovnání obou konfliktů? 

 

Zatímco u informování o válce v Sýrii můžeme pozorovat jistou prozápadní 

ideologii, u Jemenu byly Spojené státy americké naopak vyobrazovány spíše negativně.  

K určité nepřesnosti tohoto tvrzení však vede fakt, že zatímco u Sýrie byly sledovány zmínky 

přímo o USA, u Jemenu bylo zapojení USA do konfliktu zprostředkované skrze Saúdskou 

Arábii. Vzhledem k odlišnosti zkoumaných proměnných tak nelze výsledky stoprocentně 

porovnat. Příčinou neutrality, jež se objevovala ve velké míře u obou zkoumaných témat, 

může částečně být vysoký počet agenturních článků, jenž sehrál roli i u třetí výzkumné 

otázky. 
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Závěr 
Hlavním cílem komparativní studie českého mediálního pokrytí válek v Jemenu  

a v Sýrii bylo zjistit, zda je pravda, že jemenský konflikt, který si v médiích vysloužil 

přívlastek „zapomenutý“, je v mediálním stínu jiných válek, konkrétně té v Sýrii. Dalšími 

cíli pak bylo zkoumat, v jakém kontextu se o konfliktech v rámci každodenní agendy hovoří, 

jakou roli média při jejich pokrývání reprezentují a je-li v konkrétních článcích přítomna 

prozápadní ideologie. Výsledky byly navzájem porovnány. 

 

V teoretické části, jejímž těžištěm bylo definování zpravodajství a souvisejících 

aspektů, došlo k odhalení některých mechanismů, jež výběr témat do médií provázejí. Byly 

popsány důležité fenomény jako je agenda-setting, gatekeeping, rámcování, ideologie  

a propaganda. Teoretická východiska, která byla v první části práce popsána, pak posloužila 

pro stanovení výzkumných otázek v úvodu výzkumné části práce. K výzkumu byla použita 

kvantitativní obsahová metoda. Ta byla stručně popsána ve druhé části práce.  

 

V rámci analýzy zpravodajských webů Aktuálně.cz, iDnes.cz a Novinky.cz  

se podařilo dokázat, že míra pozornosti, kterou česká média věnují válce v Jemenu, je 

skutečně značně nižší než pozornost směřující k syrské občanské válce. Analýza však 

odhalila více než jen zájem médií o daná témata. Výsledky zároveň poukázaly na rozdílnost 

v přístupu k informování o dvou v lecčem srovnatelných konfliktech. Zatímco válka v Sýrii 

byla nejčastěji zmiňována v souvislosti s jednáním státních aktérů, zejména pak Spojených 

států amerických a Ruska, hlavním tématem článků zabývajících se jemenskou válkou byl 

vývoj konfliktu, na druhém místě pak humanitární apel. Převažující role, již média zastávala 

během informování, byla u obou konfliktů stejná – nejvíce se, navzdory očekávání, projevila 

role propagačního agenta. V případě války v Sýrii byla na druhém místě role bojiště, u války 

v Jemenu to byla role kritického pozorovatele. 

 

Výzkum přítomnosti ideologie, jež by signalizovala inklinaci k západní kultuře  

a politice, nepřinesl příliš přesvědčivé výsledky, neboť velké procento článků neobsahovalo 

hodnotově zabarvené zmínky o aktérech, jejichž vyobrazení bylo na základě van Dijkova 

ideologického čtverce sledováno. I tak šlo nicméně vypozorovat jisté tendence zobrazovat 

v případě syrské války Rusko spíše jako aktéra zla a USA jako aktéra dobra. Ve válce 
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v Jemenu není USA ani jiný ze západních států přímo zapojen, západní ideologie tak byla 

sledována prostřednictvím americké podpory Saúdské Arábie, jejíž obraz byl spíše 

negativní. U Jemenu tedy mediální náklonnost k Západu nebyla nalezena. 

 

Menším úskalím se ukázal být výběr zkoumaných médií. Internetové zpravodajství 

vykazuje jisté specifické znaky (na rozdíl třeba od toho tištěného), které mohou komplikovat 

zkoumání některých proměnných. V případě této práce byl hlavním problémem fakt,  

že většina zkoumaných článků neuváděla jméno autora, ale pouze zkratku agentury, ze které 

byla zpráva převzata, nebo zkratku autora, popřípadě jiný údaj. Dá se tedy předpokládat,  

že výsledky analýzy rolí, jak je definovali Thussu a Freedman, by například u tištěného 

zpravodajství byly jiné, neboť velké množství agenturních článků mělo za následek 

převažující roli propagačního agenta. Vliv mohlo mít i na převládající procento neutrálních 

zpráv při sledování přítomnosti ideologie. 

 

Ačkoliv kvantitativní analýza v rámci zjištěných výsledků nepodává vysvětlení, proč 

tomu tak je a co to znamená, v tomto případě odpověď alespoň naznačuje druhá výzkumná 

otázka. Kontext jednotlivých zpráv a aspekty, které jsou v nich zdůrazňovány nastiňují, proč 

je právě Sýrie v centru mediální pozornosti, zatímco Jemen upadá v zapomnění. V syrské 

válce je zapojeno více aktérů a jsou to státy pro Česko z politického hlediska důležité. Řádné 

zodpovězení této otázky by samozřejmě vyžadovalo provedení hlubší analýzy doplněné 

ideálně o rozhovory s lidmi, kteří se na procesu výběru zpráv podílejí, či odborníky  

na blízkovýchodní konflikty. Tato práce tak otevírá prostor pro další výzkumy zabývající  

se těmito konkrétními konflikty. Například by bylo zajímavé sledovat, jak se proměnil 

mediální obraz Saúdské Arábie po vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Dalším tématem 

hodným samostatného výzkumu by mohla být úroveň zahraničního zpravodajství v českých 

internetových médiích.  

 

Stanovení tématu a cíle této práce pramenilo z frustrace autorky, kterou probouzela 

konfrontace s lidmi, již neměli o existenci války v Jemenu ani tušení. Sekundárním cílem 

této práce bylo přispět k větší informovanosti o tomto polozapomenutém konfliktu, 

popřípadě otevřít debatu o tom, proč jsou některá témata, která by si zasluhovala pozornost 

médií i společnosti, opomíjena. Pokud se o konfliktu nemluví ve sdělovacích prostředcích, 

není reálné, aby byl veřejným míněním považován za důležitý, a to ani v případě, je-li 
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označován za největší humanitární katastrofu současnosti. Ačkoliv můžeme vidět, že ani 

velká publicita dnes nemá tu moc ovlivnit průběh či ukončení konfliktu (jako tomu bylo  

u zmiňované války ve Vietnamu), jelikož syrská válka trvá již více než osm let. Přesto je ale 

žádoucí, aby některé informace dostaly v médiích prostor bez ohledu na to, zda jsou 

čtenářsky atraktivní, protože atraktivita by neměla být měřítkem relevantnosti daného 

tématu. 
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Summary 
The main aim of the comparative study of the Czech media coverage of the Yemen 

and Syria wars was to find out whether it is true that the Yemeni conflict, which in the media 

earned the "forgotten" attribute, is in the media shadow of other wars, perhaps the one  

in Syria. Other goals were to investigate in what context the conflicts are discussed, what 

role the media represent in their coverage, and if pro-Western ideology is present in specific 

articles. The results were compared. 

In the theoretical part, some mechanisms which accompany the selection of topics  

in the news have been revealed. Important phenomena such as agenda-setting, gatekeeping, 

framing, ideology and propaganda have been described. The quantitative content method 

was used for the research itself. This was briefly described in the second part of the thesis. 

The analysis of the news websites Aktuálně.cz, iDnes.cz and Novinky.cz proved that  

the level of attention paid by the Czech media to the war in Yemen is considerably lower 

than the focus on the Syrian civil war. At the same time, the results pointed to a difference  

in approach to informing about two comparable conflicts.  

While the war in Syria was most often mentioned in connection with the actions  

of state actors, especially the United States of America and Russia, the main theme of  

the articles dealing with the Yemeni war was the development of the conflict, secondly the 

humanitarian appeal. The prevailing role the media held in informing was the same in both 

conflicts – the role of a publicist was most prominent, despite expectations. In the case of 

the war in Syria, the role of the battleground was second, in the war in Yemen the role of the 

critical observer was second. Research on the presence of ideology, which would point to  

a tendency towards Western culture and politics, did not produce much convincing results, 

as a large percentage of articles did not contain value-added references to actors. 

Nevertheless, it was possible to observe some tendencies to display Russia as an evil actor 

in the case of the Syrian war, and the US as a good actor. In the Yemen war, neither the US 

nor any other Western state is directly involved, so Western ideology has been monitored 

through US support for Saudi Arabia, whose image was rather negative. Thus, in the news 

concerning Yemen. Media affection for the West was not found. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Výběrový soubor: zpravodajské portály Aktuálně.cz, Novinky.cz, iDnes.cz (databáze 

Newton Media), sledované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018  

  

Kódovací jednotka: zpravodajský článek, který se tematicky věnuje syrské nebo jemenské 

válce ve stanoveném období  

  

Klíčová slova: Sýrie, Jemen  

  

Seznam proměnných:   

P1 – médium  

Proměnná sloužící k identifikaci média  

Charakteristiky:  

1. Aktuálně.cz 

2. Novinky.cz 

3. iDnes.cz 

 

P2 – datum  

Proměnná sloužící k identifikaci článku podle data vydání  

 

P3 – titulek  

Proměnná sloužící k identifikaci článku podle názvu jeho titulku  

 

P4 – hlavní téma  

Proměnná sloužící k identifikaci hlavního tématu článku  

1. Jednání státních aktérů 

2. Vývoj konfliktu 

3. Humanitární apel 

4. Jednání nestátních aktérů 

5. Uprchlíci 

6. Česká stopa 

7. Kultura 
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P5 – zpravodajská role 

Proměnná sloužící k identifikaci stanovených zpravodajských rolí 

Charakteristiky: 

1. Role propagačního agenta 

2. Role kritického pozorovatele 

3. Role bojiště  

  

P6 – Saúdská Arábie  

Proměnná sloužící k identifikaci Saúdské Arábie jako pozitivního či negativního aktéra  

Charakteristiky: 

1. Aktér dobra 

2. Aktér zla 

3. Nelze určit 

P7 – Írán 

Proměnná sloužící k identifikaci Íránu jako negativního či pozitivního aktéra  

Charakteristiky: 

1. Aktér zla 

2. Aktér dobra 

3. Nelze určit 

 

P8 – Rusko 

Proměnná sloužící k identifikaci Ruska jako negativního či pozitivního aktéra  

Charakteristiky: 

1. Aktér zla 

2. Aktér dobra 

3. Nelze určit 

 

P9 – USA 

Proměnná sloužící k identifikaci USA jako pozitivního či negativního aktéra  

Charakteristiky: 

1. Aktér dobra 

2. Aktér zla 

3. Nelze určit 
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Příloha č. 2: Seznam použitých zkratek 

USA – United States of America 

ČTK – Česká tisková kancelář 

AP – Associated Press 

AFP – Agence France-Presse 

TASS – Telegrafní agentura Sovětského svazu 

SANA – Syrská arabská tisková agentura 

OSN – Organizace spojených národů 

CNN – Cable News Network 
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Příloha č. 3: Tematické ukotvení článků o válce v Jemenu (graf) 
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Příloha č. 4: Tematické ukotvení článků o válce v Sýrii (graf) 
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