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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zameriava na mediálny diskurz účasti ruských a amerických 

ozbrojených síl v sýrskej občianskej vojne od roku 2014 aţ po koniec roka 2018. Cieľom práce je 

diskurzívnou analýzou zistiť, akým spôsobom informujú čitateľa oficiálny denník Российская 

газета a nezávislý denník Независимая газета. Základnou úlohou analýzy diskurzu je poukázať na 

kontrast v rozličnom a stereotypnom zobrazení participácie Ruska a USA v tomto konflikte. 

Základnými prameňmi práce sú textové príspevky ruských denníkov publikované v tlačenej 

a elektronickej podobe. V rámci metódy výskumu sa bude čerpať z teoretických prác, ktoré sa 

zaoberajú otázkami vplyvu médií na tvorbu verejnej mienky, procesu tvorby mediálneho obrazu, 

mediálnych stereotypov a iných prostriedkov, ktoré sa podieľajú na tvorbe tohto obrazu. 

 

Kľúčové slova: 

Rusko, USA, sýrska občianska vojna, Rossijskaja gazeta, Nezavisimaja gazeta, mediálny  

diskurz 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with media discourse of a participation of russian and american 

armed forces in Syrian Civil War since 2014 until the end of 2018. The aim of the thesis is to show 

by discourse analysis how oficial state daily Российская газета and independent Независимая 

газета inform press readers. The main aim of the analysis is to show a difference and stereotypes in 

the representation of russian and american participation in this conflict. Electronic and printed 

articles of these periodics are fundamental sources of the thesis. Within the research methods we 

derive from theoretical works about a media influence on public opinion, media image processing, 

stereotypes and other means that are forming this image. 
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ÚVOD 

Sýrska občianska vojna uţ niekoľko rokov nepriamo ovplyvňuje naše ţivoty. Aj keď 

sa odohráva pomerne ďaleko, denne sme vystavení správam médií, ktoré nás informujú 

o tomto konflikte a jeho následkoch. Tie pociťujeme napr. prostredníctvom emigrantov 

utekajúcich pred ţivotnou hrozbou.  

Práve médiá hrajú obrovskú rolu v poznávaní sveta, s ktorým nemáme moţnosť prísť 

osobne do styku. Preto je ich význam taký dôleţitý. Ovplyvňujú naše poznanie, správanie, ich 

pomocou si vytvárame obraz o svete.  

Ešte väčšiu úlohu majú v ozbrojených konfliktoch. Ich činnosť dokáţe veľakrát, 

zámerne alebo nezámerne, ovplyvniť či dokonca zmeniť vývoj udalostí. Médiá sú jediným 

kanálom, ktorý zasahuje celú verejnosť, a tým sa stávajú nevyhnutným predpokladom 

úspešnej vojenskej propagandy. História ponúka niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, ţe 

mediálna propaganda patrí k jedným z najdôleţitejších vojenských stratégií. Viacero štúdií sa 

venovalo propagande v konkrétnych vojenských konfliktoch, medzi nimi napr. Media, 

Propaganda and the Politics of Intervention (Florian Zollmann), The News Media at War: 

The Clash of Western and Arab Networks in the Middle East (Tarek Cherkaoui), From 

Watergate to Monicagate:Ten Controversies in Modern Journalism and Media (Herbert N. 

Foerstel). Poukázali, ţe sa na efektívnosť propagandy výnimočne spoliehalo počas západných 

vojenských akcií v Kosove, Afganistane, Iraku, ruskej vojenskej akcie v Čečensku, ale napr. 

aj počas studenej vojny.
1
 

V práci sa zameriavam na obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne 

v ruských periodikách Российская газета a Независимая газета od roku 2014. Keďţe 

tento konflikt stále pokračuje a je pomerne čerstvý, môţeme nájsť len málo štúdií, ktoré sa 

venujú podobnej téme. Práve aktuálnosť témy a nedostatočná orientácia v danej problematike 

viedla k vzniku tejto práce. Dôleţitým prínosom by mohol byť aktuálny pohľad na konkrétny 

mediálny diskurz vo vybratých ruských periodikách, a to akým spôsobom informujú čitateľa 

o účasti dvoch svetových veľmocí, ktoré sú roky svetovými súpermi v rôznych sférach. 

V prvých dvoch kapitolách sa bliţšie zameriam na otázky týkajúce sa úlohy médií 

v súčasných vojenských konfliktoch, obrazu vojny v médiách, procesu vzniku mediálnej 

reality a vplyvu médií na tvorbu verejnej mienky pre lepšie pochopenie dôleţitosti 

problematiky. Pri tvorbe kapitol budem čerpať primárne z vyššie spomenútych monografií F. 

Zollmana, T. Cherkaouia a H. N. Foerstela a z monografií mediálnych teoretikov Denisa 

                                                
1 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 546-548. 
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McQuaila, Jana Jiráka, Barbary Köpplovej, Waltera Lippmana, Eleny Hradiskej, Samuela 

Brečku, Zbyňka Vybírala, Marka Mičienku, Maxwella McCombsa, Tomáša Trampoty 

a Martiny Vojtěchovskej. 

Ďalej priblíţim teóriu mediálneho diskurzu, jeho analýzy a zároveň tým popíšem 

metodológiu diplomovej práce. V tejto kapitole taktieţ stručne opíšem výbrané periodiká, 

z ktorých sú čerpané textové príspevky v tlačenej aj elektronickej podobe. Základným 

prameňom pre tvorbu tejto kapitoly je odborná literatúra teoretikov Normana Fairclougha, 

Adrianusa Teuna van Dijka, Sone Schneiderovej, Ruth Wodakovej, Michaela Meyera či 

Renaty Sedlákovej. 

Dominantou práce je samotná analýza diskurzu textových príspevkoch. Základnou 

úlohou analýzy bude potvrdiť hypotézu, ţe periodiká Российская газета a Независимая 

газета rozlične zobrazujú participáciu Ruska a USA v sýrskej vojne. Analýza bude rozdelená 

na kapitoly chronologicky od roku 2014 po rok 2018 a kaţdá bude obsahovať podkapitolu 

venovanú konkrétnemu periodiku a spoločnej analýze. Rozsah podkapitol analýzy 

jednotlivých periodík sa bude odvíjať v závislosti od toho, koľko priestoru periodiká venovali 

téme sýrskeho konfliktu. Pozornosť bude venovaná najmä akým spôsobom a akými 

prostriedkami boli informácie podané čitateľovi.  

Záverom práce bude zhrnutie výsledkov, ku ktorým som dospela počas skúmania, a to 

najmä posúdenie obrazov ruskej a americkej účasti v občianskej vojne v Sýrií, ktoré vytvárajú 

periodiká Российская газета a Независимая газета. Pozornosť budem venovať hlavne 

prístupu k informáciam, ktoré mediálne obrazy formovali, slovnej zásobe a jazykovým 

prostriedkom, ktorými sa udalosti opisovali. Taktieţ ponúknem vyhodnotenie mediálneho 

diskurzu oboch periodík týkajúceho sa sýrskej občianskej vojny, konkrétne ruskej a americkej 

intervencie, predovšetkým s poukázaním na ich nejednotvárne vyobrazenie.  
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1. VOJNA A MÉDIÁ 

Uţ anglický filozof Francis Bacon tvrdil, ţe poznanie je moc. Medzi poznaním 

a mocou sa dá pozorovať určitá kauzalita. Silu poznania je moţné vidieť vo všetkých sférach 

ţivota, či uţ ide o moc politickú, spoločenskú alebo vojenskú. Komunikácia, vrátane médií, 

ako súčasť poznania, bola vţdy súčasťou ozbrojených konfliktov. Globalizácia komunikácie 

len posilnila jej rolu, a tak sa v súčasnosti stretneme oveľa častejšie s pojmami ako 

informačná vojna. To všetko sa nám spája s určitým konfliktom, kde komunikácia môţe mať 

rôzne role, napr. môţe byť nástrojom diplomacie alebo môţe podporiť intervenciu.
2
 

1. ÚLOHA MÉDIÍ V SÚČASNÝCH VOJENSKÝCH KONFLIKTOCH 

V súčasných vojenských konfliktoch je často vojna na informačnej úrovni rovnako 

dôleţitá ako samotné boje a neraz médiá vedia zmeniť vývoj udalostí vo vojne. Preto sa 

interpretácia udalostí v rámci propagandy plánuje tak dôkladne ako samotné vojenské akcie. 

Propaganda v súčasných vojenských konfliktoch je natoľko významnou súčasťou, ţe ich 

zlyhanie môţe viesť aţ k poráţke v celej vojne. Tak sa videla aj vietnamská vojna z pohľadu 

amerických veliteľov, ako propagandistické zlyhanie amerických úradov.
3
  

Propaganda je v prvom rade plánovaná snaha ovplyvňovať masy, tzv. vymývanie 

mozgov. Avšak nemusí byť vţdy klamlivá a zastrašujúca, postupne dávkujúca pravda je 

mnohokrát presvedčivejšia. Efektívna je vtedy, keď jej verejnosť uverí. Najlepším šíriteľom 

propagandy sú práve masmédiá, pretoţe sa dostanú k širokému publiku a získanou 

dôveryhodnosťou spoločnosti podporujú pravdivosť informácií, ktoré podávajú.   

Hlavnou úlohou informačnej vojny je byť dominantným či jediným zdrojom 

spravodajského obsahu, udrţať si domácu podporu a svetové verejné mienenie na svojej 

strane. Na činnosť médií, a predovšetkým v procese šírenia propagandy, pôsobia okrem vlády 

a politických strán aj iné autoritatívne skupiny napr. lobisti, ekonomické elity
4
 alebo rôzne 

náboţenské a profesijné skupiny, no tieţ hrajú rolu ekonomické záujmy vlastnej organizácie.
5
 

Potlačuje sa pritom základný princíp slobodných médií: objektivita, rovnosť a rozmanitosť 

prístupu odlišných názorov do médií.
6
 

                                                
2 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 545. 
3 CHERKAOUI, T.: The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle  

East, London 2017, s. 230. 
4 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média, Praha 2015, s. 276. 
5 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 299. 
6 Tamţe, s. 187. 
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Dominancia v informačnej vojne tieţ znamená, ţe informácie nepriateľskej strany sa 

nesmú dostať na verejnosť, a to rôznymi prostriedkami. Napríklad zadrţiavaním, vypúšťaním 

informácií alebo cenzúrou,
7
 ktorá sa však v súčasnosti nezakladá na zakazovaní, ale na 

chytrosti. Napríklad vojaci dovolia novinárom prísť na dejisko konfliktu, ale len preto, aby 

mohli ľahšie kontrolovať a regulovať ich činnosť a aké informácie sa dostanú k verejnosti.
8
  

Úspešnosť propagandy nastáva vtedy, ak sa dostane k ľudom a tí ju príjmu, uveria jej. 

Najúčinnejšia je vtedy, ak u širokej verejnosti vyvolá vlastenecké city a vedie mnohokrát 

k odobreniu a podporeniu vojenskej akcie. A naopak, ak nepriateľská propaganda nezasiahne 

domáce publikum. Uvediem príklad odobrenia účasti, a to keď počas druhej vojny v 

Čečensku ruské masmédiá odôvodňovali konflikt, pod nátlakom Kremľa, ako úspešnú vojnu s 

terorizmom.
9
  

Čo sa týka ovplyvňovania medzinárodnej mienky, proces manipulovania je ťaţší, 

najmä vďaka internetu a alternatívnym zdrojom komunikácie. Propaganda v praxi je oveľa 

komplikovanejšia, pretoţe jej proces ovplyvňujú rôzne okolnosti a veľa závisí aj od 

ideologických a emocionálnych pomerov v spoločnosti. 

Podľa mediálneho teoretika Denisa McQuaila sú médiá vplyvnejšie v obdobiach 

medzinárodnej krízy alebo ak je naša vnímavosť viac podnietená, a to najmä preto, ţe sa 

spoločnosť dozvedá v dobe neistoty o významných informáciách, najmä mimo našu osobnú 

skúsenosť, práve od masmédií.
10

 Toto tvrdenie podporuje myšlienku, ţe médiá sú najlepším 

kanálom pre šírenie propagandy.   

Treba podotknúť, ţe médiá dokáţu aj nezámerne ovplyvňovať publikum. Problém 

vzniká, keď v súčasných vojenských konfliktoch nevieme presne určiť, kto je „vinný― a kto 

„nevinný―. Obe strany skrývajú svoje pravé ciele za obyčajné frázy, čím vzniká u novinára 

dilema, ako sa vyhnúť obviňovaniu, neobjektívnosti a zamlčovaniu určitých informácií 

v prospech vlastnej krajiny alebo naopak, obáva sa, ţe pri objektívnom vykreslení konfliktu 

bude stáť v informačnej vojne proti svojej krajine, a tak bude označený za zradcu.
11

  

                                                
7 CHERKAOUI, T.: The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle 

East, London 2017, s. 26. 
8МЕРСЬЕ, А.: Война и средства массовой информации: постоянные и переменные величины, 

Международный журнал Красного Креста 2005, roč. 87, č. 860, s. 70. Dostupné na: 

https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/07_irrc_860_mercier_rus.pdf [cit. 10.11.2018]. 
9Tamţe, s. 66. 
10 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 476. 
11 БЕЛОУСОВА, Ю. В.: Создание образа врага на страницах российских СМИ, Вестник ВГУ  

2011, roč. 7, č. 1, s. 114. Dostupné na: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2011/01/2011-01-29.pdf [cit. 9.11.2018]. 

https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/07_irrc_860_mercier_rus.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2011/01/2011-01-29.pdf
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To však nič nemení na tom, ţe novinári sa v súčasnosti povaţujú za tretiu stranu 

ozbrojených konfliktov a ich priebeh, ako aj výsledok závisí v mnohom práve na ich 

činnosti.
12

 

2. OBRAZ VOJNY V MÉDIÁCH 

Podľa propagandistického modelu by mala byť vojna zobrazovaná spravodlivo, čiţe 

nepriateľ by mal byť vykreslený ako surovec a násilník, a vlastný vojak ako hrdina. 

Propaganda na strane nepriateľa je priamo pomenovaná ako šírenie propagandy, ale na 

vlastnej strane je to poskytovanie informácií, dôkazov a argumentov.
13

  

Tieţ môţeme vidieť dvojstrannosť propagandy na príklade porušovania ľudských 

práv. Ak nepriateľské krajiny porušujú ľudské práva, médiá zdôrazňujú tento zločin, opisujú 

ho ako odsúdeniahodné ohavné krviprelievanie a ţiadajú okamţité zastavenie tohto strašného 

konania. Ak však naša krajina alebo naši spojenci sú porušovateľmi, médiá oveľa menej 

informujú o zločinoch, stavajú sa k nim ľahostajnejšie a skôr ich opisujú ako vojenskú 

nevyhnutnosť. Úmyslom je priniesť prospech dobročinnému Západu, ktorý sa snaţí 

zachrániť/vybudovať demokraciu alebo štát. Chýba tu stotoţnenie sa s obeťami a médiá 

v podstate proti ich konaniu neprotestujú.
14

 

Americká propaganda v kosovskom a irackom konflikte bola predmetom viacerých 

skúmaní, a preto uvediem pár príkladov, ktoré pouţila a pouţíva pri tvorbe obrazu konfliktu v 

médiách. Prvou úlohou propagandy je vytvoriť potrebný stereotyp, a to diskreditovať 

protivníka, vytvoriť obraz nepriateľa. Ak je raz stereotyp vytvorený, je prakticky nemoţné ho 

rozbiť. Ďalej sa vyuţíva zdôraznenie prevahy vlastných zbraní, zamlčovanie vlastných strát, 

zveličovanie škôd spôsobených nepriateľským vojskom. Na druhej strane sa týmto spôsobom 

posilňuje morálka vo vlastných radoch. Démonizujú sa aj určité etnické skupiny a priţivuje sa 

na strachu z cudzieho.  

Pri vytváraní obrazu hrajú dôleţitú úlohu predovšetkým mýty, uţ existujúce 

stereotypy a ideológia, ktoré v kombináciách ovplyvňujú pohľad na svet a nechávajú ľudí 

veriť, ţe majú svoje presvedčenia a princípy pod kontrolou. V skutočnosti sú ale formované 

pomocou spoločenských procesov vštepujúcich do spoločenstva normy, názory a hodnoty. 

                                                
12 OSZTI, J.: Вооруженные конфликты и СМИ, Hadmérnők 2009, roč. 4, č. 2, s. 353. Dostupné na: 
http://hadmernok.hu/2009_2_oszti.pdf [cit. 10.11.2018]. 
13 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 546-548. 
14 ZOLLMAN, F.: Media, Propaganda and the Politics of Intervention, New York 2017, s. 144-145. 

http://hadmernok.hu/2009_2_oszti.pdf
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Médiá následne rozširujú tie dominantné, ktoré pomáhajú tvoriť v spoločnosti konsenzus 

potrebný pre elity.
 15

 

Často sa počas vojenských konfliktov strany odvolávajú ku kolektívnej historickej 

pamäti národa a argumenty, či uţ v podobe historických faktov alebo mýtov, vyuţívajú ako 

nástroj k odobreniu účasti v konflikte a mobilizácií spoločnosti. Príkladom môţu byť znova  

obidve vojny v Čečensku, kde sa na oboch stranách aktivovala historická pamäť národa. 

Napríklad súčasťou čečenskej ideológie bola predovšetkým traumatická história, plná 

utrpenia, utláčania a plná bojov s Ruskom o slobodu, o ich zem, spolu s vyobrazením Ruska 

ako ustavičného nebezpečenstva a hrozby.
16

 

Konkrétne obraz nepriateľa sa tvorí počas konfliktu nielen na úrovni vojenského 

súperenia, ale aj politického, náboţenského či ideologického. Je súčasťou akéhokoľvek 

vojenského konfliktu, v ktorom pomáha ospravedlniť vlastné agresívne činy. Preţíva dokonca 

aj počas obdobia mieru, a to napr. v stereotypoch, v identifikácii „nás― a „ich―.
17

 Najčastejšie 

ho tvoria politické elity, prostredníctvom masmédií. Vysvetliť sa to dá tým, ţe médiá 

povaţujú oficiálne zdroje štátnej správy za autoritatívne, legitímne a pre verejnosť zaujímavé, 

pre čo ich aj šíria ďalej. 

V rámci propagandy je kľúčové rámovanie obsahu. Médiá vyuţívajú metódu meso-

frames, ktorej úlohou je zaujať publikum, hlavne dôrazom na konflikt medzi jednotlivcami, 

skupinami, inštitúciami a ktorá pracuje tieţ s mýtom
18

 a metaforou.
19

 Príkladom je rámec 

konfliktu, ktorý je aktívny najmä v čase vojny, popisuje sa udatnosť vojakov, sila vojenskej 

technológie a pod. Ďalším je rámec ľudského rozmeru tzv. human-interest frame, ktorý na 

druhú stranu vyobrazuje emocionálnu, ľudskú stránku udalosti, závaţnú situáciu obetí. No 

patria sem aj rámec ekonomických dopadov alebo morálny rámec.
20

  

                                                
15 CHERKAOUI, T.: The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle  

East, London 2017, s. 3. 
16 CAMPANA, A.: Collective Memory and Violence: The Use of Myths in the Chechen Separatist  

Ideology, 1991–1994, Journal of Muslim Minority Affairs 2009, roč. 29, č. 1, s. 48, 51. Dostupné na:  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13602000902726756?src=recsys#aHR0cHM6Ly93d3cu 

dGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMzYwMjAwMDkwMjcyNjc1Nj9uZ 

WVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw [cit. 18.11.2018]. 
17 БЕЛОУСОВА, Ю. В.: Создание образа врага на страницах российских СМИ, Вестник ВГУ  

2011, roč. 7, č. 1, s. 112. Dostupné na:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2011/01/2011-01-29.pdf [cit. 9.11.2018]. 
18 Prevládajúce spoločenské hodnoty a postoje. 

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média, Praha 2015, s. 258. 
19 Výraz, ktorý nahradzuje slovo z inej reality/diskurzu a má tak asociatívny význam. 
MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 359. 
20 CHERKAOUI, T.: The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle  

East, London 2017, s. 9. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13602000902726756?src=recsys#aHR0cHM6Ly93d3cu
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2011/01/2011-01-29.pdf
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Dôleţité je uvedomiť si, na akú skupinu bude informácia najviac pôsobiť a následne 

s ňou manipulovať. Médiá vyvolávajú rôzne silné pocity, ako napr. smútok, strach alebo 

zúrivosť, a to najmä u slabších, ovplyvniteľnejších jedincov.
21

 Konkrétnym príkladom je 

fotka britského tímu Independent Television News z utečeneckého tábora Trnopolje, na ktorej 

je vychudnutý Albánec za ostnatým drôtom. Fotka automaticky asociovala praktiky nacistov, 

ich koncentračné tábory, a preto po zverejnení okamţite vyvolala u západného publika vlnu 

zhrozenia z nacistických postupov. Prispela tak k vytvoreniu zlého Srba a dobrého Albánca. 

Dôsledkom tejto fotky sa stala vojenská akcia proti Srbom súčasťou politickej kampane Billa 

Clintona. Aţ po niekoľkých rokoch vyšlo najavo, ţe tábor vôbec nebol obohnaný ostnatými 

drôtmi a ţe fotka bola schválne vystrihnutá z kontextu.
22

   

Podobné postupy boli vyuţité aj v rusko-čečenskej vojne, ktorá bola okrem iného 

označená aj ako informačná vojna. K víťazstvu Čečenska v prvej vojne prispela výhra 

v informačnej kampani, a to tým, ţe Movladi Udugov, čečenský politik, ideológ 

a propagandista, vytvoril priaznivý obraz Čečenska. Avšak v druhej čečenskej vojne sa Rusko 

zo svojich chýb poučilo a situáciu v informačnom prostredí vyuţilo vo svoj prospech. 

Ešte lepšie ako jazykové prostriedky fungujú v manipulácií verejnej mienky fotografie 

a obrázky, čo si mocnosti uvedomili, a preto ich vo svojej propagande vyuţili uţ počas prvej 

svetovej vojny. Sofistikovanejšou sa stala aţ neskôr, keď vo svoj prospech obrazové 

prostriedky v plnej sile pouţili totalitné reţimy.
23

 

  

                                                
21 Mladší, menej vzdelaní jedinci, ľudia s niţším socioekonomických vzdelaním, ţeny, príslušníci  

etnickej menšiny. 

GILES, D.: Psychologie médií, Praha 2012, s. 36. 
22 FOERSTEL, H. N.: From Watergate to Monicagate:Ten Controversies in Modern Journalism and  

Media, Westport 2001, s. 109-111. 
23 МЕРСЬЕ, А.: Война и средства массовой информации: постоянные и переменные величины,  

Международный журнал Красного Креста 2005, roč. 87, č. 860, s. 67. Dostupné na: 

https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/07_irrc_860_mercier_rus.pdf [cit. 10.11.2018]. 

https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/07_irrc_860_mercier_rus.pdf
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2. MEDIÁLNA A SOCIÁLNA REALITA 

Pre lepšie pochopenie teoretických otázok z oblasti masmédií, ktoré sú základným 

východiskom výskumu, venujem práve túto kapitolu. Je dôleţité objasniť si, ako médiá 

vplývajú na verejnú mienku a jej formovanie. Stručne opíšem mediálnu realitu, ktorá je jej 

neodmysliteľným faktorom a tvorbu mediálnych obrazov, vrátane najpouţívanejších postupov 

ako agenda setting, gatekeeping. Taktieţ sa zameriam na stereotypy a mýty, ktoré sú 

dôleţitou súčasťou obrazov a silu slova v mediálnom obsahu. 

2. 1 VPLYV MÉDIÍ NA TVORBU VEREJNEJ MIENKY 

Médiá môţu byť pre väčšinu ľudí hlavným zdrojom poznatkov o svete, kam nemáme 

moţnosť sa dostať, vrátane minulosti alebo predpokladanej budúcnosti. Skutočné prostredie je 

príliš rozsiahle, komplexné a pominuteľné pre priame poznávanie.
24

 Z ponúkaných informácií 

a obrazov si uvedomujeme, kto sme a aké je naše súčasné spoločenské postavenie.  

Pri percepcii mediálnej reality je treba vnímať príjemcu nie ako pasívneho činiteľa, 

ktorý je naivný, zraniteľný a podriaďuje sa manipulačnej činnosti médií, ale ako aktívneho 

racionálneho činiteľa, tým ţe si sám selektuje, hodnotí výpovede a ďalej ich pretvára do 

vlastných poznaní. Spracované podnety a nové vedomosti získané zo skúsenosti s médiami 

vytvárajú mentálnu realitu, ktorá sa spätne odráţa v našich postojoch, správaní a porovnáva sa 

so skutočnou realitou. Od intenzity kontaktu s médiami môţe byť jej reálnosť väčšia alebo 

menšia.
25

  

Aj keď sa vplyv médií prelína s inými, napr. kultúrnymi, osobnými alebo 

spoločenskými vplyvmi, ich podiel na tvorbe našich predstáv o skutočnosti, verejnej mienky 

je prominentný. Samotné médiá naše postoje, chovanie a emócie neurčujú, ale ich potvrdzujú, 

posilňujú, oslabujú či spochybňujú. 

Verejnú mienku teoretici masových médií Ján Jirák a Barbara Köpplová definujú ako 

hodnotové, predovšetkým morálne zaťaţené názory a postoje, ustálené zhody napr. v podobe 

noriem a dogiem.
26

 Môţe slúţiť ako nástroj sociálnej kontroly alebo ako jej faktor. Vplyv 

verejnej názorovej atmosféry danej doby sa dá povaţovať ako diktát, z ktorého sa jedinec len 

ťaţko môţe dostať von. S touto myšlienkou je spojená teória špirály mlčania. Verejná mienka 

podvedome vyvoláva snahu ľudí prezentovať tie názory a postoje, ktoré sú prezentované 

                                                
24 LIPPMANN, W.: Veřejné mínění, Praha 2015, s. 22. 
25 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 290. 
26 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.:  Masová média, Praha 2015, s. 187. 
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spoločnosti médiami. Ľudia v skutočnosti nechcú byť izolovaní a aby sa v spoločnosti 

zatriedili, cítili jej podporu, vyjadrujú názory väčšiny a vlastné názory prestávajú postupne 

hovoriť nahlas. Vytvára sa tým ilúzia, ţe názory šírené médiami majú reálnu prevahu a tie 

nepreferované zanikajú. Jedinec je tak v istom zmysle závislý na médiách. 
27

  

Verejná mienka predstavuje v určitej miere sociálnu a politickú moc, pretoţe médiá 

z pomerne veľkej časti verejne prezentujú názory majetnej vrstvy s ekonomickou a politickou 

mocou, čím zároveň potlačujú názory vrstvy bez reálnej moci.
28

 

2. 2 MEDIÁLNA REALITA A PROCES TVORBY MEDIÁLNEHO OBRAZU 

Jána Jirák a Barbara Köpplová v knihe Masové média mediálnu realitu opisujú ako 

všetko, čo sa objavuje v médiách a čo sa stáva súčasťou našej skúsenosti. Na druhej strane 

sociálna skutočnosť je to, čo kaţdému svojmu príslušníkovi ponúka spoločnosť ako predstavu 

o svete, podľa čoho jedinec zakotvený v určitej spoločnosti vykladá svet okolo seba. Obe sa 

navzájom ovplyvňujú, dopĺňajú, neustále sa vytvárajú a opravujú. Sú základom našej 

skúsenosti, podľa čoho človek myslí a koná. Pritom mediálna skutočnosť získava čoraz 

dôleţitejšie postavenie, pretoţe nám ponúka stále väčšiu časť reality, ktorá je mimo hraníc 

bezprostrednej osobnej skúsenosti.
29

 

Mediálna realita ako súhrn mediálnych obrazov je podmienená vo veľkej miere 

kultúrnymi, historickými a sociálnymi procesmi. Na tvorbe mediálnych obrazov, a zároveň 

mediálnych obsahov, sa podieľa celá rada faktorov. Tie sa delia do piatich rovín:  

 

 individuálna rovina (osobné, profesijné zázemie a postoje pracovníkov),   

 rovina mediálnych rutín (zvyklosti pri produkcii obsahu), 

 organizačná rovina (organizačná štruktúra mediálnej organizácie, rozhodovacie 

procesy), 

 mimomediálna rovina (zdroje informácie, legislatíva, publikum), 

 ideologická rovina (hodnoty a názory spoločnosti).
30

 

 

Na autora, ktorý selektuje informácie pri tvorbe a reprezentácii obrazov 

mimomediálneho sveta, sa kladú poţiadavky dodrţiavať objektívnosť, neutrálnosť, 

                                                
27 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 336, 337. 
28 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.:  Masová média, Praha 2015, s. 156. 
29 Tamţe, s. 269. 
30 Tamţe, s. 236, 237. 
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vyváţenosť názorov, vystríhať sa predpojatosti, hodnotovému súdeniu a emotívnym 

výrazom.
31

 Veľakrát však dochádza k manipulácii, príčinou čoho je konkurencia alebo tlak na 

médiá ponúkať kaţdý deň dostatok informácií, ktoré zaujmú široké publikum. Dôsledkom tak 

býva publikovanie obsahu, ktorý je podaný stručne, skreslený, málo overený alebo povrchne 

spracovaný. Pri selekcii a tvorbe sa, pomerne často, ale zároveň nevedome, vyuţívajú napr. 

agenda setting, gatekeeping, ale tieţ manipulatívne techniky v organizácií správ alebo na 

rečovej rovine.  

2.1.1. AGENDA SETTING  

Nastoľovanie témy alebo agendy, známe tieţ ako agenda setting, je proces, ktorého 

cieľom je vybrať témy, v danom čase dôleţité natoľko, ţe sa o nich bude rozprávať na 

verejnosti. Dôleţité je si uvedomiť, ţe nám médiá predpisujú o čom rozmýšľať a nie čo si 

myslieť. Verejnosť vyuţíva túto moţnosť v utriedení a pripísaní dôleţitostí vlastných agend, 

aţ napokon začne povaţovať za najdôleţitejšie tie, ktoré ponúkli médiá.
32

  

Často sú ako dôleţité témy vyberané tie, ktoré majú spravodajskú hodnotu. Medzi 

nimi napr. určité politické osobnosti alebo celebrity, negatívne, tragické, nečakané udalosti a 

udalosti, ktoré sú blízke k publiku (geograficky, kultúrne, sociálne). Ak médium nastolí tému, 

ďalšie sa pridávajú, aby nezaostávali.
33

 Nedá sa ale povedať, ţe by nastoľovanie agendy bolo 

plánované ovplyvňovanie verejnosti. Skôr ide o podvedomý vplyv, ktorý je výsledkom práce 

mediálnych organizácií nútených vybrať niekoľko tém denne a tým im pripísať väčší 

význam.
34

 

No treba si poloţiť otázku, aké témy nastoľujú médiá, v akej miere a aké účinky 

vyvoláva. V knihe Agenda setting, amerického profesora ţurnalistiky a zakladateľa výskumu 

nastoľovania agendy Maxwella McCombsa sa uvádza výsledok seminára v Tchaj-peji, ţe 

účinky nastoľovania sú rozsiahlejšie v prostredí s otvorenejším politickým a mediálnym 

systémom, a teda ţe verejnosť preberá podstatnejšie časť mediálnej agendy tém. Účinky nie 

sú vţdy okamţité, ale prejavujú sa po relatívne krátkom čase (4-8 týţdňov).
35

  

 

 

                                                
31 Tamţe, s. 291. 
32 MCCOMBS, M.: Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění, Praha 2009,  

s. 26. 
33 MIČIENKA, M., JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy, Praha 2007, s. 63. 
34 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 184, 185. 
35 MCCOMBS, M.: Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění, Praha 2009,  

s. 70, 79. 
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Môţu sa vydeliť tri hlavné účinky agendy setting:  

 

 zhoda (mediálnej agendy a agendy publika), 

 priority (publikum pripisuje témam rovnakú dôleţitosť ako médiá), 

 upútanie pozornosti (publikum sa necháva viesť, o ktorých témach rozmýšľať, 

uprednostňujú sa pozornosti hodné a ostatné sa obchádzajú).
36

 

 

V naslúchaní verejnosti agende médií hrá rolu potreba orientácie v určitej oblasti. Čím 

väčšia potreba je, tým väčšia je pravdepodobnosť, ţe verejnosť bude naslúchať. Táto potreba 

je podmienená hlavne relevantnosťou témy pre jednotlivca alebo verejnosť a mierou neistoty. 

Ak má verejnosť informácie o téme, ktoré si praje mať, miera neistoty je nízka. Naopak, ak 

ide o novú tému vo verejnej agende, miera neistoty je vysoká. 
37

 

S teóriou agendy setting je spojený aj koncept rámcovania. Vytváranie rámcov 

znamená vyberanie (niekedy aj zamlčanie) a zdôraznenie určitých atribútov objektu v 

mediálnej agende. Obdobne aj verejnosť rámuje objekty a podľa toho rozmýšľa, hovorí 

a určuje im dôleţitosť.
38

 Rámcovanie je tieţ spôsobom ako sprostredkovať izolované fakty, 

s čím sa mnohokrát narúša objektivita výpovede. Napríklad podľa profesora ţurnalistiky 

Briana McNaira boli informácie o východnej Európe a Sovietskom zväze dlhé roky 

sprostredkované v súvislosti so studenou vojnou a sovietskym nepriateľom.
39

 

2.1.2. GATEKEEPING 

Tento pojem sa dá preloţiť do slovenčiny aj ako „stráţenie brány― a patrí k základným 

mediálnym teóriám, a zároveň k ďalším činnostiam, ktoré konštruujú mediálnu realitu. 

Najjednoduchšia definícia tohto procesu je zadrţiavanie a prepúšťanie určitých informácií. 

Ide o vyberanie z mnoţstva informácií, z hľadiska spravodajskej hodnoty, tie najdôleţitejšie, 

o ktorých by mala verejnosť vedieť. Súčasťou procesu je filtrovanie správ alebo redukcia ich 

obsahových jednotiek. Podobne ako u agendy setting, je organizácia kapacitne limitovaná 

a nie všetky informácie môţe sprostredkovať. Ďalej v rámci gatekeepingu sa 

správy spracúvajú a modifikujú, nielen tak, aby boli zrozumiteľné, ale aj aby plnili určitú 

funkciu.  

                                                
36 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 187. 
37 MCCOMBS, M.: Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění, Praha 2009,  
s. 94. 
38 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií, Praha 2010, s. 243. 
39 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 390. 
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Teória gatekeepingu pracuje úzko s pravidlom ponuky a dopytu. Aj keď v mediálnej 

sfére nie vţdy platí, ţe dopyt určuje ponuku, ale skôr opačne, publikum si ţelá to, čo sa „hrá― 

najčastejšie, nie to čo chýba.
40

  

Aj tu sa uplatňuje pravidlo spravodajskej hodnoty, a vyberajú sa témy, zaujímavé pre 

publikum. Pri výbere informácii ďalej plnia funkciu aj normy, pravidlá a ciele organizácií, 

ktorým sa musia zamestnanci prispôsobiť. Za ideologické faktory sa povaţujú hodnoty 

a kultúrne vplyvy spoločnosti.
41

 Výber informácií je ale z veľkej časti subjektívny. Novinár-

gatekeeper zväčša logicky pri výbere informácií vyberá, podľa neho, tie objektívne 

najdôleţitejšie, a teda tie, ktoré sú spojené s vyvrcholením deja. Často sa tak ale zamlčujú 

informácie, ktoré viedli k vyvrcholeniu, čo môţe viesť aţ ku skresleniu reality.
42

 

2.1.3. STEREOTYPY A MÝTY 

So selekciou tém súvisí aj stereotypizácia, ktorá sa podľa McCombsa opisuje ako 

nastoľovanie tém 2. stupňa a súvisí s významovosťou atribútov.
43

 

V kaţdej spoločnosti existujú presvedčenia a hodnoty, ktoré odráţajú pohľad na svet 

dominantných skupín. Tieto hodnoty a presvedčenia hrajú dôleţitú úlohu vo vymedzení našej 

identity, „nás― a „ich―, ukázaní dominantnej skupiny ako normálnosti a  inakosti iných. 

Odráţajú sa práve v stereotypoch,  mýtoch a kolektívnej pamäti, ktoré v určitej 

miere reprezentujú aj médiá. 

Uţ v roku 1922 Walter Lippmann v knihe Public Opinion, jednej z najcitovanejších 

kníh v politológii a mediálnych štúdiách, definoval úlohu stereotypov v spoločnosti. 

Stereotypy sú podľa neho stabilné, obecne platné a často sa povaţujú za realitu, ak verejnosť 

nemá so skupinou osobnú skúsenosť. Sú súčasťou nášho vytvoreného obrazu sveta, ktorému 

sme sa adaptovali, a tak kaţdá snaha o zmenu určitého stereotypu môţe byť chápaná ako útok 

na náš svet. Platí, ţe stereotypy pouţívame pre opis a posudzovanie sveta, preto nikdy nie sú 

neutrálne, sú plné preferencií, odporu, náklonnosti, strachu, túţby a vţdy sa asociujú 

s určitým citom. Aj napriek tomu, ţe sú stereotypy silno zakorenené v spoločnosti, dajú sa, aj 

s pomocou masmédií, postupne formovať a meniť.
44

 

                                                
40 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 187-190. 
41 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2009, s. 320. 
42 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 190. 
43 MCCOMBS, M.: Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění, Praha 2009,  

s. 132. 
44 LIPPMANN, W.: Veřejné mínění, Praha 2015, s. 84-102. 
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 Jan Jirák a Barbara Köpplová opisujú stereotypy podľa veľkého sociologického 

slovníka ako „sociálny mechanizmus regulujúci vnímanie a hodnotenie určitých skupín javov, 

ovplyvňujúci názory, mienenie, postoje, chovanie. ...Pojem stereotyp je v sociológii obyčajne 

pouţívaný pre označenie ustrnutého vzťahu k sociálnym, rasovým, národnostným apod. 

skupinám―.
45

 Často sú základom negatívnych spoločenských javov ako diskriminácia alebo 

xenofóbia. 

Stereotypy sa ďalej rozdeľujú na heterostereotypy a autostereotypy, teda predstavy 

spoločnosti o druhých a o sebe. Najmä heterostereotypy sú často iracionálne, plné predsudkov 

a obsahovo nediferencované. 
46

 

Ak niečo nenávidíme, vyvoláva to určitú emóciu, ktorá sa spája následne s ďalšími 

vecami, ktorých sa obávame alebo nemáme radi. Obyčajne to kulminuje k vymysleniu 

systému absolútneho dobra a zla. Napr. nestačí povedať, ţe naše víťazstvo prospeje 

demokracii viac ako víťazstvo protivníka. Je nutné vyhlásiť, ţe naše víťazstvo navţdy 

skoncuje s vojnami a zaistí svetu demokraciu.
47

  

Mýty, na rozdiel od stereotypov, sú obecne uznávané hodnoty, postoje, súdy. 

Spoločnosť nimi zobrazuje abstraktné témy a nie vţdy musí byť klamlivý. Ak je v spoločnosti 

aktívny dlhšiu dobu, je takmer isté, ţe odráţa v sebe hlboké a dôleţité pravdy. Nikdy však 

nemá kritickú silu odlíšiť tieto pravdy od omylu.
48

 Medzi tradičné mýty českej kultúry, podľa 

mediálnych teoretikov Marka Mičienku a Jana Jiráka patrí napr. mýtus prírody ako zdroja 

zdravia, bezpečia a pokoja.
49

  

Neschopnosť rozlíšenia stereotypov, vzorcov a formúl od inštinktívnej duševnej 

výbavy pri vytváraní duševného sveta, na ktorý sa adaptuje a reaguje prirodzený charakter, 

má na svedomí hromadu úvah o kolektívnej mysli, skupinovej mentalite, duši národa. 

Stereotypy sa tak môţu predávať z generácie na generáciu a pripomínať biologický fakt.
50

  

Z hľadiska lingvistiky sa stereotypy a mýty skúmajú ako symbolické systémy zloţené 

zo znakov nesúcich význam. Sú záujmom napr. semiotickej analýzy, ktorá sa snaţí 

interpretovať tieto znaky spolu s nesúcou konotáciou, ktoré sú súčasťou určitej kultúry a sú 

vyuţívane okrem iného aj médiami. 
51

 

                                                
45 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.:  Masová média, Praha 2015, s. 281. 
46 MIČIENKA, M., JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy, Praha 2007, s. 75. 
47 LIPPMANN, W.: Veřejné mínění, Praha 2015, s. 131. 
48 Tamţe, s. 105. 
49 MIČIENKA, M., JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy, Praha 2007, s. 98. 
50 LIPPMANN, W.: Veřejné mínění, Praha 2015, s. 83. 
51 SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: nejuţívanější metody a techniky, Praha 2014, s. 333. 
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2.1.4. SILA SLOVA 

Na sile slova je postavená celá činnosť médií. Slovo je nástrojom ovládania správania 

nás samých, ale aj iných. Okrem toho, ţe slovo označuje nejaký predmet, má aj funkciu 

symbolu alebo atribútu predmetu. Určité slovo v náš môţe vyvolať reakcie, akoby sme 

reagovali na iný objekt okolitého sveta, čo je vyvolané preceňovaním totoţnosti slova so 

symbolom. Medzi slovom a predmetom je vzťah, ktorý je spoločnosťou odsúhlasený, 

vyţaduje sa dohodnuté pouţívanie a poznanie tohto vzťahu sa pouţíva ako v reklame, tak aj 

v propagande. 
52

 

Okrem priameho významu má slovo aj rad znakov spojených s ďalšími významami, 

tzv. konotácie. So slovom sa nám spájajú rôzne pocity, hodnoty. Niektoré konotácie sú 

natoľko rozšírené v spoločnosti, ţe vyvolávajú všeobecnú zhodu a vyjadrujú prevládajúce 

spoločenské hodnoty a postoje – ideológiu.
53

  

Aby príjemca prišiel k ţiaducej interpretácii mediálneho obsahu, kaţdá správa 

obsahuje prvky, ktoré signalizujú preferovaný význam. Napr. „protivník podľahol NÁŠMU 

tlaku―, „je to NÁŠ najväčší úspech― indikuje, ţe víťazstvo sa interpretuje ako úspech, 

s ktorým sa má spoločnosť stotoţniť, ako dôkaz vlastných kvalít.
54

  

Slovo a jeho sila na široké publikum môţe byť pouţité k manipulácii, či uţ plánovanej 

alebo neplánovanej. Ako príklad najčastejšie pouţívaných manipulatívnych prvkov verbálnej 

komunikácie sú v kolektívnej monografii Psychológia médií uvedené voľné asociácie, 

klamlivé argumentácie, napr. argumentácia falošných autorít (ak sa k miere zločinnosti 

vyjadrí nejaká celebrita), nadmerné pouţívanie hodnotiacich prídavných mien, cudzích slov 

málo známych pre verejnosť alebo pouţívanie číselných údajov bez uvedenia pomeru alebo 

prirovnania (napr. pod slovom desiatky si môţeme predstaviť dve desiatky, ale aj deväť 

desiatok).
55

 V rámci propagandy sú najpouţívanejšími technikami napr. opakovanie slov, 

pouţívanie hesiel a sloganov a slov týkajúcich sa mravných hodnôt ako spravodlivosť alebo 

jednota.
56

 

 

 

  

                                                
52 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 208-210. 
53 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.:  Masová média, Praha 2015, s. 258. 
54 Tamţe, s. 228. 
55 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií, Bratislava 2009, s. 364. 
56 MIČIENKA, M., JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy, Praha 2007, s. 201. 
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3. ANALÝZA MEDIÁLNEHO DISKURZU 

V tejto kapitole sa zameriam primárne na metodológiu práce, ktorú predstavuje 

analýza mediálneho diskurzu, jedna z najpouţívanejších metód vo výskume médií. 

Konkrétnejšie rozoberiem jeden z jej mnohých smerov, kritickú analýzu, ktorá najlepšie 

poslúţi výskumným cieľom. Bliţšie sa budem venovať, prečo je tento smer analýzy vhodný 

pre výskum mediálneho obrazu účasti ruských a amerických vojsk v sýrskej občianskej vojne, 

aké sú postupy kritickej analýzy diskurzu a tieţ stručne objasním výber zdrojov skúmaných 

textových príspevkov.  

3. 1 MEDIÁLNY DISKURZ 

Pojem diskurz je pomerne nejednoznačný a v jednotlivých disciplínach sa vykladá 

rôznymi spôsobmi. Preto je dôleţité ujasniť si jeho význam v rámci výskumu. Diskurz je, 

podľa českej akademičky Sone Schneiderovej, ktorá vychádza z foucaultovských východísk, 

súbor princípov a pravidiel podieľajúcich sa na zobrazovaní, resp. vytváraní určitej 

skutočnosti, súbor elementov v texte, tvrdení, postupov, ktoré sú regulované určitými 

sociálnymi kontextmi. Z lingvistického hľadiska sa diskurz definuje ako pojem nadradený 

pojmu text. Reprezentuje diskurzívne prvky spoločné viacerým textom, ktoré vznikajú 

v priestore obmedzenom určitými spoločenskými podmienkami a ktoré sú tvorené istými 

pravidlami a spoločnými výrazovými prostriedkami spájajúcimi tieto texty.  

Na výber faktov a jazykových prostriedkov v rámci diskurzu majú vplyv aspekty 

fyzikálneho sveta (procesy, objekty, priestor, časové parametre) a mentálneho sveta 

(stereotypy, myšlienky, pocity, presvedčenia). Ako je dôleţitý kontext pre diskurz, tak je 

zároveň dôleţitý diskurz pre kontext, tzn. zahŕňa v sebe časti kontextu, ktoré sám 

konštituuje.
57

 

Mediálny diskurz sa môţe teda definovať ako diskurz o určitom sociálnom jave 

zobrazenom v mediálnych textoch. Zobrazuje štruktúry poznania a hodnotenie sveta, ktoré 

orientujú adresáta na určité chápanie skutočnosti a má schopnosť ovplyvňovať nielen jazyk, 

ale aj spoločenské správanie.
58

 Mediálny text je multifunkčný, zároveň reprezentuje svet a je 

aspektom vo formovaní spoločenských vzťahov a identít. Je vytvorený z vybratých moţností 

                                                
57 SCHNEIDEROVÁ, S.: Analýza diskurzu a mediální text, Praha 2015, s. 21, 22. 
58 Tamţe, s. 91. 



23 

 

lexikálnej, gramatickej a iných rovín jazyka. Stáva sa tak sférou ideologických 

a lingvistických procesov, medzi ktorými je pevný vzťah.
59

  

3. 2 ANALÝZA DISKURZU (AD) 

Cieľom AD je analyzovať spôsob uvaţovania a vyjadrovania o niečom na mnoţine 

textov, ktoré majú spoločný vzťah k určitej téme alebo prostrediu.
60

  

AD patrí ku kvalitatívnym analýzam mediálnych textov. Jej výhodou oproti 

kvantitatívnym metódam, ktoré sa sústreďujú len na zjavnú rovinu výpovedi a izolujú ich od 

prostredia, v ktorom vznikajú, je, ţe si všíma tento vzťah s prostredím a zameriava sa na 

vyššiu úroveň (kultúra, spoločnosť).
61

 Kvalitatívny prístup smeruje skôr k latentnému obsahu, 

pri interpretácii sa riadi menej prísnymi metódami a do istej miery profesijnou intuíciou 

výskumníka (postup analýzy je určovaný dátami a štruktúrami, ktoré obsahujú). To však 

neznamená, ţe sa nesmie kombinovať s kvantitatívnymi metódami, ich kombináciou sa 

výskum často obohacuje, rozširuje a spresňuje.
62

  

Podstatou kvalitatívnej analýzy je interpretácia, odhaľovanie a špecifikácia významu 

dát. Preto sa nekladie otázka, či je význam dekódovaný správne, pravdivo, ale cieľom je 

poukázať a porozumieť procesom, v ktorých sa vytvára, komu význam vyhovuje, aké sú 

zdôrazňované, odmietané, od ktorých sa odvádza pozornosť. Treba podotknúť, ţe 

interpretácia je časovo a kontextovo premenlivá, pretoţe významy nikdy nie sú absolútne. Je 

nevyhnutné byť otvorený viacerým alternatívam a neprehliadať tie, ktoré nehrajú v náš 

prospech.
63

 

AD sa chápe skôr ako interdisciplinárne štúdium, jej postupy sú vyuţívane v radách 

oborov, ktoré si ich pre svoje účely upravujú, a preto je dôleţité špecifikovať k akému smeru 

AD sa hlásime. Čo spája všetky smery je zdôraznenie, ţe prístup k realite máme len skrze 

jazyk.   

3.2.1. KRITICKÁ ANALÝZA DISKURZU (CDA) 

CDA patrí k lingvistickej, lexikálno-sémantickej tradícii zastúpenej lingvistami ako 

napr. Norman Fairclough, Teun A. van Dijk alebo Ruth Wodaková, z ktorých teoretických 

                                                
59 FAIRCLOUGH, N.: Media Discourse, London 1995, s. 25. 
60 SCHNEIDEROVÁ, S.: Analýza diskurzu a mediální text, Praha 2015, s. 23. 
61 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií, Praha 2010, s. 170. 
62 SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: Nejuţívanější metody a techniky, Praha 2014, s. 328, 329. 
63 Tamţe, s. 438. 
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východísk sa pri výskume čerpalo. Hlavným cieľom CDA je skúmanie lingvistického 

a sémantického aspektu sociálnych procesov a problémov.
64

 Jej špecifikom je zdôraznenie 

kritickej metódy výskumu jazyka, skrytých štrukturálnych vzťahov dominancie, sociálnej 

nerovnosti, diskriminácie, moci a kontroly, ako sú vyjadrované, naznačované, zakrývané, 

legitimizované a naturalizované prostredníctvom diskurzu a jeho uţívaním. Prívlastok kritická 

odkazuje ku kritike spoločenských pomerov v zmysle politickej angaţovanosti, ale aj k snahe 

o vlastnú kritickú sebareflexiu.
65

  

V rámci tohto smeru sa pripisuje diskurzu schopnosť niesť určitú ideológiu, ktorá má 

na svedomí nerovné vzťahy v spoločnosti, ich zneuţívanie atď. Diskurz môţe tieţ slúţiť ako 

obrana a rezistencia proti dominancii.
66

 Analýza ideológie je výskumom, ako sa význam tvorí 

a vyjadruje pomocou symbolov v rôznych formách spolu s kontextom, v ktorom sa pouţívajú. 

CDA nemá za úlohu len opísať a vysvetliť, ale osvetliť a oslobodiť z mylnej predstavy, tzn. 

demystifikovať diskurz dešifrovaním ideológií.   

Pre CDA jazyk nie je mocný sám o sebe, ale naberá silu, aţ keď ho pouţijú mocní 

ľudia. Preto sa často v analýze stotoţňuje s pozíciou trpiacich a kriticky sa analyzuje jazyk 

tých, ktorí sú zodpovední za nerovnosť, zároveň však majú prostriedky a moţnosti zlepšiť 

podmienky v spoločnosti. Moc je o vzťahoch v rozdielnosti a najmä o efektoch rozdielnosti 

v spoločenských štruktúrach. V jazyku je moc vyjadrená napr. v gramatických formách, ale aj 

v ţánroch textu.
67

 Ideologická rozdielnosť na opozícii „my― vs. „oni― sa dá opísať pomocou 

ideologického štvorca Teuna van Dijka:  

 

 vyzdvihnutie dobrých vlastností, konaní našej skupiny;  

 zdôraznenie zlých vlastností, konaní druhých; 

 potlačenie zlých vlastností, konaní našej skupiny; 

 marginalizácia dobrých vlastností, konaní druhých.
68

 

 

Taktieţ sa podtrhuje, ţe diskurz je vţdy historický. Nikdy nie je vytvorený bez 

určitého kontextu a nemôţeme ho bez neho pochopiť. Diskurz tak ovplyvňujú 

extralingvistické faktory ako napr. kultúra, spoločnosť a ideológia. Sú vţdy spojené s inými 

                                                
64 van DIJK, T. A.: Discourse Studies: A Multidisiplinary Introduction, Los Angeles 2011, s. 368. 
65 SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: Nejuţívanější metody a techniky, Praha 2014,  s. 431, 436. 
66 van DIJK, T. A.: Discourse Studies: A Multidisiplinary Introduction, Los Angeles 2011, s. 380. 
67 WODAK, R., MEYER M.: Methods of Critical Discourse Analysis, London 2001, s. 10, 11. 
68 SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: Nejuţívanější metody a techniky, Praha 2014, s. 450. 
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diskurzmi, ktoré boli vytvorené skôr, ktoré sa tvoria synchrónne s ním a ktoré budú tvorené 

následne, a preto treba do sociokultúrneho kontextu treba zaradiť aj intertextualitu.
69

 

Dôleţité je podotknúť, ţe neexistuje jeden univerzálny návod, ako pri CDA 

postupovať. Výber zberu dát a vhodných metód analýzy závisí v mnohom od toho, čo 

skúmame. Preto je moţné inšpirovať sa pri výskume viacerými postupmi. Soňa Schneiderová 

dodáva, ţe dokonca jednotliví analytici sa obyčajne nedrţia svojich vopred určených 

postupov a vyuţívajú len niektoré úrovne z teoretických rámcov vzhľadom k tomu, čo v danej 

chvíli text ponúka. Z tohto dôvodu je terčom kritikov, AD sa im zdá málo teoretická, 

ohraničená, vymedzujúca a ţe má nedostatočne vypracovaný analytický aparát a postupy.
70

  

V rámci CDA neexistuje typický postup zberu dát, dokonca niektorí autori, ako napr. 

Teun van Dijk a Norman Fairclough, ani neuvádzajú metodológiu zberu dát. Podotýka sa ale, 

ţe tento proces a analýza nemusia byť nevyhnutne dve rozličné veci. Nie je to fáza, ktorá 

musí byť nutne ukončená pred analýzou, ale môţe to byť stále trvajúci proces.
71

 Za zmienku 

stojí aj výber vzorky. Pre kvalitatívnu analýzu je typický menší počet skúmaných textov, 

ktoré sú typické pre diskurz. 

  Metodológiu analýzy CDA stavia najmä na hermeneutickej tradícii a kľúčovou je pre 

ňu lingvistická analýza, čo ale neznamená, ţe obsah a téma nehrajú ţiadnu rolu. To, ktoré 

jazykové prostriedky sú pre CDA relevantné, záleţí zasa od toho, čo skúmame a aké sú 

výskumné otázky. Nemecký lingvista Siegfried Jäger navrhuje najprv analýzu zameranú na 

obsah a tému, a potom na jazyk. V druhej jazykovej analýze sa zameriava na kontext, text 

a jazykové prostriedky, napr. na typy argumentácie, logickosť textu, obraznosť, metafory 

a symboly, lexiku, frázy atď. Teun van Dijk venuje pozornosť najmä tomu, čo môţe fungovať 

ako nositeľ moci, napr. slovosled, dôraz, intonácia, štylistické prostriedky alebo syntaktická 

štruktúra. Ruth Wodaková a Martin Reisigl, rakúski lingvisti, vytvorili štvorstupňovú 

stratégiu. Najprv sa zameriavali na špecifický obsah, tému, ďalej na diskurzívne stratégie 

(vrátane argumentácie), jazykové prostriedky a posledným krokom bolo prepojenie kontextu 

s jazykom.
72

 Podobný prístup si zvolil aj Norman Fairclough. V rámci analýzy sleduje vzťah 

medzi textom, diskurzívnou praxou (proces produkcie, distribúcie, recepcie textu) 

a sociokultúrnou praxou (sociálny a kultúrny kontext). V rámci jazykovej analýzy sa 

                                                
69 van DIJK, T. A.: Discourse Studies: A Multidisiplinary Introduction, Los Angeles 2011, s. 372. 
70 SCHNEIDEROVÁ, S.: Analýza diskurzu a mediální text, Praha 2015, s. 64, 65. 
71 WODAK, R., MEYER M.: Methods of Critical Discourse Analysis, London 2001, s. 23, 24. 
72 Tamţe, s. 25-29. 
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zameriava na lexiku, ktorá hrá dôleţitú rolu v procese kategorizácie, sémantiku, gramatiku 

a fonológiu, ale tieţ na organizáciu textu.
73

  

Fairclough taktieţ zdôrazňuje, ţe sa má pri analýze sledovať nielen to, čo je v texte 

prítomné, ale aj to, čo v texte chýba, čo by tam mohlo byť, ale nie je. Pričom prítomnosť 

a absenciu nemoţno vnímať čierno-bielo, ţe niečo je a niečo nie je prítomne v texte, ale skôr 

ako škálu, tzn. ako neprítomné – predpokladané – v pozadí – v popredí. Explicitne v texte 

môţe byť informácia v pozadí alebo v popredí, implicitne sa v texte nachádza práve 

predpokladané.
74

 

3. 3 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Ako zdroj analyzovaných textových príspevkov boli vybrané ruské noviny 

Российская газета (RG) a Независимая газета (NG), ktoré svojim charakterom 

predstavujú  proštátny a opozičný mediálny diskurz v Rusku. 

RG je oficiálnym celoštátnym periodikom, ktoré vzniklo rozhodnutím vlády Ruskej 

federácie a prvý výtlačok vyšiel 11. novembra 1990. Ako denník vychádza v 44 mestách 

a ako týţdenník v 47 mestách. Svojich korešpondentov má vo viacerých krajinách 

v zahraničí, napr. v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Izraeli alebo Turecku. V novinách sa 

publikujú zákony, ktoré následne vchádzajú do platnosti, správy, reportáţe, komentáre 

a interview a ich súčasťou sú tieţ regionálne prílohy.
75

 Keďţe periodikum vlastní a financuje 

štát, je vysoká pravdepodobnosť, ţe je štátu lojálne a presadzuje oficiálne politické názory.  

Na druhej strane NG sa radí k nezávislým periodikám, čo naznačuje aj jej názov. 

Denník vychádza od 21. decembra 1990 a jeho zakladateľom je Vitalij Tretiakov. Publikuje 

materiály korešpondentov, politológov, historikov a iných špecialistov. Periodikum, aj keď sa 

radí k nezávislým, a teda má predstavovať istú opozíciu proštátnym periodikám, bolo často 

kritizované, napr. z neobjektívnosti, podávania neoverených informácií a publikovania 

článkov na objednávku.
76

 

Obe periodiká patria k desiatke najpopulárnejších spoločensko-politických periodík 

v krajine. V roku 2014 RG bola na prvom mieste podľa ratingu, zohľadňujúcom populárnosť 

u publika, inzerentov, citovanosť v sociálnych a masových médiách, a jej populárnosť oproti 
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minulému roku narástla. Na druhej strane klesla u NG, ktorá si aj napriek tomu udrţala piate 

miesto. V ďalšom roku obe periodiká zaznamenali pokles populárnosti, čo ale ovplyvnilo 

umiestnenie len NG, ktorá sa ocitla na siedmom mieste.
77

 V rokoch 2016 a 2017 v klesajúcej 

tendencii pokračovali, čo je moţné usúdiť podľa indexu citovanosti. Aj napriek tomu si 

podrţali miesto v desiatke najčítanejších spoločensko-politických novín v Rusku.
78

  

Textové príspevky, ktoré sú predmetom analýzy, sú ţánrovo pestré. Patria sem správy, 

články, reportáţe a komentáre. Čerpá sa ako z internetových zdrojov, tak i tlačových. Tým sa 

má zabezpečiť, ţe analýza mediálneho diskurzu nebude jednostranná a bude zachovaná jej 

relevantnosť.  
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4. ROK 2014 – MÍĽNIK SÝRSKEHO KONFLIKTU 

Rok 2014 znamená v sýrskej občianskej vojne míľnik, ktorý zmenil doterajšiu formu 

konfliktu, v tom čase prebiehajúcom uţ tri roky. Vyostruje sa spor sýrskej vlády s jej 

opozíciou a situáciu v Sýrii zhoršuje aj vznik kalifátu extrémistickej organizácie Islamský štát 

(IS), ktorý kontroluje pribliţne tretinu jej územia. Toto vyostrenie má za následok zvýšenie 

útokov na civilné obyvateľstvo, čo nakoniec dovedie Sýriu aţ do humanitárnej krízy.   

V riešení konfliktu hrajú dôleţitú úlohu aj zahraniční partneri, najmä Rusko a USA, 

ktorí sa v rámci stretnutí spoločne snaţia o diplomatické riešenie. Nádejným je kolo rokovaní 

sýrskej opozície a vlády s účasťou predstaviteľov iných štátov „Ţeneva-2―. Avšak k ţiadnej 

dohode medzi sýrskymi predstaviteľmi nakoniec nedochádza a ďalšie rokovania nepokračujú. 

Rusko-americké vzťahy naozaj vyzerajú byť počas ich spolupráce priateľské, no je otázne, či 

sa vzťahy naozaj zlepšovali alebo či nešlo len o diplomatickú hru, ak zoberieme do úvahy 

situáciu na Ukrajine a následne sankcie voči Rusku zo strany západných krajín, vrátane USA. 

Diplomatická kríza po rokovaniach ukazuje uţ odlišnú orientáciu Ruska a USA, čo sa 

odrazí na ich vzťahoch. Krajiny sa, viac-menej definitívne, rozchádzajú na spoločnej ceste po 

týchto rokovaniach, aj keď majú spoločný cieľ, a to boj proti terorizmu.     

Problémovými sú aj rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktoré majú 

zabezpečiť spravodlivý súd pre všetky strany zapojené do konfliktu za ich zločiny a obmedziť 

násilie vojsk sýrskej vlády. Aj keď viac ako 60 krajín sa ich rozhodlo podporiť, Rusko 

blokuje jej posunutie Medzinárodnému trestnému súdu a naďalej poskytuje Sýrii vojenskú 

pomoc.
79

 

Následkom vzostupu IS je, ţe americké vojská intervenujú nielen v Iraku, ale aj 

v Sýrii.
80

 USA, ktoré v konflikte dosiaľ figurovali len diplomaticky v rámci mierových 

rozhovorov, spúšťajú spolu so západnými koaličnými partnermi akciu leteckých náletov 

v boji proti IS. 

4. 1 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Pre príspevky zo začiatku roka 2014 je ešte charakteristické, ako jasne obe strany 

vyjadrujú názor, ţe riešenie sýrskeho konfliktu je moţné len politicko-diplomatickou cestou 
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a ozbrojená cesta je neefektná (нежизнеспособна).
81

 Postupne sa ale začínajú zdôrazňovať 

dvojité štandardy USA k situácii v Sýrii a pozícii Baššára al-Asada, ktorého USA otvorene 

spájajú s terorizmom, a preto poţadujú jeho odchod. RG informuje, ţe USA sa dokonca 

rozhodli zásobovať sýrsku opozíciu ľahkými palnými zbraňami, čo Sergej Lavrov kritizuje s 

tým, ţe sa tieto zbrane môţu dostať do nesprávnych rúk, a teda bojovníkom IS
82

. O pár 

mesiacov RG informuje, ţe bojovníci IS naozaj získali okolo 20 protitankových raketových 

kompletov americkej výroby zo západného zdroja, pre ktoré prešli aj špeciálnou prípravou. 

Ministerstvo zahraničných vecí RF ďalej tvrdí, ţe USA o tom museli vedieť, keďţe sú 

povinní dať súhlas o vývoze zbraní v súlade so zákonom o kontrole exportu.
83

 RG poukazuje 

na dvojstrannosť Západu aj tým, ţe zatvára oči nad zločinmi opozície a v rezolúcii týkajúcej 

sa humanitnej situácie v Sýrii odsudzuje len činy sýrskej vlády. Ďalej konkretizuje, ţe 

analogický dokument z 18. decembra 2013 uţ navrhli USA, ale ţe tento dokument bol 

zaloţený len na informáciách médií a anonymných ochrancov ľudských práv. Rusko aj 

v tomto prípade figuruje ako stráţca mieru a navrhuje vyrovnať charakter dokumentu.
84

   

V príspevkoch RG udrţiava ţivú opozíciu Východ – Západ. Kontrast vidieť vo výbere 

informácií a porovnávaní dobrého Ruska a zlého Západu. RG tak napr. v otázke humanitárnej 

pomoci porovnáva konkrétne činy Ruska so strojenou rétorikou a emocionálnymi 

vyhláseniami Západu
85

. Ak ide o dodávku amerických zbraní, tá sa horlivo kritizuje 

a zdôrazňujú sa moţné nechcené dopady. Dodávku ruských strojov nepostihuje ţiadna kritika, 

naopak, vyzdvihuje sa ich modernosť, mnohofunkčnosť a iné prednosti.
86

 Príkladom 

explicitného ukazovania na chybné postupy USA je internetový článok s vyjadrením S. 

Lavrova. Ten tvrdí, ţe zvrhnutie Baššára al-Asada je zo strany USA a jej koaličných 

partnerov primitívnou ţiadosťou, podporuje sa tým terorizmus a nič sa tým nevyrieši. 

Konkrétne to prirovnáva k Juhoslávii a zvrhnutiu jej hlavy Slobodana Miloševiča, k Iraku 
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a prezidentovi Saddámovi Husajnovi a k Líbyi a jej vodcovi Muammarovi al-Kaddáfímu.
87

 

Vo všetkých týchto konfliktoch boli hlavnými účastníkmi americké vojská. Čím ďalej, tým 

viac sa objavujú príspevky, v ktorých Rusko uţ nie implicitne, ale priamo kritizuje Západ za 

svoje činy, obviňuje ich v eskalácii konfliktu a dištancuje sa od západnej mienky. Tak je aj 

v internetovej správe „МИД: Запад подталкивает оппозицию Сирии к насилию и 

крови―.
88

 Zdôrazňuje sa pritom, ţe ide hlavne o USA, s kým nesúhlasia ruskí politici. Po 

vyhlásení vojny Baracka Obamu Islamskému štátu Rusko obviňuje Biely dom z agresie, 

z porušenia medzinárodného práva, keďţe nemá povolenie na vojenské letecké akcie na ich 

území, aj napriek tomu, ţe pomáha v boji s terorizmom. Tým viac, ţe USA neuznávajú sýrsku 

suverenitu a nechcú s jej vládou spolupracovať.
89

 Obamu nazývajú mnohí experti ironicky 

mierotvorcom, stelesnením bojovnosti.
90

 Čím viac Rusko kritizuje nezákonnú činnosť svojich 

partnerov, tým viac opakuje, ţe ono samo bude pokračovať v boji s terorizmom v súlade s 

medzinárodným právom.
91

  

RG podtrhuje kľúčovú rolu Ruska  pri organizácií účasti v mierových rokovaniach, 

ako je osud sýrskeho národa pre Rusko dôleţitý, ako chce, aby boli v Sýrii zabezpečené 

rovnaké práva pre všetky etnické, náboţenské skupiny a aby ţili v mieri a bezpečí so 

všetkými jej susedmi. Závaţnosť týchto informácií sa zdôrazňuje odkazom na vyjadrenia 

domácich politikov, predovšetkým Sergeja Lavrova, ale aj odkazom na sýrske zdroje. Lavrov 

pravidelne opakuje vo svojich vyhláseniach, ţe Rusko je hlboko znepokojené, ţe krajina, 

ktorá je kolískou kresťanstva, je obkľúčená teroristami a extrémistami ničiacimi ako kláštory, 

tak mešity, zabíjajúcimi ţeny, deti a starých ľudí.
92

 Skvelým príkladom vyzdvihovania Ruska 

je aj vyjadrenie sýrskeho prezidenta: „Президент Владимир Путин спас не только Сирию, 
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но и весь Ближний Восток... Ему удалось повысить роль России на международной 

арене даже до более значимого уровня, чем занимал СССР.―
93

 

Dňa 21. januára 2014 RG publikovala internetovú správu z konferencie Sergeja 

Lavrova, ktorý utvrdzuje, ţe Rusko nedodáva Sýrii zakázané zbrane, nedestabilizuje situáciu 

v regióne a nediktuje recepty, ktoré nevedú k trvalému mieru.
94

 V príspevku je odkaz na 

agentúru ITAR-TASS, avšak chýba informácia, či niekto obviňuje Rusko z dodávky zbraní 

alebo dôvod, prečo sa obraňuje takýmto vyhlásením. V príspevku nie je ani ţiadna implicitná 

informácia, ktorá by nám niekoho naznačovala. Aţ z ďalších zdrojov sa dozvedáme, ţe 

Lavrov odpovedal na otázku novinára a reaguje na agentúru Reuters, ktorá informovala 

o nedávnej dodávke ruskej vojenskej techniky.
95

  

V príspevkoch RG sa objavujú argumenty, ktoré boli charakteristické pre ruskú 

kampaň v druhej čečenskej vojne, a to najmä vyzdvihovanie priority boja s terorizmom.
96

 

Tento argument momentálne slúţi Rusku ako nástroj pre dosiahnutie spoločných cieľov 

medzi sýrskou vládou a opozíciou. Ruskou intervenciou ale tento nástroj získa uţ nový 

význam. 

Dôleţitou súčasťou agendy RG je rámec ľudského rozmeru, tzv. human interest story. 

RG pravidelne informuje o humanitárnej pomoci zo strany Ruska, konkrétne uvádza čísla 

nákladných áut, veľkosti nákladu a čím konkrétne zásobuje civilných obyvateľov Sýrie 

kresťanského i islamského vierovyznania. Napríklad čokoládou pre sýrske deti. Príkladom je 

aj správa 15 тонн добра, kde sa dozvedáme, ţe bolo dosiaľ poslaných viac ako 85 ton 

humanitárnej pomoci v hodnote asi dvoch miliónov dolárov.
97

 Zároveň slovami S. Lavrova 

RG kritizuje malý entuziazmus Západu v riešení humanitárnej otázky
98

 a domnieva sa, ţe 

Západ spolu s USA vyuţívajú otázku humanitárnej pomoci k podrývaniu a obviňovaniu 

reţimu v Sýrii, aby sa mohli vrátiť k scenáru ozbrojenej cesty a zmeny reţimu.
99

 RG tieţ 
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regulárne opakuje, ako dlho konflikt trvá,  koľko obetí uţ priniesol a koľko ľudí muselo 

emigrovať. RG 6. mája 2014 informuje, ţe ozbrojená opozícia neváha zaútočiť na civilných 

obyvateľov ani počas národného sviatku, kedy si pripomínajú padlých hrdinov.
100

 V rámci 

humanitárnej pomoci Rusko vlastnými lietadlami vyváţa Rusov a obyvateľov SNŠ 

do Moskvy, ktorí chcú krajinu opustiť alebo poskytuje sýrskym deťom rehabilitáciu v ruských 

táboroch. Ruská organizácia IPPO (Imperátorská pravoslávna palestínska spoločnosť) sa ujala 

aj výučby ruského jazyka v damaskej škole, k čomu poslala aj náklad ruských klasikov, 

učebníc a národných rozprávok.
101

  

S konkrétnymi náletmi RG informuje o „víťazstvách― a priebehu likvidácie 

bojovníkov IS zo strany amerických a spojeneckých síl, no tieţ uvádza aj počet civilných 

obetí, vrátane detí. Podľa oficiálnych údajov OSN počet civilných obetí od začiatku 

amerických náletov do konca novembra 2014 presiahol 50-tku, avšak reálne straty sú omnoho 

vyššie.
102

 

O situácii v Sýrii informujú pravidelne novinári RG Vladislav Vorobjov, Kira 

Latuchina, Alexandr Samoţnev alebo Alexandr Lenin. Najviac dáva najavo svoje postoje 

práve Vladislav Vorobjov, ktorý sa otvorene kriticky stavia k USA. Vyjadruje sa, ţe USA 

chceli v roku 2013 podniknúť raketové nálety na Sýriu, ale prekazila im to ruská iniciatíva za 

chemické odzbrojovanie.
103

 Toto jeho vyhlásenie podporuje fakt, ţe Washington skrýva 

ozajstné plány za prázdne frázy, aj keď veľmi rázne potvrdzuje svoju diplomatickú úlohu 

v konflikte a zavrhuje vojenskú intervenciu. V ďalšom komentári Vorobjov
104

 znova spomína 

moţnosť americkej intervencie a vyhlásenia vojny reţimu Baššára al-Asada. Americký 

prezident Barack Obama obhajuje túto moţnosť tým, ţe pouţíva vojenskú silu na 

zabezpečenie štátnej bezpečnosti, zatiaľ čo autor spolu s mnohými expertmi argumentujú, ţe 

Obama potrebuje pre svoj rating rýchle a efektívne zahraničnopolitické výhry. Vorobjov jasne 

a rázne dáva najavo svoj postoj k USA aj v ďalších, preňho tradične expresívnych, 

komentároch: „Как же это все-таки по-американски – сначала самим же создать 
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глобальную угрозу, а затем с ней бороться. Причем крайне затратно, долгие годы и, 

главное, чужими руками.―
105

 Obviňuje USA za rozmach IS v regióne, aj keď ich Moskva na 

to upozorňovala. Ďalej viní USA v tom ţe sa zastavia, len ak budú mať všade svoje základne 

a pripomína 11. september 2001 a iné udalosti, za ktoré si mohli sami Američania. Jeho 

názory moţno niekedy nazvať aţ prehnanými, napr. keď uvádza, ţe India, Čína, Brazília, 

Argentína alebo Rusko môţu byť druhou Sýriou, ak nebudú s USA súhlasiť.
106

 

4. 2 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Podľa NG spoločné úsilie Ruska a USA v diplomatickom riešení konfliktu prispelo 

k rozvoju rusko-amerických vzťahov. Sergej Lavrov a John Kerry sa dokonca vzájomne 

obdarili na jednom zo stretnutí darčekmi – obrovské americké zemiaky a zimná ruská čapica. 

Aktívne sa formuje a podporuje partnerský vzťah v príspevkoch z obdobia rokovaní „Ţeneva-

2―. Dobre vyvíjajúce sa vzťahy nasvedčujú aj ďalšie publikované informácie, napr. snaha 

Ruska chrániť amerických občanov na olympiáde v Soči a podpora FBI pri dozeraní nad 

moţnými teroristickými útokmi.
107

  

Narúšanie kladného obrazu rusko-amerických vzťahov je zreteľne vidieť aj v NG, 

ktorá postupne vytvára obraz USA, ktoré akonáhle v niečom neuspejú alebo s nimi 

nesúhlasia, snaţia sa zvaliť všetku zodpovednosť a vinu na Rusko. Jedným z príkladov je aj 

Ruskom odmietnutá rezolúcia o humanitárnej pomoci BR OSN. USA automaticky obviňujú 

Rusko za zlú humanitárnu situáciu v Sýrii, pretoţe odmieta ich návrh. Rusko na druhej strane 

tvrdí, ţe sa USA snaţia cez BR OSN pretlačiť kontraproduktívnu rezolúciu a ţe nemajú 

reálne informácie o vývoji udalostí v Sýrii. To ţe nemajú poňatia, čo sa v regióne deje, sa 

objavuje v príspevkoch viackrát. Ministerstvo zahraničných vecí RF tieţ označuje stratégiu 

USA vedomého a zaujatého prekrucovania pozície Ruska ako dezinformáciu medzinárodnej 

spoločnosti a vytvorenie nevyhnutnej propagandy, keď začína byť USA neúspešné.
108

 S. 

Lavrov na oplátku vyhlasuje o USA, ţe nerešpektujú demokratický princíp suverénnej 

rovnosti krajín a snaţia sa za ostatných rozhodovať, čo je dobré a čo zlé. Dodáva, ţe 
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Washington otvorene deklaruje pouţitie vojenskej sily kdekoľvek, len aby si bránil vlastné 

záujmy.
109

 Pri tom všetkom tieţ tvrdí, ţe kontakty medzi krajinami nie sú úplne zanedbané, ţe 

chyba nie je na ruskej strane a ţe Rusko má záujem o ich normalizáciu. K čomu naozaj prišlo, 

a tak spolu trénujú prímerie. Prechod od niekoľkomesačnej konfrontácie, zapríčinenej 

ukrajinskou krízou a medzinárodnou izoláciou Moskvy, k opätovnej spolupráci opisujú  aj 

ako americko-ruský odmäk.
110

 NG podporuje túto stratégiu zviditeľnenia dobrého Ruska 

obviňovaného Washingtonom, napr. zdôraznením informácie ako Barack Obama viní Rusko 

z podkopávania globálnej bezpečnosti a prirovnáva hrozbu Ruska k vírusu Ebola a teroristom 

IS, pričom sa v rebríčku nachádza na druhom mieste. 

 Častejšie sa vyskytujú príspevky odkrývajúce klamlivé zámienky a pravé príčiny 

konania USA, ktoré oni odôvodňujú viac prijateľnými faktami. Ako ukáţka poslúţi článok 

„США Создают миф об умеренной «Аль-Каиде»“
111

. Experti upozorňujú verejnosť 

o americkom pokuse vytvoriť mýtus deradikalizácie al-Káidy, aby mohli ozbrojiť sýrsku 

teroristickú organizáciu napojenú na al-Káidu. Skutočne však hľadajú zámienku ako ozbrojiť 

skupinu, ktorá bojuje proti al-Asadovi, ktorého USA otvorene spájali s terorizmom.
112

 Spolu 

so zahraničnými médiami obviňujú USA z pokusu o kybernetický útok na Sýriu, ktorý Biely 

dom komentoval ako jeden z moţných spôsobov ochrany národnej bezpečnosti.
113

 NG tieţ 

odkrýva propagandistické metódy Západu a ich médií, ktoré posúvajú čitateľom klamlivé 

informácie získané nie na mieste udalostí, ale prezentujú im informácie Bieleho domu 

a kurdského velenia.
114

 USA a ich spojencov otvorene NG viní za ich tichý súhlas a neraz aj 

priamu podporu v šírení terorizmu po celej planéte. Nálety USA a koalície neskrývane 

označuje ako bezvýznamné.  

Vladimir Putin ako prezident Ruska je na medzinárodnej scéne tak isto dôleţitá 

postava ako Sergej Lavrov. Preto nielen Rusko, ale samého Putina NG nazýva garantom 
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mieru a iniciátorom kompromisných riešení.
115

 Jeho vyjadrenia k USA moţno povaţovať za 

jeden z formujúcich faktorov rusko-amerických vzťahov a začínajú sa ešte viac zdôrazňovať 

s nastupujúcou diplomatickou krízou. Na zasadnutí Valdajského medzinárodného diskusného 

klubu sa vyjadril proti USA, čo experti následne označili za najviac protiamerický prejav za 

posledných 15 rokov, no druhú studenú vojnu podľa nich nezačal.
116

 USA nazýva Veľkým 

bratom, ich počínanie ako jednostranný diktát, ktorý vedie len k eskalácii konfliktov a chaosu. 

Experti tento prejav komentujú ako reakciu na americkú kritiku a ţe Putinovi nič druhé 

neostávalo, len pouţiť tú istú stratégiu. Zaujímavé sú aj výsledky prieskumu Celoruského 

centra pre výskum verejnej mienky (VCIOM), podľa ktorého aţ 90% ruských občanov 

povaţuje zahraničnú kritiku voči Rusku za neopodstatnenú. Ďalej 68% respondentov, medzi 

ktorými boli hlavne obyvatelia Moskvy, Sankt-Peterburgu a študenti vysokých škôl, povaţujú 

zahraničné periodiká za zaujaté voči Rusku a 87% opýtaných si myslí, ţe zahraničné médiá 

kritikou ruskej vlády chcú krajinu destabilizovať.
117

   

Redakcia NG neinformuje len o stratách civilistov v dôsledku náletov západnej 

koalície, ale objektívnejšie oboznamuje čitateľov aj o obetiach koaličných vojsk.
118

 Tak isto 

nezaujate poskytuje informácie čo sa týka humanitárnej pomoci a okrem ruskej aktivity, 

informuje aj o akciách OSN.
119

 

V NG autori dávajú svoju pozíciu viac najavo, čo robí ich príspevky neraz pútavejšie a 

čo môţe byť vysvetlené aj liberálnejším charakterom redakcie NG. K autorom, ktorí zastávajú 

orientáciu obraňujúcu Rusko patrí Stanislav Ivanov, autor novinového článku „«Исламское 

государство» адаптировалось к действиям коалиции―. Autor v ňom nepriamo naznačuje, 

ţe neúspech USA a koalície v regióne zapríčiní rozširovanie sa radikálneho islamu po celej 

planéte, a teda bude naďalej hrozbou pre ruské obyvateľstvo.
120

 Ďalším je novinár Jurij 

Panijev, ktorý sa v svojich článkoch venuje témam, ktoré vrhajú zlé svetlo na USA ako napr. 
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kybernetické útoky Bieleho domu, alebo novinárka Daria Ciľurik, ktorá tvrdí, ţe USA si 

hľadajú zámienky, aby ospravedlnili svoje činy. Patrí k ním aj novinár Viktor Litovkin, ktorý 

efektívne vyuţíva tému chemického ozbrojovania. V celom komentári „«Петр Великий» 

контролирует вывоз сирийского химического оружия―
121

 jasne dáva čitateľom do 

pozornosti, ţe lode ruského námorníctva majú bojovú úlohu v Stredozemnom mori. Vybranou 

slovnou zásobou a usporiadaním podaných informácií rolu Ruska v tejto úlohe a zároveň aj 

v celom konflikte ešte vyzdvihuje. Aţ potom ako sa dozvedáme, ţe na čele je Rusko (čo sa 

v príspevku pripomína niekoľko ráz), čo je úlohou našich (ruských) námorníkov, sa 

spomínajú, akoby mimochodom, aj ostatné krajiny, ktoré sa podieľajú na vývoze chemických 

zbraní. Záverom príspevku je obhajoba autora: „Рассказываю об этом так подробно еще 

по одной, но весьма важной причине. О руководстве российских военных 

международной операцией по обеспечению безопасности вывоза сирийского 

химического оружия в западных СМИ не говорится ни слова.― Autor tak zostrojil 

expresívny text podobný príbehu, čo výrazne pôsobí na čitateľov. Posilňuje to aj časť, v ktorej 

sa opisuje váţnosť práce námorníkov a hroziace im  nebezpečenstvá, ale hlavne záver, 

v ktorom obviňuje západné médiá v zadrţiavaní informácií.   

Často sa objavujú ale aj príspevky, v ktorých priamo či nepriamo novinár obhajuje 

pozíciu USA. Príkladom je aj komentár novinára Georgija Mirského „Кто будет воевать с 

исламистами?―.
122

 Autor vyvracia obvinenia USA viacerými faktami, napr. vstúpenie USA 

do novej vojny označuje za de facto úplne nechcené a vysvetľuje, čo by čakalo B. Obamu, ak 

by konal inak. USA a ich občanov vykresľuje ako obeť –  sú obeťou dţihádistickej 

propagandy, ktorá hádţe špinu na americké vojsko, a úlohou IS, zverenou al-Káidou, je 

Američanov zabíjať.  

V príspevkoch NG sa vyskytuje aj kritika samotného Ruska, čo v príspevkoch RG 

zásadne chýbalo. Novinár Anton Olejnikov v komentári „Борьба за сохранение 

нестабильности―
123

 neskrývane kritizuje „ruský recept na večnú jar―. Jar podľa autora môţe 

byť „večná―, ak je to ruská jar. Zodpovedných nazýva alchymistami, ideológmi, 

podnecovateľmi. Rusku podľa neho nejde o vyriešenie konfliktu a stabilizáciu v krajine, ale 

zachovanie centra napätia na Blízkom východe. Výhody zachovania statusu quo nie sú 
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očividné, ale existujú. Na jednej strane je to pripomienka Západu o jeho neschopnosti, na 

strane druhej nestabilita Blízkeho východu udrţiava súčasne ceny ropy a plynu na svetovom 

trhu. Výhodou pre Rusko je, ţe má svojho spojenca v tomto regióne. Autor sa odvoláva aj na 

situáciu na východe Ukrajiny, kde je obdobný stav, a uvádza mnoho argumentov,
124

 ktoré 

potvrdzujú jeho názory na zachovanie napätej situácie v regiónoch v prospech Ruska. Ďalej 

spomína druhú čečenskú kampaň, ako Rusko svojím konaním dokazuje verejnosti, ţe ruské 

počínanie počas kampane bolo odôvodnené. Autor v texte vyuţíva rad umeleckých 

prostriedkov, ktoré v kontraste s témou zvýrazňujú myšlienku celého textu „Огонь весны 

должен тлеть, а не превращаться в открытое пламя―. 

4.1. ANALÝZA 

Často sa v príspevkoch oboch periodík odkazuje na mnohých expertov a 

pozorovateľov, tí sa však bliţšie nemenujú ani nepriradzujú k nejakej organizácii alebo 

inštitúcii. Preto sa takéto nepodloţené informácie stávajú menej dôveryhodné a môţu sa stať 

nástrojom manipulácie s verejnou mienkou. Ako zdroje informácií sú pre RG najmä domáce 

agentúry, inštitúcie a hlavne vyjadrenia ruských politikov, dôsledkom čoho je zníţenie miery 

objektívnosti informácií. NG preto môţe vyznievať objektívnejšie, pretoţe vyuţíva popritom 

ako zdroje aj viaceré zahraničné médiá, americkú armádu, ak informuje o priebehu udalostí 

v Sýrii, a názory rôznych expertov na danú problematiku.  

V NG sa nenájde toľko príspevkov vyzdvihujúcich rolu Ruska-záchrancu ako v RG a 

ak sa aj takéto prípadu nájdu, ide hlavne o citovanie vyhlásení politikov. Pri tom sa znova 

dáva do kontrastu konanie USA a Ruska. Napríklad Vitalij Čurkin, zástupca RF pri OSN, 

pripomína v jednom zo svojich rozhovorov, ţe Rusko mnohokrát upozorňovalo na hrozbu 

terorizmu na Blízkom východe a ţe podporuje irackú vládu v boji s terorizmom omnoho 

dlhšie neţ USA.
125

 

Keďţe Rusko a USA majú v konflikte najmä diplomatickú rolu, hlavnými aktérmi 

príspevkov sú ministri zahraničných vecí Sergej Lavrov a John Kerry. Vyzdvihuje sa ich 

spoločné úsilie a opisujú sa ako kolegovia, partneri, hlavní iniciátori, patróni mierových 

rozhovorov. Majú spoločné ciele, spolupracujú, spolu majú zachrániť rokovania „Ţeneva-2―. 

                                                
124 Napríklad konflikt nedovoľuje ukrajinskej vláde prebudovať krajinu a bojovať s korupciou, čo by  

následne mohlo viesť k politických zmenám v Rusku, nestabilnosť u ruských hraníc usiluje stabilnosť  

vnútri krajiny. 
125 ПАНИЕВ, Ю.: "Хорасан" страшнее "Исламского государства", NG 2014, č. 203, s. 1. Dostupné  

na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/42288151 [cit. 13.4.2019]. 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/42288151
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Kerry sľubuje priviezť revolucionárov k rozumu, zatiaľ čo Lavrov „popracovať―
 
s oficiálnym 

Damaskom.
126

 Tak ako RG, aj NG vyuţíva podobné jazykové prostriedky, čo sa týka 

diplomatickej snahy USA a Ruska. Konkrétne výraz спасать «Женеву-2» sa pouţíva dosť 

často.
127

 Partnerský vzťah medzi USA a Ruskom sa podporuje formuláciami aj ako  общая 

проблема, более высокий уровень сотрудничества alebo совместная работа.  

V opisovaní Ruska a USA/Západu vidieť rozdiel aj v expresívnosti a výbere slovnej 

zásoby. Západ obviňuje, podnecuje k násiliu a krvi. Rusko Západu len odpovedá (в ответ 

объясняет) alebo ho varuje. Vo veľkej miere sa pouţíva v spojení s Ruskom sloveso 

zachraňovať. V príspevkoch a hlavne vyjadreniach ruských a sýrskych politikov k téme sa 

vyskytujú slová s pozitívnou konotáciou, ako napr. ваша родина, наша головная боль,
128

 

ktoré majú viesť k preferovanej interpretácii a stotoţneniu sa názorov s politickou elitou.
129

 

S USA na druhej strane sa spájajú slová s negatívnou napr. грубая оплошность, угроза, 

чужими руками a pod. 

Niekedy vykresľovanie utrpenia civilistov zahŕňa konkrétne príklady, ktoré kulminujú aţ 

do nepríjemnej miery napr. произвольные аресты, пытки и жестокие казни – вплоть до 

распятия на кресте, торговля людьми, сексуальное насилие, рабство, использование 

детей-солдат, чистки по этническому и конфессиональному признакам.
130

 Takéto 

poukazovanie na ľudskú stránku konfliktu vyvoláva u čitateľov silné emócie, ktoré vedú 

k odobrovaniu a kladnému postaveniu k ruskej účasti v riešení konfliktu.  

V príspevkoch RG sa často pouţívajú expresívne výrazy typu играя на нервах, 

оставшись за бортом, час «икс», сохранять олимпийское спокойствие, боевое 

дипломатическое оружие, дипломатическая баталия. Adjektíva, ktoré tieţ dokresľujú 

atmosféru, napr. кровопролитная гражданская война, диаметрально противоположные 

позиции, варварские террористические атаки a ich opakovanie vo viacerých príspevkoch 

                                                
126 ВОРОБЬЕВ, В.: Лебедь, рак и Дамаск, Российская газета (ďalej len RG) 2014,  č. 6273, s. 8.  

Dostupné na: 
https://rg.ru/2014/01/09/damask.html [cit. 10.4.2019]. 
127 ПАНИЕВ, Ю.: Женеву 2 спасают в Париже, NG 2014,  č. 1, s. 1. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/38270214 [cit. 13.4.2019]. 
128 Myslí sa tým, ţe sýrska bolesť je aj ruskou bolesťou, čo vyvoláva u čitateľov súcit, a teda výraz  

vyznieva pozitívne. 
129 RG: Лавров встретился во Франции с одним из лидеров сирийской оппозиции, RG.ru  

2014[online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2014/01/13/vstrecha-anons.html [cit. 10.4.2019]. 
130 RG: РФ считает недопустимым финансирование террористов в Сирии, RG.ru 2014[online].  

Dostupné na: 

https://rg.ru/2014/07/14/mid-siriya-anons.html [cit. 10.4.2019]. 
ЛЕНИН, А.: Москва озабочена гибелью мирного населения при атаках на "ИГ", RG.ru 2014  

[online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2014/11/17/mid-site.html [cit. 10.4.2019]. 
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odpovedá manipulatívnym nástrojom, ktoré formujú verejnú mienku. V príspevkoch sú hojné 

metaforické a iné umelecké prostriedky, napr. дипломатическая эпопея, театр военных 

действий, Обама разбомбит Сирию, в отпуск за пулей, бомбы от Обамы. 

Aj v príspevkoch NG sa vyuţívajú rôzne jazykové prostriedky a expresívne slová, 

ktoré v kontexte majú osobitnú funkciu, napr. «война в войне», перевести стрелки, Запад 

готов умыть руки, политическая алхимия, на безрыбье и рак рыба, выплескивающийся, 

питомник террористов, террористическое монструм. Najmä výrazy spojené s krvou 

ako залитая кровью, кровавый путь  sú často vyuţívané a v príspevkoch sa dosť opakujú. 

Tak, ako je typické pre ostatné médiá, aj RG vyuţíva v titulkoch precedentné výrazy a 

frazeologizmy, ktoré majú za úlohu upútať čitateľa. Príkladom je napr. titulok  Лебедь, рак и 

Дамаск
131

, ktorý má pre ruského čitateľa informatívnu funkciu a hneď sa dozvedá, ţe 

účastníci majú rovnaký cieľ, ale kaţdý pre to robí niečo iné, čo ma za následok neúspech. 

Ďalším príkladným titulkom je Финита ля трагедия
132

, s podobným významom, ţe sa niečo 

skončilo spravidla neúspešne. 

Vsuvky ako впрочем, очевидно, исключительно, вероятно môţu často poukazovať na 

osobný postoj autora, keďţe väčšina faktov, ktoré tieto slová doplňujú nie sú podloţené iným 

zdrojom, ale len argumentom autora. 

Dôleţitou súčasťou príspevkov sú aj fotografie. Napríklad príspevok o financovaní 

ozbrojenej sýrskej opozície a iné príspevky týkajúce sa USA boli doplnené obrázkom muţa 

nabíjajúceho zbraň, od ktorého ďalší muţ uteká. Fotka automaticky vyvoláva negatívne 

emócie, strach.
133

 V príspevkoch informujúcich o humanitnej situácii sa uverejňujú fotografie 

zbombardovaných budov, civilistov potulujúcich sa po uliciach, modliacich sa ľudí a hlavne 

detí, tak ako aj na obrázku č. 2 v zozname obrazovej prílohy. Takéto fotografie majú za úlohu 

pôsobiť hlavne na psychicky slabšie obyvateľstvo, poukázať na ľudskú stránku a vyvolať 

súcit s obeťami. Pri vyjadreniach politikov sa tieţ uvádzajú niekedy ich fotografie. Napríklad 

pri Barackovi Obamovi alebo Sergejovi Lavrovi.
134

 Tu je vidieť tieţ iný prístup RG k obom 

stranám. Zatiaľ čo pri Obamovi, ako predstaviteľovi Západu, je fotografia, ktorá nevyvoláva 

rešpekt, ale skôr neformálnosť a ľahostajnosť, pri Lavrovi je váţna fotografia z nejakého 

stretnutia, kde sa priamo pozerá do kamery (na čitateľa) a vyvoláva váţnosť.  

                                                
131 Alúzia na bájku Ivana A. Krylova Лебедь, рак и щука.  

ВОРОБЬЕВ, В.: Лебедь, рак и Дамаск, RG 2014,  č. 6273, s. 8. Dostupné na: 

https://rg.ru/2014/01/09/damask.html [cit. 10.4.2019]. 
132 ВОРОБЬЕВ, В.: Финита ля трагедия, RG 2014,  č. 6281, s. 1. Dostupné na: 
https://rg.ru/2014/01/17/jeneva.html [cit. 10.4.2019]. 
133 Obrázok č. 1 v zozname obrazovej prílohy, s. I. 
134 Obrázok č. 3 a 4, s. II. 
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5. ZAČIATOK RUSKEJ INTERVENCIE V ROKU 2015 

Násilie páchané na civilnom obyvateľstve stále narastá, ako zo strany vlády, tak aj 

opozície a IS. Humanitárna kríza zasiahla viac ako 12 miliónov obyvateľov, ktorí potrebujú 

pomoc. Cez sedem miliónov obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy, z čoho viac 

ako 400-tisíc sa snaţilo utiecť do Európy.
135

   

Regionálni a medzinárodní partneri sa vo Viedni znova pokúšajú naštartovať 

rokovania, ale uţ bez sýrskej účasti. Aj keď neprišli na skutočné riešenia ako zabrániť 

civilným obetiam, dohodli sa zahájiť ďalšie rokovania medzi bojujúcimi stranami. Rusko 

naďalej pokračuje v blokovaní rezolúcie BR OSN a spolu s Iránom poskytuje vojenskú 

asistenciu sýrskej vláde. 

Do roku 2015 sa Rusko zapájalo len v diplomatickom riešení konfliktu a vojensky ho 

spájal s vojnou len legálny predaj zbraní reţimu Baššára al-Asada. Rusko podľa politických 

predstaviteľov stále nepodporuje silové riešenie konfliktu ani politický diktát s pouţitím 

jednostranných sankcií.
136

 Ešte v auguste t. r. Sergej Lavrov prezentoval nemeniacu sa 

pozíciu Ruska ohľadom neprípustnosti leteckých útokov, avšak keď zoberieme do úvahy, ţe 

uţ za mesiac bolo do konfliktu zapojené aj ruské letectvo, nemoţno to nevnímať ako 

pokrytectvo. Rusko tvrdí, ţe mieri len na pozície IS, pravda je však taká, ţe útočí aj na iné 

ozbrojené skupiny, vrátane sýrskej opozície, pričom obeťami sú aj civilisti.
137

 

5. 1 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Aj napriek otvorenej politickej nevraţivosti Ruska a USA sa v niektorých príspevkoch 

a vyhláseniach spomína, ţe USA sú stále ruskými kolegami a partnermi. Ide najmä o prípady, 

keď USA začnú súhlasiť s názormi Ruska.
138

 Podľa Sergeja Lavrova sa Rusko o túto 

spoluprácu snaţí, je ochotné diskutovať a odkazuje na históriu, ktorá dokazuje, ţe dokáţu 

bojovať proti spoločnému nepriateľovi. Problémom však je, ţe sa USA dialógu vyhýbajú.
139

  

                                                
135 HUMAN RIGHTS WATCH: Syria, Events of 2015, hrw.org [online]. Dostupné na: 

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/syria [cit. 8.5.2019]. 
136 Týmto tvrdením  naráţa na stratégiu USA a dištancuje sa od podobnej politiky.   
137 BBC NEWS: Syria profile - Timeline, bbb.com [online]. Dostupné na: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995 [cit. 16.4. 2019]. 
138 ЛИХОМАНОВ, П.: МИД РФ: США поняли, что альтернативы президенту Сирии Асаду нет,  

RG.ru 2015 [online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/05/21/siria-site.html [cit. 16.4. 2019]. 
139 ВАСИЛЬЕВ, А.: Сергей Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с Западом, RG.ru  

2015 [online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/10/13/coalicia-site.html [cit. 16.4. 2019]. 
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Vo viacerých príspevkoch RG informujúcich o vývoji udalostí sa často v závere 

opakuje, kedy USA začali spolu so spojencami letecky útočiť a ţe to bolo bez súhlasu 

Damasku.
140

 Pravidelne RG oboznamuje čitateľov o počte civilných obetí v dôsledku 

amerických náletov, pričom sa vţdy dáva dôraz na to, či sú medzi nimi aj deti. Ako sa 

v závere príspevkov pripomína neodsúhlasená účasť USA, tak sa pripomína aj iniciátorstvo 

Ruska v mierových rozhovoroch a ako si to cenia obe strany konfliktu v Sýrii.
141

 

RG si aj pri snahe zachovať objektívnosť informovaním o amerických, relatívne 

úspešných, vojenských krokoch v Sýrii udrţiava opozičný postoj a tieto kroky ironizuje. 

Napríklad informuje o zlikvidovaní poľného veliteľa IS,
142

 zároveň je však operácia označená 

ako úspešná v úvodzovkách. Poukazuje sa na fakt, ţe väčšina západných médií naschvál 

zamlčala informáciu o smrti veliteľa. Dôleţité v akcii bolo jeho zadrţanie, pretoţe chceli od 

neho kľúčovú informáciu a nie jeho smrť. 

Aktívne sa v príspevkoch spochybňujú kroky USA. Čo sa týka ich podpory 

umiernenej sýrskej opozície,  USA sa rozhodli ochraňovať ju ako pred IS, tak aj pred 

oficiálnou sýrskou armádou. Lenţe to, či je opozícia umiernená, je relatívne, keďţe časť tejto 

opozície, ktorú mimochodom USA vycvičili, prešla na stranu IS. Vzniká tak otázka, nakoľko 

sú ciele USA reálne a koho chcú naozaj ochraňovať, keď sa pod umiernenú opozíciu hlási 

okolo 60 ľudí.
143

 Sergej Lavrov pripomína, ţe je ľahké pomýliť si vojakov, na ktorých sa 

plánuje útočiť a spomína, ako USA namiesto al-Káidy bombardovali školské autobusy 

a svadby, aj keď mala k dispozícii peších vojakov.
144

 Kritizuje sa, ţe Pentagon nedokazuje 

bombardovanie vojakov IS a prítomnosť civilistov nie je pre nich dôleţitá. RG to popisuje 

ruským príslovím: „Громче всех кричит «держи вора» сам вор.―.
145

 Neschopnosť USA 

a ich nedefinovateľné ciele porovnáva s Ruskom, ktoré si stanovilo konkrétne ciele a chce 

dosiahnuť konkrétny výsledok. Pripomína sa porušovanie medzinárodného práva 

a zasahovanie do vnútorných vecí Sýrie zo strany západnej koalície. Znova sa to porovnáva 

                                                
140 RG: Сирийская армия обнаружила обломки сбитого над Латакией беспилотника, RG.ru 2015  
[online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/03/18/oblomki-anons.html [cit. 16.4. 2019]. 
141 RG: МИД: РФ готова к третьему раунду межсирийских консультаций, RG.ru 2015 [online].  

Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/06/04/bogdanov-anons.html [cit. 16.4. 2019]. 
142 ЧУРИКОВ, А.: Спецназ США захватил жену террориста, RG 2015,  č. 6675, s. 8. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/05/18/specnaz.html [cit. 16.4. 2019]. 
143 ФЕДЯКИНА, А.: Условно умеренный,  RG 2015,  č. 6741, s. 8. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/08/04/vvs.html [cit. 16.4. 2019]. 
144 ЗАБРОДИНА, Е.: Лавров: США могут взорвать ситуацию в Сирии, защищая бойцов  

оппозиции, RG.ru 2015 [online]. Dostupné na: 
https://rg.ru/2015/08/09/lavrov-site.html [cit. 16.4. 2019]. 
145 ШЕСТАКОВ, Е.: Устав от ООН,  RG 2015,  č. 6794, s. 5. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/10/04/syria-site.html [cit. 16.4. 2019]. 
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s Ruskom, ktoré len pomáha likvidovať teroristov, pretoţe ich o to Damask poprosil. Avšak 

ako sa vyjadril Vladimir Putin, nepochopiteľné a chybné kroky USA môţu byť zriedkavejšie, 

ak Washington začne spolupracovať s Moskvou.
146

 No ešte viac ako podpora sýrskej opozície 

sa kritizuje rozhodnutie Washingtonu o začatí pozemných operácií.  

S ruskou intervenciou RG hojne informuje o stratégiách Západu, vrátane 

informačných praktík. Konkrétne posúva čitateľom vyhlásenia tlačového hovorcu prezidenta 

Dmitrija Peskova, ktorý tvrdí, ţe o ruskej účasti sa hovorí veľmi veľa, no klamlivo, a Západ 

úmyselne informácie prekrucuje.
147

 K praktikám Západu sa vyjadril aj samotný Vladimir 

Putin, podľa ktorého Západ zamlčuje určité fakty, vytvára jediný (ich) správny uhoľ pohľadu, 

výklad udalostí a obraz nepriateľského Ruska.
148

 Súčasťou takejto protiruskej propagandy sú 

podľa Ministerstva zahraničných vecí RF klamlivé informácie o civilných obetiach 

v dôsledku ruských náletov a utečencoch, ktoré uverejňujú západné médiá aj americké 

veľvyslanectvo, ale ktoré nie sú podloţené ţiadnymi zdrojmi, presne povedané: „берут их из 

воздуха―.
149,150 

RG publikuje príspevky, odvolávajúc sa aj na sýrske zdroje, ktoré potvrdzujú spoločné 

záujmy a dobré vzťahy Ruska a Sýrie. Dosvedčuje sa tým, ţe Rusko Sýrii naozaj pomáha. 

Sýrsky prezident často dáva ruským médiám rozhovory a dokonca víta u seba doma 

novinárov z redakcie RG. Príspevky zahŕňajú aj vyhlásenia sýrskych politikov, najmä 

prezidenta Baššára al-Asada, ktorý aţ glorifikuje Rusko. Označuje ho za celosvetového 

mierotvorcu, víta ruskú prítomnosť v regióne, pretoţe prináša stabilitu a západné krajiny 

obviňuje v bránení ruským mierovým rozhovorom.
151

 Poukazovanie na dobré vzťahy medzi 

krajinami a dôkazy o ruskej pomoci sú dôleţitým faktorom na schvaľovanie ruskej politiky 

v Sýrii. RG v jednom príspevku publikuje výsledky prieskumu analytického centra Levada, 

v ktorom sa zisťovalo, práve koľko občanov ju schvaľuje. Necelých 40% respondentov ruské 

                                                
146 ПЕТРОВ, В.: Владимир Путин: Нам непонятны действия США в Сирии, RG.ru 2015 [online].  
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konanie v Sýrii schvaľuje a len 11% ho nepodporuje. Ţe ruská vláda sa snaţí brániť záujmy 

svojej strany na Blízkom východe si myslí 30%. Na otázku, ako môţe Rusko pomôcť, 67% 

respondentov uviedlo politickú a diplomatickú pomoc, 55% bolo za humanitárnu pomoc 

a 43% bolo za vojensko-technickú pomoc.
152

  

S blíţiacou sa podporou ruského letectva sa častejšie vyskytujú vyhlásenia Sergeja 

Lavrova a hovorkyne zahraničných vecí Marie Zacharovovej o legitímnosti dodávky ruských 

zbraní v Sýrii a s tým súvisiacu prítomnosť ruských expertov na jej území, ktorí pomáhajú 

naučiť sa zbrane ovládať.
153

 Vojenskú intervenciu predpovedá aj, ako keby náhodné, 

konštatovanie o ďalšej podpore, ktorá, ak bude potrebná, bude v súlade s ruskými zákonmi, 

medzinárodným právom a hlavne so súhlasom sýrskej vlády. Tým sa odkazuje na koaličnú 

intervenciu na čele s USA, ktorá koná bez súhlasu Sýrie a zároveň tak odobruje svoje 

riešenie. Tieţ sa politická elita odvoláva na nemennosť stavu aj po roku protiteroristických 

akcií koalície, a teda ich neúspech.  

Kľúčovým argumentom ruskej intervencie sa stáva práve to, ţe sa bude konať len 

v súlade so zákonom a so súhlasom sýrskeho prezidenta, ktorý sám poţiadal Rusko 

o poskytnutie vojenskej pomoci. Preto ho opakujú ako politická, tak aj náboţenská elita. 

Akonáhle dostáva Vladimir Putin od Rady federácie povolenie na pouţitie ozbrojených síl na 

území Sýrie, tento krok definuje ako nezasahovanie do vnútorných vecí suverénneho štátu a 

neplnenie si ţiadnych vlastných záujmov. Odmieta iné dôvody, ktoré Rusku pripisujú ostatní, 

napr. podporu sýrskeho prezidenta al-Asada, zato, ţe mu predávajú zbrane, získanie ropy 

a plynu alebo časti teritória na nejaké účely. USA problém v krajine neriešia, len ho zhoršujú 

zlými rozhodnutiami. Na rozdiel od nich Rusko nepodporuje nejakú stranu vo vnútornom 

konflikte Sýrie, a teda mu nejde o zmenu reţimu, ale čisto o boj proti terorizmu.
154

 Ruskú 

účasť komentuje aj patriarcha Kirill. Podľa neho sa Ruská pravoslávna cirkev viackrát 

prihovorila vedeniu Ruska, iných strán a medzinárodných organizácii, aby neostali nečinnými 

a nenechávali ľudí trpieť. Rusko si podľa neho zodpovedne zobralo na seba úlohu chrániť 

sýrskych občanov a verí, ţe sa tým dosiahne mier a spravodlivosť v krajine. 
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RG začína častejšie publikovať príspevky vychvaľujúce ruské zbrane, najmä v sekcii 

konkrétne venujúcej sa tejto tematike.
155

 Detailne sa opisujú ich vlastnosti a vyzdvihujú sa 

prednosti. Vyskytujú sa príspevky opisujúce akcie ruského letectva, podrobne sa uvádza 

koľko zničili teroristických stanovíšť, čo všetko bolo ich súčasťou a akú techniku pri tom 

pouţili.
156

 Aj v takýchto príspevkoch sa vyzdvihujú zásluhy Ruska do superlatív. S ruskou 

leteckou základňou a jej fungovaním sa dokonca mohlo oboznámiť 50 zahraničných 

novinárov. Ako informuje RG s odkazom na Ministerstvo obrany RF, vojaci poskytli 

novinárom aj údaje videokontroly dronov (s dôrazom na to, ţe je objektívna), čo je jediné, 

ako môţu dokázať, ţe nebombardujú civilistov.
157

  

S ruskou intervenciou sa dostávajú príspevky o Sýrii viac aj do tlače, najmä také čo 

vysvetľujú, ako Rusko Sýriu podporuje a ako viac jej ešte môţe pomôcť. V novinovom 

článku „Неуправляемый хаос―
158

 novinár Leonid Radzichovskij vysvetľuje históriu 

konfliktu, súčasný stav a čo je dôleţité – prečo sa Rusko o konflikt zaujíma. Odvoláva sa ešte 

na spojenectvo ZSSR a Sýrie, globálne ambície Ruska ako následníka Ruského impéria a 

ZSSR.
159

 Poznamenáva odnedávna zvýšenú aktívnosť Ruska v tomto smere a ţe Sýria bez 

ruskej vojensko-technickej pomoci nevydrţí. Autor pokladá mnoho rečníckych otázok, na 

časť si odpovedá, na niektoré necháva priestor čitateľom. Napríklad aj v tom, čo ruské nálety 

zmenia v konflikte. Štýl autorovho písania je veľmi expresívny, čo sa týka interpunkcie, 

slovnej zásoby aj syntaxe, preto je vysoká pravdepodobnosť, ţe zaujme čitateľa. Podobný je 

aj internetový článok „Россия может помочь Сирии объединиться―
160

. Zatiaľ čo 

predchádzajúci príspevok zaujal jazykom, tento zaujme hlavne obsahom. Autor tieţ objasňuje 

situáciu, kto bojuje proti komu, pritom sa však opisujú zverstvá IS, ktorého sa treba naozaj 

báť. Okrem ničenia starovekých pamiatok alebo popráv autor privádza aj hrôzostrašné 

príklady, čo robia nevydatým ţenám, ktoré uţ nie sú panny. Takýmto spôsobom sa posilňuje 

stereotyp barbarského nepriateľa, ktorého treba zastaviť. Aj v ďalších príspevkoch je moţné 

pozorovať zastrašovanie, vytváranie obrazu absolútneho zla, s ktorým je Rusko, samozrejme, 
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ochotné bojovať.
161

 Ruskej federácii hrozí priame nebezpečenstvo od IS, pretoţe sa v jeho 

radoch nachádza okrem iného aj do dvetisíc ruských občanov. Informácia je doplnená aj 

faktom, ţe mnoho z nich je zo Severného Kaukazu
162

, čo môţe aktivovať negatívne 

stereotypy a historickú pamäť spojenými s čečenskými vojnami.  

Ironizovanie amerických krokov nájdeme hlavne u novinára Petra Lichomanova. 

Informuje čitateľov o ochote USA prijať sýrskych utečencov,
163

 za dva roky chcú USA takto 

prijať do desať tisíc ľudí. Výsmech nájdeme uţ v titulku, kde je slovo согласились uvedené v 

úvodzovkách. Odkazuje sa na to, ţe za tri milióny zahraničných utečencov a šesť miliónov 

vnútorných môţu nepriamo aj USA, tým ţe sa zapojili do vojny. V závere autor tieţ neostáva 

chladný a americké rozhodnutie popisuje ako výsmech Európe, ktorá si prechádza 

utečeneckou krízou. Na rozdiel od USA Rusko utečencom pomáha a vďaka ruskej pomoci sa 

dospelo k praktickému výsledku – oslobodeniu časti Sýrie od teroristov. Vďaka tomu sa 

milión Sýrčanov mohlo vrátiť domov.
164

 Ţe za vlnu utečencov môţu USA, dokazuje podľa 

náčelníka generálneho štábu Andreja Kartapolova ničenie infraštruktúr územnosprávnych 

jednotiek, čo ma za následok nemoţnosť ich obývania, a preto civilisti odtiaľto utekajú práve 

do Európy.
165

 

Novinár Jevgenij Šestakov je ďalším skvelým príkladom otvorenej kritiky USA. 

Tvrdí, ţe kľúč k pochopeniu reakcií západných médií je v rukách Bieleho domu, jeho 

predstaviteľov označuje ako „путеводная звезда―, a teda ich postoje sú pre novinárov 

rozhodujúce.
166

 Západné médiá vyuţívajú stále ţivé protiruské klišé a umelo stavajú ruské 

ciele do opozície americkým cieľom. Čím presnejšie ruské letectvo útočí, tým viac obviňujú 

Rusko v likvidovaní sýrskej opozície, ktorá bojuje s IS, a zhadzujú svoje neúspechy na 

Moskvu. Autor vyslovuje tézu, ţe sýrska opozícia, podporovaná USA, existuje len na papieri 

a v skutočnosti sa rozdelila medzi teroristické skupiny, ktoré spolupracujú s IS, aby zvrhli 
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reţim Baššára al-Asáda. Podľa Šestakova USA jasne zvaľujú zodpovednosť za americké 

neúspechy na Moskvu.
167

 USA dokonca dávajú Moskve ultimátum, hrozia jej sankciami, a to 

všetko preto, aby neprekáţala v plnení amerických geopolitických plánov v regióne. Jeden z 

dôvodov, pre ktorý chcú izolovať Rusko, má byť podľa novinára neúspešný 500-miliónový 

projekt v ozbrojovaní opozície. Washington podľa neho reaguje na Rusko v súvislosti so 

Sýriou ţiarlivo a maniakálne tvrdohlavo ţiada zvrhnutie al-Asada.  

Častejšie sa vyskytujú príspevky s prvkami human-interest story. V podobnom duchu 

píše svoje reportáţe novinár Jurij Snegirev. V repotáţi „Беженцы из Латакии верят, что 

Россия спасет их―
168

 vykresľuje prostredie vojenskej základne: ostnaté drôty, strieľne, 

kamery, kontroly. Pri opise je dôleţitá syntax, krátkymi vetami sa dáva dôraz na vyslovené. 

Efektnými sú aj adjektíva ako „жесточайший“ a metafory typu „уничтожать зло, под 

крыльями - смерть.― V príspevku sa spomína Veľká vlastenecká vojna, v ktorej sa vojaci 

podobne pripravovali ako teraz. Autor sa rozpráva s utečencami, ktorí sa s ním delia o svoje 

bolesti. Záver príspevku končí obrazom, ako deti obkľúčili autora a kričia „Руссия, Руссия!“. 

Zanecháva tým v čitateľovi silné pocity – súcit s utečencami a zároveň hrdosť na svoju vlasť, 

ktorá pomáha úbohým ľuďom znovu dosiahnuť mier. Jurij Snegirev aj v ďalších svojich 

príspevkoch poukazuje na ľudskú stránku konfliktu. Opisuje ruské nemocnice v Sýrii, 

pribliţuje čitateľom ţivot lekárov a pacientov priamo z miesta.
169

 Pozornosť sa však nevenuje 

len civilistom, ale aj vojakom. O ich ţivote na ruskej základni detailne informuje novinár Jurij 

Gavrilov v reportáţi „Бомбы и мандарины―.
170

 Uţ sám titulok poukazuje, ţe okrem vojny je 

aj druhá, obyčajná stránka ţivota v Sýrii. Ale konkrétne rozhovory s vojakmi nenájdeme, uţ 

len z toho dôvodu, aby chránili svoje rodiny od útokov teroristov. 

5. 2 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

NG začiatkom roka rieši otázku budúcej politiky Ruska ohľadom Sýrie. Odhadovať ju 

je však riskom, pretoţe je plná mýtov a blufov. Podľa politológa Alexeja Malašenka Rusko 

straší Západ svojou rozhodnosťou a čaká od neho ústupky, blufuje svojou vojenskou mocou 
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a to sa v roku 2015 nezmení.
171

 Na druhej strane NG tieţ tvrdí, ţe z Moskvy v posledných 

rokoch vychádza hlas rozumu, múdrosti, skutočnej nádeje a  hlavne Moskva by mala hrať 

rolu, ktorá povedie k reálnym výsledkom.
172

 NG vidí snahu Ruska o diplomatické riešenie, 

odvolávajúc sa na niektorých expertov, ako ochranu alebo oportunizmus, keďţe je Rusko 

ekonomicky obmedzované a ceny ropy padajú. Nespoluprácu s USA nevidí len ako nezáujem 

z americkej strany, ale aj ako snahu nepozorovane vynechať Washington a jednať čisto len 

s Iránom, ktorý je v podobnom postavení ako Rusko.
173

 

NG informuje o vojenských potenciáloch Ruska, ktoré sa napriek tomu, ţe má náklady 

osemkrát menšie ako USA, stále dokáţe Washingtonu vyrovnať.
174

 Efektívnosť ruského 

letectva znepokojuje USA, no len z toho dôvodu, aby nebola lepšia ako ich. Rusko vkladá 

peniaze do modernizácie vojenskej techniky, ktorá by do roku 2020 mala byť do 70% 

vynovená, a hlavne do jadrových síl, ktoré by mali byť do roku 2018 obnovené na 100%.
175

 

Vďaka svojej technike má Rusko uţ koncom roka úplne pod kontrolou vzdušný priestor na 

Blízkom východe.
176

  

Z príspevkov NG sa dozvedáme aj o civilných obetiach v dôsledku ruských náletov, 

nie len USA a koalície. Odkazuje na vyhlásenie Chálida Chodţu, hlavy sýrskej opozície, 

podľa ktorého zomrelo 36 civilistov. Tí sa však nenachádzali na území obsadenom IS, a preto 

si myslí, ţe hlavným cieľom Ruska nie je bojovať s terorizmom, ale chrániť sýrskeho 

prezidenta.
177

 Ţe Rusko útočí aj na mestá a civilné obyvateľstvo, potvrdzujú aj ochrancovia 

ľudských práv organizácie Human Rights Watch (HRW), čo samozrejme Rusko popiera.
178

 

Podľa HRW číslo obetí presahuje 50-tku. Ku koncu roka 2015 bolo podľa Sýrskej siete pre 
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ľudské práva (SNHR) obeťami ruských útokov 832 civilistov, zatiaľ čo koaličných vojsk len 

271.
179

 

Zatiaľ čo sa doteraz v NG spomínali len propagandistické praktiky Západu, od roku 

2015 sa pripúšťa aj propaganda z ruskej strany, konkrétne RT (Russia Today) a Sputniknews. 

Pričom dokonca Západ je nútený bojovať s ruskou propagandou, označovanou aj ako 

putinská, spustením kontrapropagandy. Za to, ţe zahraničné médiá a ďalej aj spoločnosť 

podliehajú propagande, môţe čiastočne nedostatok špecialistov na Rusko, ktorých pri 

liberálnej politike Gorbačova a Jeľcina nebolo treba.
180

 Obe strany čoraz viac vyčleňujú 

peniaze z rozpočtu práve na informačnú vojnu. Priznáva sa, ţe ruská viacmesačná propaganda 

je účinná. Opisovaním islamských zverstiev médiá vytvorili nepriateľský obraz IS. 

Zdôrazňovaním veľkého podielu USA na vzniknutej situácii v Sýrii v ruských médiách sa 

Rusko snaţí Amerike niečo ukázať a dokázať, a zároveň aj odobriť intervenciu, ktorá 

predstavuje pre Rusko geopolitické víťazstvo. NG tieţ uvádza, ţe ruský občan nevidí rozdiel 

medzi islamskými frakciami a vníma len to, ţe sýrsky prezident je ich strategický spojenec. 

Taktieţ jednoducho vníma, ţe USA podporujú opozičných radikálov vystupujúcich proti 

Baššárovi al-Asadovi, a tak chcú USA automaticky škodiť aj Rusku.
181

 Zastrašovanie 

spoločnosti s propagandistickým cieľom odobrenia vojny je vyuţívané čoraz viac aktívnejšie. 

Argumentuje sa pri tom, ţe Rusko patrí k najväčším nepriateľom IS, ktorý vyhlásil Moskve 

dţihád a ktorý chce bojovať aj v Rusku.
182

    

NG poukazuje na zmenu postoja spoločnosti k zahraničnej politike za veľmi krátky 

čas a zvyšujúcu sa schodnosť s oficiálnym názorom vlády. Robí tak pomocou výsledkov 

prieskumov centier Levada a VCIOM. V septembri 2015 bolo za priamu vojenskú pomoc 

Sýrii len 14%, no v októbri uţ 40%.
183

 Ţe Rusko dokáţe ochrániť svojich občanov od 

teroristickej hrozby si myslí aţ 77% respondentov. Prieskumy dokazujú nielen úspešnosť 

propagandy k odobreniu ruskej intervencie, ale konkrétne aj konania Vladimira Putina. Práve 

to dosiahlo v októbri 2015 v prieskume VCIOM-u svoje maximum a aţ 89,9% respondentov 

                                                
179 I AM SYRIA: 21,179 Civilians Killed In Syria In 2015, iamsyria.org [online]. Dostupné na: 

http://www.iamsyria.org/syrian-conflict-in-2015.html [cit. 28.4. 2019]. 
180 АЛТУНЯН, А.: Холодная война ждет ренессанса, NG 2015,  č. 64, s. 14. Dostupné na: 

 https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/43385811 [cit. 27.4. 2019]. 
181 NG: Может ли Россия не втянуться в войну, NG 2015, č. 211-212, s. 2. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45398122 [cit. 27.4. 2019]. 
182 РАЗУВАЕВ, В.: "Исламское государство " уже пытается воевать в России, NG 2015, č. 220,  

s. 1. Dostupné na: 
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45484096 [cit. 27.4. 2019]. 
183 РАЗУВАЕВ, В.: Свои среди чужих, NG 2015,  č. 238, s. 9. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45651973 [cit. 28.4. 2019]. 

http://www.iamsyria.org/syrian-conflict-in-2015.html
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/43385811
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45398122
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45484096
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45651973
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odobruje jeho politiku, pričom najväčší podiel na tak vysokom čísle mala najmä situácia 

v Sýrii a letecké útoky na teroristické organizácie.
184

   

Ako protiruskú propagandu západných médií (ktoré NG raz cituje a raz kritizuje) 

môţeme chápať aj to, ţe podľa nich skutočným dôvodom ruskej intervencie a s ňou spojené 

demonštrácie vojenských síl je obrana reţimu Baššára al-Asada a nie boj s terorizmom ako 

tvrdia. Tieţ sa snaţia vyuţiť túto informáciu na to, aby odvrátili pozornosť od migračnej vlny 

v Európe. Pritom sa obracia pozornosť na to, ţe médiá takýmito „fakeami―  len zastrašujú 

spoločnosť a NG dodáva, ţe USA sú na prvom mieste v exporte zbraní a toľko manévrov 

v svetových oceánoch, ako robia Američania, sa Rusku ani nesnívalo.
185

  

NG ale nekritizuje len ruskú stranu, spochybňuje tieţ vojenské postupy USA, najmä 

z právneho hľadiska. USA vyuţívajú právo na preventívnu sebaobranu od hypotetických 

budúcich hrozieb (známe tieţ ako Bushova doktrína) a upravuje ho tým, ţe ho vyuţíva bez 

súhlasu vlády krajiny, na ktorej území koná, ale sa jej ešte aj vyhráţa pouţitím sily.
186

 

Konanie USA v sýrskej otázke je jednoducho zhrnuté do jednej vety: „Хотели как лучше, а 

сложилась такая ситуация, что сам черт ногу сломит.―
187

 Na to, aby USA skoncovali 

s dţihádom, potrebuje Rusko, čoho si sú vedomé obe krajiny. Avšak ich spolupráci bránia 

rozličné názory na medzinárodné otázky, hlavne čo sa týka Ukrajiny.
188

 Veľmi často sa 

pripomína, ţe USA chcú zvrhnúť sýrskeho prezidenta al-Asada, bojujú proti vládnym 

vojskám, a aj preto nechcú spolupracovať s Ruskom v boji proti terorizmu. USA majú podľa 

Ministerstva obrany RF pouţívať drony v tajných operáciách. Tie ale nie sú v záujme ani 

západnej koalície, ktorej sú súčasťou.
189

  

                                                
184 NG: Рейтинг одобрения деятельности Путина на посту президента РФ составил в октябре  

89,9%, NG 2015,  č. 229-230, s. 3. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45549415 [cit. 28.4. 2019]. 
185 ОДНОКОЛЕНКО, О.: Карт-бланш. Фейк стратегического назначения, NG 2015, č. 197, s. 3.  
Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45289035 [cit. 28.4. 2019]. 
186 ТУЗМУХАМЕДОВ, Б.: Карт-бланш. У кого соринка в глазу - 2, NG 2015, č. 103, s. 3. Dostupné  

na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/44518467 [cit. 28.4. 2019]. 
187 ОДНОКОЛЕНКО, О.: Карт-бланш. Башар Асад для США страшнее терроризма, NG 2015,  č.  

160, s. 3. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45041481 [cit. 28.4. 2019]. 
188 МЕДВЕДЕВ, Е.: ЦРУ развернуло гибридную войнц в Сирии, NG 2015, č. 186, s. 7. Dostupné  

na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45203366 [cit. 28.4. 2019]. 
189 МУХИН, В.: РФ И США могут схлестнуться в небе над Сирией, NG 2015, č. 199-200, s. 1.  

Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45299976 [cit. 28.4. 2019]. 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45549415
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45289035
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/44518467
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45041481
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Tieţ sa v príspevkoch NG dosť rieši téma hybridnej vojny. USA schvaľujú a rozvíjajú 

takýto formát vojny, čím si chcú kompenzovať zníţenie vojenských nákladov a vojakov.
190

 

Takáto vojna vyuţíva manipuláciu s vojenskými, diplomatickými, informačnými 

a ekonomickými faktormi. Uvádza sa príklad pouţitia chemických zbraní v Sýrii, za čo USA 

bez dôkazov obvinili sýrsku armádu a čo chceli vyuţiť ako zámienku na vojenskú 

intervenciu. 

Začiatok ruskej intervencie NG komentuje ako vlastnú vojnu Ruska a partnerov si 

podľa nej bude vyberať ono samo. Účasť ruských vojsk je vnímaná ako spôsob prekazenia 

amerických plánov bombardovať vojská Baššára al-Asada, pretoţe vojnu proti IS nie je 

moţné vyhrať len zo vzduchu. USA na to automaticky reagujú a tvrdia, ţe Rusko bombarduje 

umiernenú opozíciu na územiach, kde sa IS vôbec nenachádza a pomáha tak reţimu al-Asáda 

získať kontrolu nad strategickými miestami.
191

 Dôvodom, prečo USA súhlasili s ruskou 

intervenciou, môţe byť, ţe Washington si je dobre vedomý dlhého trvania vojen na Blízkom 

východe. Ruská ekonomika tak nemusí vydrţať náklady na vojnu v Sýrii, Ukrajine a zároveň 

západné sankcie.
192

 Intervencia má ale pre Rusko aj výhody. Náletmi na teroristami ovládanú 

infraštruktúru sa snaţí o zničenie nelegálneho obchodu s ropou, čo bude mať za následok rast 

cien ropy na svetovom trhu.
193

 Ďalším ekonomickým plusom je zväčšenie objemu výroby 

v obrannom sektore a tým nárast HDP. To však nie je dostatočné.  

NG veľmi často vyuţíva spojenie studená vojna v príspevkoch, ktoré sa týkajú 

vzťahov Západu a Ruska. Väčšiu rolu v týchto vzťahoch NG ale pripisuje situácii na Ukrajine 

neţ Sýrii. Podľa príspevkov NG ťaţko určiť jej jasný postoj k studenej vojne. Raz stoja 

krajiny na jej prahu a studenú vojnu čaká renesancia, druhý raz, ţe sa netreba obávať druhej 

studenej vojny, pretoţe okolnosti sú iné.   

Čoraz viac sa v príspevkoch objavujú otázky, aké sú perspektívy ruskej operácie 

a uvádzajú sa rôzne scenáre. NG zdôrazňuje, ţe ruskí občania z tejto nezmyselnej vojny nič 

mať nebudú a ţe za kaţdú vojnu treba platiť. Takéto príspevky môţeme nájsť u novinárov 

Alexeja Malašenka alebo Georgija Mirského. Malašenko vysvetľuje následky pre Rusko, pýta 

sa kvôli čomu sa treba obetovať. Zdôrazňuje, ţe vojna v Sýrii vyjde kaţdý deň na 2,3 mln 

                                                
190 КУДРЯВЦЕВ, А.: Гибридные войны – это дешево и сердито, NG 2015, č. 89, s. 8. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/43659351 [cit. 28.4. 2019]. 
191 NG: Может ли Россия не втянуться в войну, NG 2015, č. 211-212, s. 2. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45398122 [cit. 28.4. 2019]. 
192 ОДНОКОЛЕНКО, О.: Карт-бланш. Собственная игра по чужим правилам, NG 2015, č. 210,  

s. 3. Dostupné na: 
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45392728 [cit. 28.4. 2019]. 
193 БАШКАТОВА, А.: Баррель реагирует на бомбежки, NG 2015, č. 211-212, s. 1. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45398114 [cit. 28.4. 2019]. 
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dolárov a ţe ruskí občania platia konkrétne za záchranu kariéry sýrskeho prezidenta.
194

 Pritom 

sa autor podopiera o historické fakty a pripomína, ako ZSSR dotoval arabských, afrických 

a ďalších spojencov, len aby získal status veľkej mocnosti. Aj v komentári Mirského 

„Разбомбим зверя в его логове – и что?― prevaţuje pesimistický názor, ţe vojna Rusku nič 

neprinesie. Kritizuje naivnosť ruskej spoločnosti, ktorá odobruje ruskú intervenciu, len preto 

ţe sa bojí IS na svojom území. Bohuţiaľ, nerozmýšľajú, ako by sa do Ruska mohli dostať, ţe 

teroristické útoky v Rusku boli aj bez IS a ţe fanatici budú existovať aj po jeho zničení. 

Jediným plusom operácie by podľa autora bolo vylepšenie reputácie Ruska, ktoré je stále 

natoľko mocné, ţe dokáţe ovplyvniť udalostí v ktoromkoľvek kúte sveta.
195

  

Zvláštnou výnimkou je komentár „Летим бомбить!―
196

 novinára s pseudonymom 

Tyrtaios. Neskrývane tu vyzdvihuje dobré vzťahy medzi Ruskom a Sýriou, čo pre väčšinu 

príspevkov NG v tomto roku nie je typické. Tvrdí, ţe Rusko je pre Sýriu bratom aj sestrou. 

Rusko (наша огромная страна) znova zachraňuje svet, vrhá sa do útoku, aby prinieslo mier 

nešťastným Sýrčanom, ktorí stonajú pod krvavými topánkami strýčka Sama (USA). Preklep 

Ministerstva obrany RF, ktoré namiesto Sýrska arabská republika napísalo Ruská arabská 

republika, vyuţíva, aby ukázal blízkosť krajín, nerobí opozíciu my vs. oni, ale práve naopak 

vy = naši. Rusko a Sýria sú ako príbuzní, súrodenci. A súrodenci sa vţdy chránia.  

V niektorých príspevkoch NG sa naďalej vyuţíva ţáner príbehu. Tak to je aj 

v príspevku „Кровавая весна на Ближнем востоке―
197

 novinára Vieniamina Popova. Uţ na 

začiatku čitateľov v príbehu uvádza do deja a pritom vyuţíva umelecké prostriedky, ako napr. 

„в конце туннеля не пробивались даже искорки света, братоубийственная 

гражданская война,  жителей этой прекрасной страны, таких доброжелательных, 

спокойных, вдохнутьнежный аромат распустившихся деревьев“. Tvrdé fakty týkajúce 

sa situácie na Blízkom východe podáva zaujímavým spôsobom, a tak ich čitateľ môţe ľahšie 

spracovať a nestratiť pritom záujem. Pri všetkých týchto faktoch autor efektívne 

zakomponoval aj rolu Ruska na Blízkom východe, čím dal najavo aj svoj postoj. 

                                                
194 МАЛАШЕНКО, А.: Сколько стоит война в Сирии, NG 2015,  č. 238, s. 9. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45651974 [cit. 28.4. 2019]. 
195 МИРСКИЙ, Г.: Разбомбим зверя в его логове – и что?, NG 2015, č. 238, s. 15. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45651934 [cit. 28.4. 2019]. 
196 NG: Летим бомбить!, NG 2015,  č. 214, s. 1. Dostupné na: 
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45427252 [cit. 28.4. 2019]. 
197 ПОПОВ, В.: Кровавая весна на Ближнем востоке, NG 2015,  č. 95, s. 10. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/43798936 [cit. 28.4. 2019]. 
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5. 3 ANALÝZA 

Aj v tomto roku je rovnaká tendencia vyuţívania zdrojov a NG viac čerpá zo 

zahraničia ako RG. K čitateľom NG sa teda dostávajú aj informácie, ktoré sa v RG 

nenachádzajú, napr. o prítomnosti a kaţdodennom pribúdaní ruských vojakov aj s technikov 

na územie Sýrie, ktorí dokonca bojujú na strane vládnych vojsk. Ruskí politickí predstavitelia 

popierajú tento fakt a tvrdia, ţe vojenské akcie zatiaľ neplánujú, aj keď ich uţ nevylučujú.
198

 

Keď je uţ známe, ţe sa ruské vojská nachádzajú v Sýrii a budujú svoju základňu, 

prezidentský hovorca Peskov tvrdí, ţe nemá ţiadne informácie o obrátení sa Putina na Radu 

federácie, aby získal povolenie na pouţitie ozbrojených síl RF a ţe médiá šíria špekulácie.
199

  

RG sa pri dištancovaní politiky Ruska od USA odvoláva na vyjadrenia ruských 

politikov, ktorí zdôrazňujú dodrţiavanie Ţenevského komuniké a ich jasnú pozíciu 

podčiarkujú aj výrazy ako по нашему глубокому убеждению, добиваться мирного 

урегулирования, добиваться прекращения кровопролития, принципиальная линия 

России. 

V obidvoch periodikách sa aktívne vyuţíva konfrontácia my a oni. USA so svojimi 

neúspešnými projektmi len rozmýšľajú ako ďalej, zatiaľ čo Rusko úspešne koná. Rusko viní 

USA v sýrskom konflikte. Zaň môţe americká politika, a preto do regiónu prichádza Rusko 

so statusom krajiny s globálnou zodpovednosťou.
200

 NG však na rozdiel od RG ojedinele 

obraňuje určité vyjadrenia Západu. Napríklad, keď Barack Obama vyhlásil, ţe USA ešte 

nemajú vypracovanú stratégiu v boji proti IS, ospravedlňuje sa to neplnohodnotnou 

spoluprácou s Irakom.
201

 

V príspevkoch NG sa tieţ opisuje ruská vojenská technika a vyzdvihujú prednosti, tak 

ako v RG. Pravidelne informujú o úspešnosti ruského letectva, pričom NG uvádza aj 

zavádzajúce čísla, napr. stovky zničených objektov, pod čím si môţeme predstaviť sto ale aj 

päťsto, deväťsto.
202

 Pre takéto príspevky sú typické superlatívne vyjadrenia ako napr. 

                                                
198 МУХИН, В.: Дамаск ждет российских военных, NG 2015,  č. 189, s. 1. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45225199 [cit. 28.4. 2019]. 
199 NG: Песков заявил, что ему неизвестно об обращении Путина в Совфед об использовании  

армии в Сирии, NG 2015,  č. 205-206, s. 3. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45355763 [cit. 28.4. 2019]. 
200 МЕДВЕДЕВ, Е.: США согласились терпеть Асада до поры до времени, NG 2015, č. 210, s. 7.  

Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45392745 [cit. 28.4. 2019]. 
201 НАУМОВ, А.: Обама готов побеждать джихадистов и без стратегии, NG 2015, č. 115, s. 8.  

Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/44603077 [cit. 28.4. 2019]. 
202 ВЛАДЫКИН, О.: Бомбардировки в Сирии предельно результативны, NG 2015, č. 231, s. 2.  

Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45566333 [cit. 27.4. 2019]. 
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уникальные перехватчики, в любых ситуациях и при любом противодействии, 

эффективно действует. 

NG v porovnaní s RG objektívnejšie informuje čitateľov o úspešných amerických 

akciách a nielen o civilných obetiach ich náletov. Uvádza napr. koľko vojakov IS zneškodnili 

americké vojská a podrobnejšie popisuje ich postavenie v rámci teroristickej organizácie.
203

 

 RG vyuţíva pri opise civilných obetí expresívnejšie výrazy, ktoré vrhajú na USA zlé 

svetlo. V jednom takom príspevku je spomenuté ţe americký generál „priznal― dve detské 

obete.
204

 Výber tohto slovesa naznačuje, ţe sa americká strana snaţila buď zamlčať alebo 

poprieť takýto fakt. Okrem týchto dvoch obetí, ţiadne iné nepriznávajú. Namiesto neho 

mohlo byť pouţité iné sloveso s neutrálnou konotáciou, napr. potvrdiť.  

Obraz pomáhajúceho Ruska dotvára vybraná slovná zásoba so signalizujúcim účelom, 

vrátane zámena наш/мы. S Ruskom sa spájajú výrazy ako napr. мы опасаемся, Россия 

будет рядом, восстановление мира и стабильности, доверие,  взаимопонимание. 

S Amerikou sa naopak spájajú слабость, «вне игры», враждебная пропаганда, неудачный 

эксперимент, театр абсурда, роковая ошибка.. To ţe RG efektne vyuţíva precedentné 

výrazy znovu dokazuje aj titulok „Как закалялась Дамасская сталь―.
205

 A ako aj v RG, tak 

aj v NG vidieť dvojakosť výberu slovnej zásoby pri popisovaní Ruska a USA. Pri Rusku sa 

vyskytujú slová typu доверие, ответственный, миротворцы, центр силы, мировая 

политическая элита, боевое мастерство, zatiaľ čo s USA slová непримиримый, 

неспособность, неэффективность, американский проект провалился, агрессивная, 

гегемонистская, провал американских усилий, колоссальные беды. 

V príspevkoch sa s obľubou vyuţíva aj hráčska terminológia. Tak napr. Sýriu 

predstavuje šachová doska a vojna sa javí hrou alebo Rusko vsadilo na al-Asada ako na koňa 

počas dostihov.  

Za zmienku stojí aj to, ţe NG v svojich príspevkoch častejšie neţ RG prepája sýrsky 

diskurz s diskurzom sankcií a Ukrajiny. Dáva však do pozornosti fakt, ţe po 30. septembri, 

kedy Rusko oficiálne intervenovalo, sa v médiách dáva väčší priestor sýrskemu konfliktu ako 

ukrajinskému. Dokazuje to aj graf, ktorý čerpá údaje od spoločnosti Medialogia a ukazuje 

                                                
203 NG: В ходе наземной операции американского спецназа в Сирии было уничтожено более 30  

боевиков ИГ, NG 2015,  č. 95, s. 6. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/43798965 [cit. 27.4. 2019]. 
204 RG: Генерал США признал гибель детей в Сирии при американском авиаударе, RG.ru 2015  

[online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/05/22/deti-anons.html [cit. 16.4. 2019]. 
205 Odkazuje sa tu hneď na dve reálie. Jednou je alúzia na román Как закалялась сталь Nikolaja  
Ostrovského, druhou je damašková oceľ, z ktorej sa vyrábali čepele mečov a noţov.  

ВОЛКОВ, К.: Как закалялась Дамасская сталь,  RG2015,  č. 6779, s. 1. Dostupné na: 

https://rg.ru/2015/09/16/asad-site.html [cit. 16.4. 2019]. 
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nakoľko sa ruské média venovali obom témam od 30. 9. do 26.10. 2015.
206

 V spoločnosti sú 

tieto dve témy pribliţne rovnako dôleţité. Dôleţité ale je, ţe sa o týchto konfliktoch informuje 

dvojakým spôsobom. Autor článku Pavel Voroncov vysvetľuje, ţe dôvodom tejto bipolárnosti 

je legitímnosť ruskej intervencie. Zatiaľ čo v Sýrii Rusko koná oficiálne, v Donbase Rusko 

popiera prítomnosť vlastných vojakov. 

Medzi fotografie, ktoré najčastejšie sprevádzajú príspevky pri odobrení boja proti 

terorizmu patria najmä zbombardované mestá, vrátane náboţenských budov, čo poukazuje na 

zverstvá IS.
207

 Spolu s intervenciou a častejšími príspevkami o ruskej technike a vojenských 

základniach sa vyskytujú aj fotografie, ktoré ich zachytávajú pri akcii, dáva sa dôraz na 

detaily a celkovo podporujú ich prednosti, opísané slovami.
208

 Dôleţitou súčasťou sú hlavne v 

reportáţach, napr. spomenutých Snegireva a Gavrilova, kde zvýrazňujú nielen pocit 

prítomnosti na mieste udalostí, ale aj pocit hrdosti z vlastnej krajiny, ktorá pomáha priateľskej 

krajine v núdzi. Ide hlavne o fotografie obyčajných ľudí a radujúcich sa detí, ktorí oslavujú 

Vladimira Putina a vďačia za ruskú pomoc ako na obrázkoch č. 8 a 9. 

  

                                                
206 Obrázok č. 5 v zozname obrazovej prílohy, s. III. 

ВОРОНЦОВ, П.: Это не Донбасс!, NG 2015,  č. 238, s. 9. Dostupné na: 
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/45651972 [cit. 28.4. 2019]. 
207 Obrázok č. 6, s. III. 
208 Obrázok č. 7, s. IV.  
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6. NOVÁ FÁZA KONFLIKTU V ROKU 2016 

Rok 2016 je význačný hlavne prevzatím kontroly sýrskej vlády nad väčšinou územia 

svojej krajiny. Dôleţitými strategickými miestami sú najmä mesto Palmýra, ktoré však 

koncom roka znovu stratila, a Allepo.
209

  

Humanitárna kríza sa prehlbuje, nedarí sa zníţiť ani mieru porušovania ľudských práv 

IS a inými frakciami. Počet obetí náletov počas roka narastá. Porušuje sa rezolúcia OSN 

o humanitárnej pomoci, ktorej bránia viacerí účastníci konfliktu, vrátane sýrskej vlády. Sýrske 

a ruské letectvo je obviňované z náletov na civilné oblasti, vrátane škôl a nemocníc. 

Kritizované sú aj pre pouţitie zápalných bômb, ktoré Rusko zakázalo pouţívať v oblastiach 

s výskytom civilného obyvateľstva. Preto ich pouţitie pri náletoch popiera. Sýrska vláda aj 

napriek vývozu chemických zbraní v roku 2014 naďalej pouţíva toxické chemikálie pri 

útokoch. 

Mierové rokovania sú viac-menej neúspešné, skončili sa niekoľkými stretnutiami, 

predovšetkým Ruska a USA. Neúspešnými sú aj pokusy o prímerie v niektorých oblastiach 

Sýrie. Trvali len krátko a vzápätí boli prerušené ďalšími náletmi.
210

  

6. 1 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Pri informovaní o diplomatických rusko-amerických stretnutiach RG vyzdvihuje vôľu 

Ruska uţšie spolupracovať s USA v sýrskej otázke. Ich spolupráca je pre riešenie konfliktu 

nevyhnutná a ako sa bude pokračovať, záleţí len od ochoty Washingtonu. Tieţ vyzdvihuje 

spoločné ciele, hlavným problémom zostáva boj s terorizmom, dodávky humanitárnej pomoci 

a prerušenie náletov mimo teroristických organizácií.
211

 Mierové rozhovory iniciované USA 

a Ruskom sú opísané aj výrazmi ako „Дали миру шанс―
212

. Vzhľadom na to, ako sa vyvíjali 

ich vzťahy za posledné roky, ich opätovnú spoluprácu periodikum vníma veľmi pozitívne. No 

aj napriek tomu, ţe počas celého roka spolupracujú na mierových rozhovoroch či 

prerušeniach bojov, USA si na rozdiel od Ruska zo začiatku svoje povinnosti neplnia tak, ako 

                                                
209 BBC NEWS: Syria profile - Timeline, bbb.com [online]. Dostupné na: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995 [cit. 12.6.2019]. 
210 HUMAN RIGHTS WATCH: Syria, Events of 2016, hrw.org [online]. Dostupné na: 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria [cit. 12.6.2019]. 
211 ВОЛКОВ, К.: РФ и США согласовали позиции по Сирии и Украине, RG.ru 2015 [online].  

Dostupné na: 

https://rg.ru/2016/01/20/peregovori-site.html [cit. 13.6.2019]. 
212 ЛУКЬЯНОВ, Ф.: Дали миру шанс, RG 2016, č. 6906, s. 1. Dostupné na: 
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by mali. Napríklad americké vojská brzdia výmenu informácií o pozíciách opozičných vojsk, 

čo Ministerstvo obrany RF vysvetľuje ako americkú nedôveru a pokus o zhodenie 

zodpovednosti na Rusko v prípade neúspechu prerušenia bojov.
213

 Toto tvrdenie podporuje aj 

fakt, ţe sa v západných médiách objavila informácia o americkom pláne „B―.  

S nárastom snáh o diplomatické riešenie, a teda aj nárastom príspevkov o mierových 

rokovaniach, sa vytláčajú tie o ruských vojenských akciách. Po rozhodnutí o dvojtýţdňovom 

prerušení bojov k 27. februáru 2016 (okrem tých s teroristickými organizáciami) sa podľa 

informácií Ministerstva obrany RF počet náletov zmenšuje. Za dva dni sa uskutočnilo len 62 

letov na 187 cieľov.
214

 Aj napriek celkovému poklesu príspevkov o prebiehajúcich akciách 

v tomto období sa do tlače dostávajú príspevky o kvalite ruskej techniky, ktorou disponuje aj 

sýrska armáda.
215

 Pričom RG spomína, ţe teroristi bojujú so zbraňami americkej výroby. 

Dôleţité teda nie je v príspevkoch, ţe bojujú proti sebe teroristi a oficiálna sýrska armáda, ale 

ruské zbrane s americkými. V tomto detailne opísanom dueli vyhráva ruská moderná 

technika. Po porušení prímeria naopak príspevky o ruských akciách zaplavujú tlač a vytláčajú 

tie o diplomatických riešeniach. Informuje sa o úspechoch ruskej a sýrskej armády 

v oslobodení a odmínovaní mesta Palmýra, ktoré mal IS pod  kontrolou od jari 2015, pričom 

sa uvádzajú aj čísla zničených teroristických cieľov.  

S vytrácajúcimi sa mierovými rozhovormi sa vracia rétorika kritizovania amerických 

krokov. USA vraj narúšajú suverenitu Sýrie, ich rozhodnutia sú nepremyslené a môţu viesť 

k ďalším problémom. To, ţe Washington odmieta spoluprácu s Ruskom v likvidovaní 

narušiteľov prímeria, vedie podľa Generálneho štábu RF k eskalácii konfliktu.
216

 Snaha USA 

o zvrhnutie legitímnej vlády v Sýrii by mohla byť len zahranično-politickou výhrou Baracka 

Obamu, ktorá mu chýba. Hrozba bombardovania sýrskej armády americkým vojskom sa 

vníma aj ako ruská hrozba, na čo šokovane reagujú ruskí politickí predstavitelia.  

                                                
213 ГАВРИЛОВ, Ю.: Пора открыть карты, RG 2016, č. 6909, s. 2. Dostupné na: 
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[cit. 13.6.2019]. 
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[cit. 13.6.2019]. 
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Na príspevkoch RG vidieť, ţe kríza nastáva, keď počas dohodnutého prímeria 

v septembri 2016 koaličné vojská „omylom― zaútočili na vojská sýrskej vlády. Týmto 

omylom (убийственная ошибка) zomrelo aţ 62 vojakov a pribliţne sto ich bolo 

zranených.
217

 Ministerstvo zahraničných vecí RF to prirovnáva aţ k napomáhaniu IS. Hneď 

na to sa v RG objavuje informácia o zbombardovaní humanitárneho konvoja, z čoho je 

obviňovaná ruská a sýrska armáda. Touto správou sa má podľa ruských predstaviteľov 

prehlušiť chyba koaličných vojsk. Dôleţité ale je, ţe bolo porušené ďalšie pozastavenie 

bojov, z čoho sa navzájom USA a Rusko obviňujú.  

RG posúva čitateľom vyjadrenia ruských politikov o západných klamstvách, neopod-

statnených obvineniach a propagande, len čo Rusko začne byť úspešnejšie v likvidovaní 

teroristických cieľov. Podľa Vladimira Putina všetci klamú v tom, ţe Rusko útočí na sýrsku 

opozíciu bojujúcu s prezidentom Baššárom al-Asadom. Svoje neúspechy naopak zamlčiavajú, 

tak ako to bolo pri Afganistane. Ako uvádza RG, Rusko má dokonca podporovať konanie 

opozície.
218

 Sergej Lavrov zasa plne viní Washington za súčasné napäté rusko-americké 

vzťahy, za ktoré môţu vymyslené obvinenia administrácie Baracka Obamu.
219

 Podľa 

informácií Kremľa západní politici obviňujú Rusko v moţnom neúspechu mierových 

rokovaní v dôsledku nedostatočného diplomatického úsilia. Preto prezidentský hovorca 

Dmitrij Peskov obraňuje ruské záujmy vyhlásením, ţe Rusko podporuje konflikt vojensky aj 

diplomaticky. Treba počítať s tým, ţe proces rokovaní nie je jednoduchá ani krátkodobá 

záleţitosť a vyjadruje nádej, ţe budú v tej či inej podobe pokračovať aj naďalej.
220

 Podľa 

západných médií a organizácií malo dôjsť k porušeniu februárového prímeria sýrskou 

a ruskou armádou, čo ruskí politici komentujú ako preberanie nepravdivých informácií 

a provokáciu odporcov prímeria.
221

  

Ruská politická elita, a teda aj RG, ospravedlňuje činy reţimu sýrskeho prezidenta a 

zdôrazňuje sa jeho legitímnosť, ktorú treba posilniť. Aţ potom sa môţu sami Sýrčania 
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rozhodovať, kto bude riadiť krajinu. Rusko varuje pred násilným zvrhnutím sýrskeho 

prezidenta a pred následkami, ktoré by mohlo zapríčiniť. Do popredia sa dostáva téma 

politického azylu pre prezidenta al-Asada. Aj keď ruskí politici túto moţnosť povaţujú za 

predčasnú a nikomu azyl neponúkajú. Uţ to, ţe sa téma objavuje v médiách pridáva na 

pravdepodobnosti vzniku takejto situácie.
222

 RG tieţ dáva do popredia zhodu názorov 

Moskvy a Damasku a neustále prebiehajúce dialógy medzi nimi. 

Čo sa týka civilných obetí, z oficiálnych zdrojov SNHR je viditeľný obrovský rozdiel 

medzi obeťami ruských a koaličných vojsk. Ku koncu roka bol podiel Ruska na obetiach 

23,45%, zatiaľ čo koaličných vojsk len 3,65%.
223

 Hovorca Dmitrij Peskov však ešte 

v septembri popiera akúkoľvek účasť v útokoch na civilné obyvateľstvo a nesúhlasí 

s obvineniami Ruska z vojnových zločinov.
224

 Čím viac sa rozchádzajú plány USA a Ruska 

a zvyšuje sa kritika z oboch strán, tým viac ruské inštitúcie, vrátane RG, informujú 

o civilných obetiach koaličných náletov na čele s USA.  

RG dáva do pozornosti okrem ruskej zásluhy v šírení prímeria na sýrskom území, 

ruských dodávok humanitárnej pomoci a oslobodzovacích akciách civilného obyvateľstva aj 

iné nevojenské akcie. Príkladom je koncert Valerija Gergijeva a orchestru Marijinského 

divadla v reportáţi „С молитвой о Пальмире―.
225

 Aj v tomto príspevku ide hlavne o ľudský 

rozmer príbehu. Sýria nie je len krajina, kde hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Na koncert prišli 

nie len miestni, ale aj vojaci. Vyzdvihuje sa kultúrna hodnota amfiteátru, ktorého rady po 

bombardovaní a ostreľovaní oţivuje hudba Bacha. Nezabúda sa pripomenúť ani zásluha 

Ruska v oslobodení Palmýry, kde sa koncert konal.  

Novinár Jevgenij Šestakov a jeho príspevky sú príkladom pesimistického pohľadu na 

diplomatické riešenia konfliktu a neúspešnosť mierových rokovaní.
226

 Podľa neho a expertov, 

na ktorých odkazuje, obe sýrske strany konfliktu budú tajne robiť všetko preto, aby sa nič 

nevyriešilo. Rokovania označuje ako „кукольный дом, кукольный спектакль“, účastníci sú 
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„марионеточные актѐры―. Jazyk autora je pestrý aj pri opise opozície, ktorá je pre neho 

fraškou a jej predstavitelia na rokovaniach sú kadejakí (всех мастей, собранные с бору по 

сосенке). Práve nim autor pripisuje úlohu prekaziť mierové rozhovory a obviniť z toho 

oficiálny Damask. Tým sa stavia k oficiálnej rétorike Ruska, a teda aj asadovskému reţimu. 

Tým zároveň pripisuje úspechy a výhry. To ţe príspevky Šestakova sa dostávajú často do 

tlače moţno pripísať aj jeho autorskému štýlu. V článku „Игра на опережение―
227

 výstiţne 

opisuje vzťahy diplomatov Sergeja Lavrova a Johna Kerryho. Ich stretnutia sú „indikátorom 

počasia―. Ako rodičia svoje hádky riešia za zatvorenými dverami, aby tým neranili dieťa, tak 

aj oni riešia svoje, aby neutrpelo dohodnuté prímerie.  

Zlomovým je komentár novinára a politológa Fiodora Lukianova „Снова война за 

мир―
228

, v ktorom tvrdí, ţe konflikt sa dostáva do novej fázy. Tá je charakteristická úspechmi 

sýrskej vlády s pomocou ruského letectva, zamrazením mierových rokovaní a príliš ostrými 

vyhláseniami Turecka, ktoré naznačujú jeho moţný zásah. Autor v príspevku pesimisticky 

predpovedá moţný scenár vývoja situácie v Sýrii. Uzatvára, ţe nakoniec aj tak budú kľúčové 

mierové rokovania. K tým sa však vrátia, aţ keď si všetci uvedomia nezmyselnosť 

krviprelievania, čo ale tak skoro nebude. Aj v ďalších svojich komentároch sa prikláňa 

k verzii ďalšej fázy. Ţe vojna prešla za rámec občianskej vojny, je dávno známe, ale teraz uţ 

prekračuje hranicu regionálnej vojny a môţe sa stať globálnou. V príspevkoch sa tieţ venuje 

vzťahom Ruska a USA.
229

 Veľký podiel na súčasnom stave má podľa neho studená vojna, cez 

ktorej prizmu na seba obe krajiny pozerajú. Obe majú rozličné názory na to, kto ju vyhral 

a kto prehral. S tým súvisí aj vnímanie ruských krokov ako protiprávnych, pretoţe je pre USA 

narušiteľom svetového poriadku vytvoreného po roku 1991. Rusko naopak tento poriadok 

neuznáva a v USA vidí príčinu všetkých nešťastí.  

Situácia medzi Ruskom a USA sa zhoršuje s bojmi v okolí mesta Aleppo a znova 

vchádza do popredia téma informačnej vojny. Téme sa venuje novinár Jurij Gavrilov, podľa 

ktorého je takáto forma vojny čím viac agresívnejšia. Obvinenia zo západnej strany nie sú 

podloţené ţiadnymi faktami, čaká sa len na dokazovanie a ospravedlňovanie ruských 
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vojakov. Túto západnú stratégiu opisuje ako rusofóbnu hystériu.
230

 Upozorňuje aj na to, ţe 

s pritvrdením v  informačnej vojne rastie počet nepravdivých správ v západných médiách. Tie 

vyuţívajú zábery ranených detí, z ktorých sa snaţia vytvoriť symbol sýrskej vojny, ale 

informácie si vôbec neoverujú. No aj keď autor kritizuje vyuţívanie detí v západnej 

propagande, sám vyuţíva túto stratégiu vo svojich viacerých príspevkoch. Publikuje napr. 

článok „Детство под огнем―
231

 o dvanásťročnom sýrskom dievčati, ktoré prišlo kvôli vojne 

o nohy. Matka dievčaťa obviňuje USA z vojny v Sýrii a v spolupráci s teroristami, osobne 

píše B. Obamovi list. Dieťa sa liečilo v ruskej nemocnici, do ktorej ju priviezlo ruské lietadlo, 

o čom rozhodoval samotný minister obrany Sergej Šojgu. V príspevku sa spomínajú ďalšie 

detské činnosti, o ktoré deti pre vojnu prichádzajú. Znova sa opakujú ruské zásluhy v boji 

s terorizmom a humanitárnej pomoci, čím je príspevok exemplárnym príkladom 

propagandistickej stratégie. 

6. 2 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

V príspevkoch NG sa dáva do pozornosti téma moţných medzietnických a 

konfesionálnych problémov v Rusku. Vyuţíva sa pri tom diskurz migrantov-utečencov a 

vystríha sa pred chybami európskych partnerov. 

NG pravidelne publikuje výsledky prieskumov verejnej mienky. Tým nielen informuje 

o situácii v spoločnosti, ale aj ďalej formuje verejnú mienku. Podľa prieskumu centra 

Levada
232

 aţ 40% respondentov sa bojí, ţe môţe prísť k stretu ruských a koaličných vojsk 

a iba u 11% opýtaných nie sú ţiadne obavy z takéhoto scenára. O niečo viac respondentov 

(43%) sa bojí vojny s Tureckom. Situáciu komentuje aj politológ Alexej Makarkin. Podľa 

neho Vladimir Putin správne pochopil situáciu v spoločnosti a dobre sa rozhodol obmedziť 

boje v Sýrii. Spoločnosti sa síce páči, ţe Rusko nie je horšie neţ USA a dokáţe úspešne 

bojovať, ale inak verejnosť vníma negatívne vlečúcu sa vojnu v Sýrii a zhoršenie americko-

ruských vzťahov. Niektoré samotné otázky v prieskumoch znejú manipulatívne, napr. aj 

otázka, či ruská vláda chráni reţim prezidenta al-Asada, aby odvrátila ďalšiu farebnú 

revolúciu vyprovokovanú USA.    
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NG uverejňuje aj príspevky obviňujúce sýrsku vládu, pričom sa odvoláva na OSN 

a iné organizácie a predstaviteľov. Podľa týchto zdrojov sýrska vláda bráni humanitárnej 

pomoci a túto taktiku proti vlastnému národu nazývajú „hlad alebo kapitulácia―.
233

 S tým 

súvisí aj budúcnosť mierových rokovaní, za ktorých neúspech môţe byť podľa NG 

zodpovedná práve politika sýrskej vlády.  

Ku koncu roka 2016 sa objavujú aj príspevky o pouţití chemických zbraní sýrskou 

vládou.
234

 Ministerstvo zahraničných vecí RF to však povaţuje len za nástroj politického 

vydierania. Podľa Igora Nikulina, bývalého člena Komisie OSN pre chemické a biologické 

zbrane, pouţité chemické zbrane boli z predminulého storočia a sýrska vláda mala v tom 

momente k dispozícii uţ moderné chemické zbrane – sarín a soman. Situáciu prirovnáva 

k Iraku, keď USA a Británia tvrdili, ţe Saddám Husajn vlastní chemické zbrane, len z toho 

dôvodu, aby mohli v Iraku intervenovať.  

Otázne sú pre NG aj kroky Moskvy. To, čo sa povaţuje za ruskú improvizáciu 

(čiastočné stiahnutie sa v bojoch), v skutočnosti vyzerá ako dobre pripravený plán. To isté 

platí aj o rozhodnutí intervenovať v minulom roku. Vzniká otázka, čo môţe Moskva za to 

získať. Môţe to byť čas pre ruského kamaráta Baššára al-Asada a môţe to byť len pauza od  

náletov, ktoré viedli do slepej uličky.
235

  

Zhoršujúca sa situácia medzi USA a Ruskom v okolí mesta Aleppo NG neuniká 

a stáva sa jednou z hlavných tém na dennom programe. Situácia má byť skúškou pre rusko-

americké vzťahy a je označená aj ako najostrejší konflikt od studenej vojny.
236

 NG neustále 

dáva do pozornosti vzájomné obviňovanie sa krajín. Expert Alexandr Ignatenko tvrdí, ţe 

rusko-americké vzťahy rolu v sýrskej otázke nehrajú, skôr je dôleţité, koho povaţujú USA za 

teroristov a koho za umiernenú opozíciu.
237

 Zároveň však NG prirovnáva sýrsku vojnu 

k skúške na tretiu svetovú vojnu a podotýka, ţe povolenie amerických veliteľov k bojom 

s vojskami al-Asada je veľmi znepokojujúcim momentom.
238

 Situácia v Sýrii je natoľko 
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váţna, ţe sa Rusko rozhoduje podporiť sýrsku armádu aj v pozemných bojoch. Ako uvádza 

NG, ruské oficiálne zdroje tento fakt nepotvrdzujú, ale ani nepopierajú.
239

  

V októbri 2016 sa v NG hovorí uţ o hybridnej studenej vojne.
240

 Sergej Lavrov viní 

USA z rusofóbie a z toho vyplývajúcich agresívnych krokov americkej politiky. Rusko kvôli 

tomu však stráca trpezlivosť. V tejto hybridnej vojne nejde Rusku o ideologický triumf, ale 

o udrţanie si suverenity v dobe, ktorej dominujú USA. 

Hlavnými prispievateľmi príspevkov týkajúcich sa Sýrie sú novinár Jevgenij 

Medvedev a Vladimir Muchin. J. Medvedev predstavuje skôr prozápadné tendencie. 

Vo svojich príspevkoch pripisuje zásluhy USA, kritizuje sýrsku vládu a nevynecháva pri 

kritike ani Rusko. Pri mierových rozhovoroch tvrdí, ţe ich zachránil americký diplomat John 

Kerry.
241

 Posúva ruským čitateľom zahraničné informácie, napr. aj obvinenia voči Rusku 

z toho, ţe chce vytvoriť miništát na severozápade Sýrie na čele s bábkovým prezidentom 

Baššárom al-Asadom.
242

 

Naopak novinár Vladimir Muchin je zástupcom proruskej a prosýrskej strany. 

Pripomína úspechy sýrskej armády, chváli ju v zdarnom vyuţití hybridno-partizánskej taktiky 

vo vojne.
243

 Samozrejme, za zásluhy treba vďačiť z veľkej časti ruskej technike 

a špecialistom. USA viní z toho, ţe chcú spolu s Tureckom rozdeliť Sýriu na niekoľko častí 

a tým zároveň zmenšiť rolu Ruska a sýrskej vlády, ktorým sa darí vo vojenských akciách. 

Zároveň by to znamenalo americkú okupáciu sýrskeho územia a kontrolu nad ropnými 

poľami.
244

 Podľa neho USA pokračujú v posilnení vlastnej pozície v Sýrii, čo sa ale dotýka 

záujmov Ruska a jeho spojencov v regióne. Tieţ obviňuje Washington v tichej podpore 

prerušenia prímeria teroristickými organizáciami len preto, lebo provokujú a napádajú sýrsku 

armádu.
245

 USA nedokáţu sami zvládnuť situáciu v Sýrii, na to potrebujú Rusko, čoho si je 
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Washington vedomý, a preto mení svoj názor o širšej spolupráci. Muchin vtedy priznáva, ţe 

nemoţno ignorovať vojenský potenciál USA v regióne.
246

 

Podobný tón ako príspevky Vladimira Muchina majú aj tie od Raviľa Mustafina.
247

 

Ten opisuje plač USA nad obeťami Aleppa ako krokodílie slzy. Pripomína aj obete 

amerických útokov v Juhoslávii, Líbyi, Iraku, Afganistane, Vietname. Preto autor vníma 

americké obvinenie Ruska z vojenských zločinov ako výsmech. USA sa ďalej podľa neho 

snaţia zastrašiť Rusko jadrovou vojnou a pozdvihnúť tým bojového ducha svojich vojakov.   

Medzi týmito protikladnými stranami predstavujú zlatú strednú cestu príspevky 

redakcie NG (От редакции). Tá napr. v komentári „Перемирие или перезарядка 

оружия?―
248

 kritizuje obe krajiny. Mocnostiam ako Rusko a USA ide hlavne o svoju vlastnú 

hru. Skutočné záujmy nepomenúvajú pravdivými slovami, ale schovávajú ich za prijateľné 

naratívy, typické pre tyranov. Tak si získavajú verejnú mienku propagandistickými 

tvrdeniami ako ochrana demokracie, boj s terorizmom, podpora priateľských národov. USA 

tak pretláčajú obraz Ruska-východného tyrana, ktorý zadúša princípy demokracie a Rusko 

naopak americké snahy o zvrhnutie ďalšej zákonnej vlády blízkej Rusku. Redakcia komentuje 

aj postavenie Ruska v sýrskej vojne.
249

 Rusko v podstate nemalo na výber, či sa zapojí do 

vojny alebo nie. Ak by sa nezapojilo, IS by teraz zúril aj na Kaukaze a v Strednej Ázii. Pritom 

vojna stojí Rusko kopu peňazí.  

6. 3 ANALÝZA 

V príspevkoch RG sa nájdu odkazy na expertov, avšak bliţšie nekonkretizovaných. 

NG je v tomto ohľade profesionálnejšia, v kaţdom príspevku menuje všetkých expertov, 

pričom sa obracia nielen na jedného, ale na viacerých. Preto moţno povaţovať NG za 

transparentnejšie periodikum. Pravidelným expertom NG k téme sýrskej vojny je najmä 

islamista Alexandr Ignatenko.  

Aj keď sú mierové rozhovory a dohodnutie prímeria dôleţitou udalosťou, NG im 

nevenuje aţ takú veľkú pozornosť ako RG. Príspevky, ktoré sa ich týkajú, sú poväčšine najmä 
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informačné, nenachádza sa v nich osobité tiahnutie k jednej alebo druhej strane a autori 

nepresadzujú svoj názor. U príspevkov RG bola pozícia jasná. 

Zatiaľ čo RG pravidelne opakuje, ako sú Rusko a USA partneri, v NG sa objavujú 

vyjadrenia z americkej strany, ktoré to popierajú. Samotný John Kerry tvrdí, ţe Rusko nie je 

americkým spojencom, partnerom ani priateľom, ale ţe niektoré jeho kroky súhlasia 

s názormi USA. Jedinou záleţitosťou, v ktorej sú USA ochotné s Ruskom spolupracovať, sú 

mierové rozhovory.
250

  

NG, podobne ako RG, v príspevkoch opisuje mierové rokovania USA a Ruska. 

Prevaţujú tieţ pesimistické názory k ich úspešnosti. Namiesto bábkovej hry ale pouţíva výraz 

„дипломатическая карусель―, čo má ale menej ironizujúci odtienok.   

Podobne sa v periodikách vyzdvihuje ruská vojenská technika. NG jej dokonca 

výraznejšie pripisuje zásluhy. Spomína tak vraţedných robotov, vďaka ktorým boj trval len 

dvadsať minút a potom sa nepriatelia s hrôzou rozutekali zanechajúc za sebou ranených 

a mŕtvych.
251

 Častejšie ako RG vyuţíva štatistiky, podľa ktorých sa napr. ruská armáda 

extrémne rýchlo modernizuje. Za rok 2015 úroveň vybavenia armády novými zbraňami 

a technikou predstavovala 47,2% a plán plnenia štátnej zákazky v oblasti obrany dosiahol aţ 

97%.
252

 

Udalosť, keď u Baracka Obamu ţiadajú zaútočenie na sýrsku armádu a zvrhnutie 

sýrskeho prezidenta, obe periodiká otvorene kritizujú. RG udalosť komentuje viac zdrţanlivo 

a neutrálnejšou slovnou zásobou. V príspevkoch viac figuruje výraz zvrhnúť vládu. NG 

v príspevkoch často hovorí aţ o  likvidácii reţimu sýrskeho prezidenta alebo samotného 

Baššára al-Asada.  

RG figuruje aj reportáţami viacerých spravodajcov priamo zo Sýrie, kde prebiehajú 

boje, čo v NG moţno nájsť len sporadicky. V tomto má RG výhodu, pretoţe viac ponúka 

čitateľom informácie priamo z miesta udalostí, a teda je menšia šanca manipulácie s týmito 

informáciami.
253

 V porovnaní s reportáţami NG sú expresívnejšie a viac vyvolávajú 

v čitateľovi pocit spoluúčasti. U NG sa tieţ v porovnaní s RG v tomto roku nachádza omnoho 

menej príspevkov s ľudským rozmerom. Jediným reprezentatívnym príkladom takého 
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príspevku u NG je reportáţ „Долгая дорога домой―
254

. Prináša obraz zo školy zaloţenej 

organizáciou UNICEF v Jordánsku a pribliţuje situáciu sýrskych utečencov. Hrdinkou 

príbehu je malá Alija – «обычный ребенок в необычных обстоятельствах» a dôraz sa 

dáva na to, čo Alija spieva: «Верните нам детство, верните нам мир, верните нам дом». 

Práve téma domova je v celom článku hlavnou líniou.    

Spolu s hráčskou terminológiou v príspevkoch funguje aj športová lexika. Napríklad 

diplomatické vzťahy USA a Ruska pripomínajú futbalovú hru. Keď jeden čaká na reakciu 

druhého, hovorí sa, ţe je lopta na tej či onej strane. Vyjadrenie o  svojich plánoch sa opisuje 

aj ako открыть карты.  

V príspevkoch RG sú častejšie aj superlatívne vyjadrenia. Príkladom sú výrazy 

полное уничтожение, мясорубка, создание очередного террористического монстра. 

Expresívnejšie sa vyjadrujú aj na stranu Ruska, RG dáva dôraz na ľudskosť napr. 

spojeniami миротворческая деятельность, чувство сопричастности, кропотливая 

работа. 

Obrazová príloha je výrazná najmä u reportáţí. Ako napr. na obrázku č. 10, na 

ktorom sú zábery z miest, kde sa bojuje. Súčasťou sú teda zbrane a iná vojenská technika. 

Na tejto fotografii je konkrétne novinár Jevgenij Poddubnyj a podľa toho, ţe má na sebe 

vestu a prilbu, mu môţe hroziť aj nebezpečenstvo. To vyvoláva u čitateľov pocit hrdosti 

z odváţnych novinárov, ktorí sú ochotní ísť do nebezpečných zón, aby im poskytli nové 

informácie. Tieţ sa publikujú fotografie z preberania humanitárnej pomoci od Ruska, 

počas ktorých sa ponúka aj zdravotná pomoc.
255

 Dôraz sa dáva na prítomné ţeny a deti, ale 

aj na balíky, na ktorých je vidieť ruskú a sýrsku vlajku s nápisom „Россия с Вами―. 

Fotografie sprevádzajú ale aj príspevky o najdôleţitejších aktéroch rokovaní, Sergeja 

Lavrova a Johna Kerryho. Vystupujú na nich poväčšine spolu, tak ako aj na obrázku č. 11. 

Podávajú si ruky, ale ani jeden sa neusmievajú. Vyzerajú strojene a  nútene. To vystihuje 

v podstate aj krehké rusko-americké vzťahy. Spolupracujú spolu, ale nedôverujú si.   
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7. USA ÚTOČIA 

Zatiaľ čo doteraz patrili medzi najvplyvnejších zahraničných hráčov v sýrskom 

konflikte USA a Rusko, v roku 2017 sa pridávajú na scénu aj Turecko a Irán.  

Neúspešné diplomatické snahy o riešenie konfliktu berie Rusko do vlastných rúk 

a iniciuje nové rokovania v Astane a Soči. Hlavnými partnermi Ruska sa stávajú práve Irán 

a Turecko.
256

 Ich snahou sa dospelo k zníţeniu útokov vo viacerých  zónach Sýrie, 

bohuţiaľ, celkové zastavenie násilia sa nepodarilo dosiahnuť.  

Kroky USA ovplyvní aj ich vnútropolitická situácia. V novembri predchádzajúceho 

roku sa uskutočnili prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil Donald Trump. Ten vo svojej 

kampani tvrdil, ţe je za skončenie vojny v Sýrii, avšak jeho kroky ako prezidenta sú 

diametrálne odlišné. Priamo útočí na sýrsku armádu, ktorá mala pouţiť chemické zbrane pri 

útokoch na civilné obyvateľstvo, a ozbrojuje kurdské oddiely.
257

 Samostatnou kapitolou je 

marcová udalosť, keď americké vojská uskutočnili nálety na dedinu, v ktorej mali prebiehať 

stretnutia teroristických lídrov, pričom došlo k bombardovaniu mešity a obeťami bolo viac 

ako štyridsať civilistov. 

IS prichádza o veľké územia kontrolované svojimi vojskami a stráca tieţ strategické 

miesta, vrátane mesta Rakka, ktoré je de-facto jeho hlavným mestom v Sýrii.
258

 Územia sa 

dostali pod kontrolu oficiálneho reţimu aj na úkor porušovania ľudských práv.  

Oproti minulým dvom rokom dochádza k poklesu civilných obetí, avšak číslo zostáva 

stále vysoké, a to 10 204 obetí. Najväčší podiel na ich smrti má, ako po minulé roky, oficiálny 

sýrsky reţim. Mení sa však podiel koaličných a ruských vojsk. Koaličné vojská v tomto roku 

mohli aţ za 17,24% úmrtí (oproti minulému roku vzrástlo číslo skoro o 14%), naopak podiel 

ruských vojsk klesá z 23,45% na 14,07%.
259

 

7. 1 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

S novými mierovými rokovaniami sa dostáva čitateľom viac informácií o Iráne a 

Turecku, ktoré spolu s Ruskom majú podľa RG najväčší vplyv na vývoj udalostí.  Na druhej 
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strane USA a EÚ nemajú prakticky ţiadny vplyv. Rokovania v Astane sú vnímané pozitívne a 

nádejný je aj progres, ktorý môţu priniesť. Viacerými stretnutiami v rámci mierových 

rokovaní sa dosiahlo vytvorenie deeskalačných zón. Tie Rusko vníma ako v podstate 

ukončenie občianskej vojny v Sýrii. 

Úspechy sýrskej armády v meste Aleppo ruskí politickí predstavitelia vnímajú ako 

podmienku mierového riešenia konfliktu. Kaţdú kritiku západných médií a organizácií berú 

ako provokáciu a, samozrejme, popierajú takú moţnosť. Týka sa to napr. aj obvinenia sýrskej 

vlády z masových popráv vo vojenskej väznici.
260

 Dokonca aj dôkaz chemického útoku 

sýrskeho vojska zachyteného na videu povaţujú za falošný a celé je to obyčajná 

špekulácia.  Úspechy sýrskej armády sú nepochybne úspechom aj ruských špecialistov. Tak 

sa vidí aj oslobodenie Palmýry – mesta-legendy.
261

 Práve ruská pomoc bola rozhodujúcou.  

Odvetný útok USA sa automaticky stal vedúcou témou RG a hojne sa k nemu 

vyjadrujú najvyšší predstavitelia ruskej politiky.  Prirovnávajú ho k bombardovaniu v Iraku, 

ktoré tieţ vzniklo pod vymyslenou zámienkou a bez akýchkoľvek faktických dôkazov, 

a chápu ho ako agresívny útok na suverenitu štátu.
262

 Ţe útok bol vyšpekulovaný, nasvedčuje 

aj to, ţe Západ odmieta vyšetriť tento incident. Bez ohľadu na okolnosti je útok prvým 

priamym zásahom do vnútroštátneho sýrskeho konfliktu. Podobné útoky ďalej pokračujú 

a USA to ospravedlňujú ako obranu vlastných vojsk, nad čím sa, samozrejme, ruská politická 

elita pozastavuje a čo označuje aj ako snahu vyprovokovať Rusko. V júni sa pri ďalšom 

incidente situácia vyhrotí natoľko, ţe Rusko sa rozhodne všetky lietajúce objekty v zónach 

bojov sprevádzať vlastným letectvom.
263

  

Do príspevkov sa čím ďalej, tým viac dostáva téza, ţe USA priamo spolupracujú 

s teroristami. Vysvetlením je, ţe Washington zamietol myšlienku, ţe teroristi môţu pouţiť 

chemické zbrane ako provokáciu
264

. Dokazovať to majú aj fotografie Ministerstva obrany RF, 
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na ktorých je nasnímaná americká technika v blízkosti oporných bodov IS,
265

 ale aj samotný 

fakt, ţe útočením na sýrsku armádu bránia boju s teroristami.  

Veľký podiel v príspevkoch má téma amerických náletov na civilné obyvateľstvo a 

počet príspevkov RG na túto tému v podstate odpovedá nárastu oficiálnych obetí, ktoré 

uviedla v správe  Human Rights Watch (HRW). Kritizuje sa americká nespolupráca, ţe 

neinformujú o svojich krokoch a snaţia sa konať tajne. Zároveň sa pripomína, ţe ruské 

letectvo vţdy útočí aţ po potvrdení údajov niekoľkými zdrojmi, aby nedošlo k omylu.
266

 

Útočenie na sýrsku armádu sa vníma ako pomoc teroristom. RG tieţ znova informuje o 

západnej humanitárnej pomoci. V článku „Вместо хлеба шлют обещания―
267

, ako je uţ na 

prvý pohľad jasné z titulku, sa kritizujú západné kroky v tejto otázke. Najprv mali podľa 

západných politikov humanitárnym konvojom brániť ruské a sýrske vojská, ktoré v oblasti 

bojovali, ale teraz im nič nebráni a pomoc od nich miestni aj tak nevidia. Koalícia na čele 

s USA nielenţe nepomáha v humanitárnej oblasti, ale dokonca bombarduje dôleţitú 

infraštruktúru, čo sťaţí povojnové obnovenie krajiny.
268

 Opakovane sa pritom vyzdvihuje 

neustála ochota a schopnosť ruských vojakov, ktorí nielenţe zneškodňujú teroristov, ale 

stíhajú aj pomáhať miestnym obyvateľom. V príspevkoch sa zdôrazňujú nielen sýrske civilné 

obete, ale aj obete ruských vojakov, zranených vojakov a ţurnalistov. Od septembra 2015 do 

februára 2017 zomrelo dvadsaťtri ruských vojakov.
269

  

Podľa oficiálnych údajov Ministerstva obrany RF dochádza k zmenšeniu ruskej 

vojenskej pomoci sýrskej armáde. Snaţia sa vyvrátiť „propagandistickú kačicu― západných 

médií, ktorá tvrdí presný opak.
270

 S ubúdajúcimi ruskými útokmi sa do popredia znova 

dostáva téma ruskej pomoci v humanitárnej oblasti. Nejde pri tom len o dodávky potravín 
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a iných ţivotne dôleţitých vecí. Ruskí lekári sa delia o skúsenosti so sýrskymi študentmi, 

vojaci zasa navštevujú školy a učia skautov viazať uzly. Vyzdvihuje sa rola ruského Centra 

pre prímerie nepriateľských strán, vďaka ktorému sa dostávajú do zón deeskalácie 

humanitárne konvoje. Tie pomáhajú znova sa usadiť v oslobodených mestách  a vrátiť ţivot 

do normálu. Do začiatku júna centrum pomohlo dodať aţ 17 ton potravín.
271

  

No aj napriek zmierneniu aktivity ruskej armády a uprednostňovaní mierotvorných 

akcií sa počet príspevkov o ruskej technike neredukuje. Aktívne sa publikujú príspevky 

v sekcii RG „Ruské zbrane―. Súčasťou sú často aj videá priamo z bojov, kde figuruje ruská 

technika a nájdu sa aj porovnania napr. so Stalingradom.
272

  

Ku koncu roka 2017 sa prvýkrát objavuje v RG informácia, čo stojí Rusko vojna 

v Sýrii. Podľa oficiálnych zdrojov sa náklady ešte neuverejňovali, no podľa tvrdení expertov 

to vychádza na 1,5 – 2 miliardy dolárov.
273

 Vojenský rozpočet Ruska celkovo vychádza aţ na 

69 miliárd dolárov, takţe to je pre Rusko jasná a efektívna výhra (pričom sa dôraz dáva aj na 

jej ekonomickosť), najviac úspešná rozsiahla vojna od čias Sovietskeho zväzu. No túto výhru 

s terorizmom a všetky ruské zásluhy si chcú „ukradnúť― USA. 

Po americkom útoku na sýrsku armádu sa zdvihla vlna protiamerických postojov. 

Medzi nich moţno zaradiť novinára Jurija Gavrilova, ktorý uţ skôr v svojich príspevkoch 

dáva jasne najavo svoj postoj k USA. Vyuţíva marcový americký nálet na civilné 

obyvateľstvo a opisuje túto udalosť ako „ад на земле―
274

. Americkí predstavitelia chcú podľa 

neho hodiť vinu na sýrsku a ruskú armádu, západné médiá publikujú protiruské obvinenia bez 

toho, aby si najprv overili fakty. Informuje o otvorenom klamstve Západu, obviňuje 

organizáciu HRW a nazýva ich rozpravkárami.
275

 Otvorené označuje americké útoky ako boj 

s asadovskou armádou a nie teroristami, ako USA tvrdia.  
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Ďalším je novinár Igor Dunajevskij. Ten v článku „Агрессия―
276

 nazýva názory 

a kroky Donalda Trumpa oxymoronom, improvizáciou a jeho samotného chameleónom. 

Vysvetľuje to aj snahou Trumpa o legitimáciu jeho postavenia na poste prezidenta a nízkym 

ratingom. Tak ako Barackovi Obamovi, aj jemu je potrebné zahraničnopolitické víťazstvo. 

7. 2 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Mierové rozhovory v NG nevyvolávajú hneď nádejné pocity. Viac sa pozastavuje nad 

ich budúcnosťou, objavujú sa otázky, či stretnutia v Astane budú mať rovnaký osud ako tie 

v Ţeneve. Pozornosť sa venuje ale aj stretnutiu amerického diplomata Rexa Tillersona 

s ruským vedením v Moskve. Od začiatku však dávajú do pozornosti negatívne pozadie 

a predpovedajú neúspech tohto stretnutia.  

Podľa príspevkov NG a expertov, na ktorých odkazuje, je vidieť aţ do apríla nádej 

v moţnom zlepšení vzťahov medzi USA a Ruskom. To malo byť okrem iného dôsledkom 

zmeny amerického prezidenta, ktorý v podstate aţ do apríla nepovedal nič zlé o Kremli. 

Nasvädčuje tomu aj tvrdenie, ţe sa USA snaţia vyhnúť eskalácii medzi ruskými 

a americkými vojskami.
277

 Poukazuje na to ďalej fakt, ţe USA oznámili ruskému vedeniu 

o plánovanom útoku na sýrsku základňu. Táto nádej ale definitívne končí práve útokom na 

sýrsku armádu. V príspevkoch sa často hovorí o pokusoch Washingtonu bliţšie spolupracovať 

s Ruskom. NG ale zdôrazňuje, ţe sa o spoluprácu snaţia najmä USA a nie Rusko.  

V NG nie sú len informácie o úspechoch sýrskej a ruskej armády, ale vo svojich 

príspevkoch rozváţne opisuje reálny vývoj udalostí. To zahŕňa aj fakt, ţe situácia v máji 2017 

nie je aţ taká priaznivá pre oficiálny reţim, a teda aj Rusko.
278

 Takúto informáciu majú 

publikovať aj západné médiá. Príčinou však nie je neschopnosť ruskej armády, ale 

nedisciplinovanosť sýrskeho vojska.  

Objavujú sa konkrétne informácie o priebehu oslobodenia sýrskeho územia od 

teroristických organizácií, nie len vyhlásenia, ako sa sýrskej vláde darí. Tak NG publikuje 

údaj, ţe za desať mesiacov tvrdých bojov bolo vyslobodené len jedno percento územia Sýrie, 
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hoci sa nekonkretizuje presné obdobie.
279

 Sýrska armáda síce oslobodila iste územia, no 

zároveň IS znova získal pod kontrolu napr. Aleppo a ropné polia v jeho okolí. Čím viac sa 

blíţi koniec roka, tým viac sa hovorí o mierovom zakončení vojny, ale zároveň sa dáva do 

pozornosti aj boj o energetické zdroje nachádzajúce sa na severe Sýrie. Práve na severe chcú 

USA zachovať prítomnosť svojich vojsk. Toto rozhodnutie Washingtonu sa vníma aj ako 

„nasadnutie do posledného vlaku― a pripísanie si zásluh Ruska, Iránu a Turecka.
280

  

Objavujú sa aj príspevky posúvajúce čitateľom americké obvinenia voči Iránu, podľa 

expertov agresívne a málo konkrétne. NG to nazýva pokusom o narušenie dobrých vzťahov 

medzi Ruskom a Iránom, čo by malo uľahčiť politiku USA v regióne. Alexej Fenenko, docent 

Fakulty medzinárodnej politiky Moskovskej štátnej univerzity, tvrdí, ţe to bude mať opačný 

účinok. Čím viac budú USA agresívnejšie pristupovať k Iránu, tým viac bude silnejšie 

spojenectvo Ruska s Iránom v boji proti Západu.
281

  

NG publikuje príspevky nielen o technickej stránke ruských zbraní, ale vyzdvihuje aj 

americké. Konkrétne ide o rakety „Tomahawk―, ktoré patria k najznámejším zbraniam na 

Zemi. V Sýrii rakety ukázali, ţe netreba pouţiť nukleárne zbrane, aby dosiahli strategických 

cieľov. Opisujú sa aj ako „герой всех последних информпрограмм―.
282

 Uvádzajú sa pritom 

prednosti rakiet a rôzne štatistiky spojené s ich výrobou a predajom. Avšak, aj napriek 

vychvaľovaniu amerických zbraní, sa objavujú porovnávania s ruskými a ruské zbrane tento 

boj vyhrávajú. Tak je aj v článku „«Калибры» бьют точнее «Томагавков»―.
283

 Zdôrazňuje 

sa pritom, ţe USA majú nad Ruskom prevahu, čo sa týka počtu rakiet, ale ruské „Kalibry― 

hoci sú lacnejšie, strieľajú presnejšie. 

Naďalej sa v príspevkoch zobrazujú výsledky prieskumov verejnej mienky. Situácia 

v spoločnosti sa mení, za čo vraj môţe štátna propaganda „a informačná politika dobrých 

správ―.
284

 Centrum Levada sa pýtalo občanov, či sú za skončenie vojenskej operácie v Sýrii 
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a aţ 49% odpovedalo kladne. Klesá však počet ľudí, ktorí pravidelne sledujú dianie v Sýrii 

(18%). Z týchto 18% je aţ 59% za pokračovanie vojny. Opačná situácia je u respondentov, 

ktorí nesledujú správy o Sýrii pravidelne (56%) a aţ 53% z nich je za skončenie vojny.  

V tomto roku nie je aţ tak viditeľná polarita vo vzťahu k USA či Rusku. Väčšinou 

novinári kriticky komentujú obe strany, stavajú sa k nim rovnako, bez nadrţiavania. Podľa 

novinára Olega Odnokolenka sú americké nálety na civilistov v pirátskom štýle, ich náhodné 

nálety dáva do úvodzovky, sú divadielkom bez vojenskej logiky.
285

 Útok na sýrsku základňu 

povaţuje za trest pre Kremeľ, keďţe bol zodpovedný za túto politickú a vojnovú zónu. Tieţ sa 

tým podľa neho snaţil Donald Trump dokázať, kto je ozajstným pánom v Sýrii a na celom 

svete.
286

 No neostáva chladný ani voči Rusku a tvrdí, ţe unáhlene pochopilo výhru v meste 

Aleppo ako zlomový bod a zmenšilo aktivitu svojich vojsk.  

Podobný tón majú príspevky Alexandra Šarkovského. Napríklad v článku „Будет ли 

Америка воевать с Россией в Сирии―
287

 tvrdí, ţe Washingtonu ide o demonštráciu sily, 

preto neútočí na ruské vojsko, ale iba na sýrske. USA vidia v Rusku primeraného protivníka a 

chcú sa s ním dohodnúť. V ďalších príspevkoch však posúva aj tvrdenia západných expertov, 

podľa ktorých je zráţka USA a Ruska po skončení vojny len otázkou času a jej príčinou bude 

boj o vplyv v Sýrii.  

Čím viac sa objavujú v agende NG negatívne postoje k Sýrii a prvýkrát sa spomína 

propaganda zo sýrskej strany.
288

 Predstaviteľom tohto smeru je napr. aj novinár Alexandr 

Šumilin so svojím komentárom „Сирия становится обузой для России―.
289

 Pre Rusko sa 

stáva účasť v konflikte nebezpečným bremenom. Rusko vloţilo do tohto konfliktu nielen 

peniaze, zbrane a vlastný imidţ, ale hlavne ľudské ţivoty vlastných občanov. Konflikt však 

nie je len o peniazoch, ale predstavuje  nebezpečenstvo teroristických útokov v Rusku. Toto 

nebezpečenstvo sa stáva skutočným po teroristickom útoku v petrohradskom metre.  
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7. 3 ANALÝZA 

Zatiaľ čo RG informovala hlavne o rusko-amerických vzťahoch a konaniach USA, NG 

vydeľuje veľké miesto v príspevkoch aj Turecku a Iránu. Posúva názory ich politikov, 

expertov a médií. Takisto zatiaľ, čo NG informuje o stretnutí Rexa Tillersona, v RG sa táto 

udalosť ignoruje a prekrýva ju mnohopočetná kritika amerického bombardovania sýrskej 

základne, čo je hlavnou témou skoro celý apríl. 

Zaujímavým porovnaním je zmienka oboch periodík o peniazoch v rozpočte 

vydelených na vojnu. RG tvrdí, ţe vojna je jasná výhra, pretoţe stojí len zlomok peňazí 

vydelených na vojenské účely. NG naopak hovorí, ţe v rozpočte nie je dostatok peňazí, ktoré 

by sa mohli pouţiť na opravu lietadlovej lodi „Admirál Kuznecov―, hoci sa v rokoch       

2018-2025 uţ plánuje výroba nových lodí.
290

 

Najviditeľnejším rozdielom medzi periodikami je citovanie ruských polit ikov. Zatiaľ 

čo RG cituje len predstaviteľov podporujúcich oficiálnu rétoriku Kremľa, NG posúva 

čitateľom aj názory opozície. Tá upozorňuje na štátnu protizápadnú propagandu, ktorú sa 

bude Putin snaţiť vyuţiť v kampani k prezidentským voľbám. Reţim Baššára al-Asada 

označujú za diktátorský, Irán podľa nej len Rusko vyuţíva pre svoje vlastné záujmy, účasť 

v sýrskej vojne Rusko len zdiskreditovala na medzinárodnej scéne a štátny rozpočet vojna 

vyšla na viac ako 87 miliárd rubľov.
291

 Tieţ spájajú spojenectvo Ruska a al-Asada 

s vojnovými zločinmi, pre čo teraz na celom ruskom národe leţí ťarcha hanby a nevinnej krvi. 

NG v porovnaní s RG menej reaguje na americké nálety na sýrsku armádu, opisuje 

udalosti s väčším odstupom a slovná zásoba v takýchto príspevkoch nie je aţ taká expresívna. 

Dôvodom môţe byť aj to, ţe sa tak veľmi neopiera o vyhlásenia oficiálnych predstaviteľov 

ruskej politiky. Zatiaľ čo RG od začiatkov posúvala tvrdenia, ţe Západ vedie vojnu s reţimom 

Baššára al-Asada, NG sa k takýmto tvrdeniam stavia len veľmi okrajovo a skôr tvrdí, ţe 

intervencia proti Sýrii sa neplánuje a je málo pravdepodobná. 

Porovnania bojov v RG so Stalingradom aktivuje historickú pamäť národa o víťazstve 

ruskej armády. Naopak s USA sa spája bombardovanie Dráţďan,
292

 ktoré boli počas druhej 

svetovej vojny anglicko-americkými útokmi úplne zničené. Koaličné vojská tak teraz zotreli 
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291 ГОРБАЧЕВ, А.: Российская оппозиция перенаправила "Томагавки" в Путина, NG 2017, č. 73,  

s. 3. Dostupné na: 
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/48593604 [cit. 16.6.2019]. 
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z povrchu zemského sýrske mesto Rakka. Hneď na to ale predstavitelia koaličných krajín 

rozhodli o vydelení miliónov dolárov na obnovu tohto mesta, čo má byť podľa Ruska len 

pokus o zastretie barbarských činov Západu. K druhej svetovej vojne NG prirovnáva aj napr. 

vytvorenie zóny deeskalácie na juhozápade Sýrie. Konkrétne k Jaltskej konferencii 1945, 

počas ktorej USA tieţ vyuţili diplomaciu, aby na poslednú chvíľu získali nejaké geopolitické 

výhody.
293

 Veľkú trojku teraz dopĺňa namiesto Británie s Churchillom Turecko s prezidentom 

Recepom Tayipom Erdoğanom. 

Americké útoky zmenili aj vybranú slovnú zásobu ruských politikov a RG. Zatiaľ čo 

v minulom roku pri diplomatickej spolupráci bola viac zdrţanlivá, tento rok nájdeme vo 

vyjadreniach výrazy ako примитив и хамство, голливудский болтун, хромая утка, угрозa 

жизни, фейковыe ролики, незваный гость, оккупанты, самозванeц в чужой квартире. 

Ak sa aj pouţijú slová partneri/kolegovia, má to ironický podtón.  

V NG sa naopak podobné výrazy spájajú s Baššárom al-Asadom. Patria sem slová ako 

napríklad варвар, преступник, кровавый диктатор. Výraz zákonný prezident sa dáva do 

úvodzoviek, čím sa jeho legitímnosť spochybňuje. 

 

  

                                                
293 АНДРЕЕВ, О.: Пентагон успешно легализовался в Сирии, NG 2017, č. 141, s. 7. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/49044903 [cit. 16.6.2019]. 
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8. „БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?“ 

Ako predchádzajúci rok, aj rok 2018 je charakteristický navrátením sýrskeho územia 

pod kontrolu reţimu Baššára al-Asada. Tieţ je charakteristický obvineniami voči sýrskej 

armáde z pouţitia chemických zbraní, čo zasa vedie k odvetným útokom koaličných vojsk. IS 

zostáva v Sýrii len malé územie pri hraniciach s Irakom.
294

  

Číslo civilných obetí klesá oproti minulým rokom aj naďalej, ale keďţe stále 

prebiehajú veľké boje o územie, napr. v okolí Damasku alebo východnej Ghúty, počas roku 

narástlo aţ na 6 964.
295

 

S ubúdajúcimi bojmi sa Rusko a sýrska vláda snaţia o návrat utečencov do svojich 

domovov. Rusko ďalej pokračuje v mierových rokovaniach spolu so svojimi partnermi a v 

Soči hosťuje sýrske zhromaţdenie na vytvorenie novej ústavy.  

USA často menia svoje rozhodnutia ohľadom Sýrie. To sa týka aj stiahnutia vojakov 

zo sýrskeho územia a v septembri 2018 znova oznamujú svoju budúcu vojenskú prítomnosť. 

8. 1 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Začiatkom januára došlo k pokusu o útok dronmi na ruskú základňu, čo dlhú dobu 

dominuje v agende RG. Opakuje sa vo viacerých príspevkoch, ţe útok bol síce riadený 

z oblasti umiernenou sýrskou opozíciou a drony boli zostavené ručne, ale technológia musí 

pochádzať len z krajiny s vysokými technologickými moţnosťami a pri zostavovaní museli 

asistovať experti.
296

 Keďţe ruský čitateľ je oboznámený s priamou podporou opozície 

Washingtonom, môţe ísť o náznak práve tejto spojitosti. 

Po celý rok je „cárujúca― téma, ţe USA chcú rozdeliť Sýriu a vytvoriť kvázištát 

Kurdov, ktorí sú americkými spojencami. USA tvrdia, ţe sú za jednotnú Sýriu, v skutočnosti 

ju však chcú rozdrobenú, naschvál rozdúchavajú problémy, aby mohli legitimovať prítomnosť 

svojich vojsk. Ďalším očierňujúcim tvrdením je, ţe USA hľadajú nových spojencov proti 

Rusku. Celé to vedie k znovaoţiveniu myšlienky „proxy war―
297

 a neskôr aj k myšlienke 
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naozajstnej vojny medzi Moskvou a Washingtonom. V agende RG sa tomu venuje obrovský 

priestor. Rusko viackrát počas roka upozorňuje pred plánom USA (spolu s nimi aj skupiny 

„Biele prilby―
298

) vypúšťať falošné informácie a  provokovať s pouţitím chemických zbraní 

sýrskou armádou či natočením videa s falošnými obeťami. Mohli by poslúţiť ako dôvod 

k zaútočeniu na sýrsku armádu.
299

 Keď dôjde k nejakým útokom, pri ktorých sa zmieňujú aj 

chemické zbrane, odkazuje sa na predchádzajúce výstrahy a zároveň sa vystríha, ţe Rusko 

môţe zakročiť proti takémuto konaniu USA. V prípade videa „Bielych prílb―, ţe išlo naozaj 

o podvod RG dokazuje aj videom televízneho kanálu „Россия-24―. Ten spravil rozhovor 

s chlapcom, ktorý bol tieţ súčasťou tohto videa, jeho otcom a tí celú záleţitosť vysvetľujú.
300

  

Práve s čoraz viac spomínanou vojnou medzi USA a oficiálnou sýrskou vládou moţno 

spojiť aj častejšie publikovanie príspevkov o ruskej technike, tieţ doplnené o fotografie alebo 

videá. V porovnaní s minulými rokmi je podiel týchto príspevkov najväčší. Naznačuje to aj 

zvyšujúcu sa pravdepodobnosť, ţe by sa Rusko mohlo zapojiť do novej vojny. Zároveň sa 

publikujú príspevky, v ktorých sa informuje o amerických zbraniach v rukách nezákonných 

bojovníkov. Tieţ sa objavujú informácie, ţe USA vyuţívajú pri útokoch fosfor, ktorý bol 

v roku 1949 zakázaný v Ţenevskej konvencii.
301

  

Téma sýrskej vojny sa začína spájať spolu s témou otrávenia agenta Sergeja Skripaľa a 

situácia v Sýrii sa nazýva aj ako „новое «дело Скрипаля»―. Napríklad aj diplomat Vasilij 

Nebenzja tvrdí, ţe sa USA snaţia očierniť Rusko na medzinárodnej scéne.
302

 Oba prípady 

neboli dostatočne vyšetrené, nebolo vierohodných dôkazov, no aj tak USA obviňujú Rusko 

a zavádzajú nové sankcie.  

RG pokračuje v informovaní o mierotvorných akciách a dáva dôraz na obnovenie 

normálneho ţivota a infraštruktúry. K takýmto akciám patrí aj podelenie sa Ingušskej 

                                                                                                                                                   
https://rg.ru/2018/01/16/lukianov-rossiia-derzhitsia-v-storone-ot-konflikta-ssha-i-turcii.html  

[cit. 17.6.2019]. 
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spájaní s teroristickými skupinami.  
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2018 [online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2018/09/09/minoborony-rf-ulichilo-vvs-ssha-v-primenenii-fosfornyh-snariadov-v-sirii.html  

[cit. 17.6.2019]. 
302 RG: Небензя: Сирия и Солсбери - серии фильма "Давайте загоним РФ в угол!", RG.ru 2018  
[online]. Dostupné na: 

https://rg.ru/2018/04/16/nebenzia-siriia-i-solsberi-serii-filma-davajte-zagonim-rf-v-ugol.html 

 [cit. 17.6.2019]. 

https://rg.ru/2018/01/16/lukianov-rossiia-derzhitsia-v-storone-ot-konflikta-ssha-i-turcii.html
https://rg.ru/2018/04/12/nebenzia-predupredil-ob-opasnoj-cherte-k-kotoroj-podveli-ssha.html
https://rg.ru/2018/04/18/malchik-iz-rolika-belyh-kasok-rasskazal-kak-stal-zhertvoj-himataki.html
https://rg.ru/2018/09/09/minoborony-rf-ulichilo-vvs-ssha-v-primenenii-fosfornyh-snariadov-v-sirii.html
https://rg.ru/2018/04/16/nebenzia-siriia-i-solsberi-serii-filma-davajte-zagonim-rf-v-ugol.html


77 

 

republiky o skúsenosti s adaptáciou členov nezákonných ozbrojených skupín.
303

 Medzi 

mierotvorné akcie patrí aj vyprevadenie civilistov z východnej Ghúty (opísané aj ako 

„коридоры мира―),
304

 kde ich vyuţívali ako ţivé štíty. Robí sa tak za pomoci ruských 

vojakov a zdôrazňuje sa, ţe za tieto humanitárne pauzy treba vďačiť Vladimirovi Putinovi. 

Dominantnou témou v rámci obnovenia mieru je aj stretnutie sýrskych predstaviteľov 

v Rusku. Atmosféra sa opisuje ako priaznivá, aj napriek tomu, ţe mnohé strany majú medzi 

sebou nepriateľské vzťahy. S ruskou pomocou sa stávajú ruština a ich reálie v Sýrii 

populárnejšie, čo dokazuje aj otvorenie nového oddelenia ruského jazyka na Damaskej 

univerzite.
305

  

Po rušnom apríli, plnom obviňovania, útokov a hroziacej novej vojny, sa situácia 

trochu utišuje a vracajú sa príspevky o návrate ruskej techniky a špecialistov späť domov do 

Ruska. Aj napriek tomu je ale ruská armáda v Sýrii stále aktívna, bojuje s teroristami a je 

v tom úspešná. Takýchto príspevkov je ale oproti minulým rokom oveľa menej. Ku koncu 

roka 2018 sa k úspešnosti Ruska vyjadrujú viacerí ruskí politici, vrátane prezidenta Vladimira 

Putina. Podľa neho Rusko zachránilo štátnosť, stabilizovalo situáciu v regióne a oslobodilo 

95% územia Sýrie.
306

 Naopak rozhodnutie o odchode amerického vojska zo Sýrie sa vníma 

negatívne a spochybňuje sa. Aj napriek tomu, ţe ruskí politickí predstavitelia na odchode 

trvajú, neveria v jeho uskutočnenie. Tvrdia, ţe príčinou rozhodnutia môţe byť, ţe USA 

vnímajú Sýriu ako svoju prehru. 

Stále je ţivá téma mesta Rakka zbombardovaného koaličnými vojskami. To je 

v katastrofickej situácii
307

 kvôli koaličným vojskám, čo sa v príspevkoch často pripomína. 

Pomoci od Západu sa stále nevie dočkať ani blízko sídliaci tábor utečencov „Rukban― a 
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keďţe USA kontrolujú mesto aj tábor, porušujú tým rezolúciu BR OSN.
308

 Situácia v tábore 

je natoľko katastrofická, ţe sa porovnáva s koncentračnými tábormi počas druhej svetovej 

vojny. Dejú sa tam hrozné veci, spomína sa prostitúcia, obchod s ľuďmi, zneuţívanie 

maloletých a iné.
309

  

S otvoreným nepriateľským tónom medzi USA a Ruskom sa znova dostávajú do 

popredia príspevky novinára Vladislava Vorobjova. Pozastavuje sa nad protirečivým konaním 

USA. Tvrdia, ţe IS je jednou nohou v hrobe, ale Sýriu opustiť nechcú. Početné sú v jeho 

príspevkoch rečnícke otázky a dosť vyuţíva imperatív. Pričom sa neprihovára len k čitateľom, 

ale obracia sa priamo aj na USA: „Покиньте чужую территорию―.
310

   

 Objavujú sa aj reportáţe, no nie vojnové ani zaoberajúce sa humanitárnymi akciami, 

ale o mieri. Také sú aj reportáţe Konstantina Volkova, napr. „Спрос на мир―,
311

 ktorý prináša 

informácie z hlavného mesta Damask. Mesto znova oţíva, opravuje sa. Dokonca uvádza 

príklad, ţe aj piesne taxikárov sa zmenili z patriotických na typicky východné romantické. 

Pripomína tieţ, ţe Sýrčania sú k cudzincom viac ostraţití, ale keď zistia, ţe ide o Rusa, začnú 

sa usmievať a úprimne sa baviť. Veľkú rolu v príspevku hrá svetlo, ktoré sa veľakrát spomína 

a môţe sa chápať aj ako symbol mieru.  

8. 2 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

NG znova spája diskurz Sýrie s Ukrajinou. Obe témy sú dôleţitou súčasťou stretnutí 

medzi Ruskom a USA a obe majú vplyv na vývoj ich vzťahov. NG tak cituje napr. vyjadrenie 

Sergeja Lavrova, podľa ktorého sa Ukrajine venuje priveľa pozornosti a umelo sa téma 

nafukuje.
312

  

V príspevkoch sa NG venuje nielen rusko-americkým vzťahom, ale aj vzťahom USA 

s Tureckom, Iránom alebo Kurdami. Tým, ţe sa NG nezameriava len na vzťahy Ruska a 

USA, podáva reálnejší obraz vývoja situácie v Sýrii. Problém je napr. v tom, ţe Turecko 
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povaţuje kurdské organizácie za teroristické, ale USA ich otvorene podporujú a sú ich 

hlavnými spojencami. Washington tak musí hľadať cestu, aby si udrţal spoluprácu s oboma 

stranami.  

Počas celého roka sa vo viacerých príspevkoch upozorňuje na spojitosť medzi 

prítomnosťou Ruska a sýrskou ropou. Tak sa napríklad informuje, ţe ruská armáda bojuje 

spolu so sýrskou v oblasti ropných polí, ktoré kontrolujú USA. Oficiálna verzia má byť, ţe 

ruské a sýrske vojská bojujú proti Kurdom, ale podľa NG (a ďalších médií a sociálnych sietí) 

je príčinou ochrániť záujmy ruských firiem, ktoré chcú získať kontrolu nad ropnými poľami. 

Ţe prítomnosť Ruska aj USA závisí od zdrojov ropy v Sýrii, dokazuje aj článok analytika 

Nicholasa Tricketta, ktorý NG cituje. Obe krajiny tak môţu získať z vojny zisk (военная 

премия).
313

 Ďalej Tricket tvrdí, ţe Rusko bude svoju prítomnosť na Blízkom východe 

rozširovať a bude dlhodobá. Dôvodom je závislosť štátneho rozpočtu Ruska na ziskoch z ropy 

a výhodnejšie preň je nádejať sa v cudzie krajiny, ako v svojej krajine uskutočniť reformy.  

Objavujú sa informácie, ţe Rusko nezmenšuje počet vojakov v Sýrii, ale naopak ešte 

zvyšuje.
314

 Tieţ sa pripúšťa myšlienka, ţe Rusko nie je schopné zabezpečiť teritoriálnu 

integritu štátu a ţe tieţ, ako USA, má ekonomické dôvody, aby zostalo v Sýrii (ropa a 

tranzit uhľovodíka).
315

 NG uvádza aj iné dôvody prítomnosti amerických vojsk. Nejde len 

o opozíciu Baššára al-Asada a Ruska alebo o energetické zdroje, ale aj o priamy odpor Iránu. 

S tým sa dostáva do príspevkov aj viac informácií o Izraeli, ktorý má spolu s USA rovnaké 

vzťahy k Iránu. 

Aj v tomto roku v príspevkoch nájdeme náznaky nesúhlasu s oficiálnou rétorikou 

Ruska ohľadom sýrskej vlády. Nasvedčuje to aj tvrdenie, ţe sa doteraz hádzala na Moskvu 

celá zodpovednosť za všetky chyby Damasku vo vojenskej kampani, no neopodstatnene. 

Ďalšie kroky sýrskej vlády môţu predstavovať pre Moskvu problémy aj v budúcnosti.
316

 

Do popredia agendy NG sa dostáva téza, ţe Sýria neostane teritoriálne jednotná. 

Podobného názoru je aj novinár Alexandr Šarkovskij. Podľa neho je len otázkou času, kedy 

                                                
313 БАШКАТОВА, А.: Без военных конфликтов баррель не установил бы трехлетний рекорд, NG  

2018, č. 77, s. 1. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50838002 [cit. 18.6.2019]. 
314 ШАРКОВСКИЙ, А.: США готовят почву для нового удара "Томагавками" по Сирии, NG  

2018, č. 42, s. 2. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50579459 [cit. 18.6.2019]. 
315 МУХИН, В.: Сирия может развалиться уже в этом году, NG 2018, č. 47, s. 1. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50634031 [cit. 18.6.2019]. 
316 СУББОТИН, И.: Новое наступление сил Асада станет головной болью для России, NG 2018,  

č. 123-124, s. 6. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/51363926 [cit. 18.6.2019]. 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50838002
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50579459
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50634031
https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/51363926
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dôjde k takémuto scenáru. Pýta sa však, či je to prirodzený proces alebo či by k tomu nedošlo, 

keby niet pomoci zvonku.
317

 

K moţnému konfliktu medzi Ruskom a USA sa NG stavia väčšinou zdrţane. Ţe 

ozbrojený konflikt je naozaj moţný, ale nájdeme u politológa a pravidelného prispievateľa 

Alexeja Fenenka. V článku „Чем грозит российско-американское столкновение―
318

 píše, 

ţe útok na sýrsku armádu a protivzdušnú obranu by znamenal aj smrť ruských vojakov, čo by 

Moskvu mohlo donútiť k odvete. Uvádza niekoľko následkov, ktoré by mohol tento konflikt 

priniesť. Preliate krvi by viedlo napríklad k otvorenej nenávisti medzi Rusmi a Američanmi a 

ako pripomína, aj keď boli doteraz americko-ruské vzťahy napäté, nenávisť medzi krajinami 

nie je. Ďalšie následky by boli v oblasti náuky, kde by sa tieţ prerušili vzťahy, ekonomiky 

(sankcie z oboch strán) a vojny. Mohla by to byť vojna dvoch mocností s jadrovými 

zbraňami, ktoré by však pouţili len pri psychologickom nátlaku.  

8. 3 ANALÝZA 

Pri prepájaní diskurzov RG vyuţíva len Sergeja Skripaľa a Ukrajinu viac-menej 

ignoruje. Dôkazom môţe byť, ţe RG pravidelne cituje vyhlásenia Sergeja Lavrova, no jeho 

tvrdenia o Ukrajine neuverejnila, zatiaľ čo NG áno. 

O úspechoch USA/NATO sa v RG hovorí väčšinou ironicky. Do úvodzoviek sa 

dávajú výrazy ako победоносная тактика. Konanie USA sa opisuje hlavne negatívne, 

naznačujú to aj výrazy заповедник для террористов (ktorý podľa RG vytvorili), игра с 

огнѐм, клеймить Асада, оккупация, двойное дно. NG podobne opisuje činy Západu: 

подсунуть под ноги те же грабли, жесткость, непредсказуемость, «недружестве-

нные и незаконные» действия. V období, keď dominuje otázka, či naozaj dôjde k vojne, sa 

vojna opisuje aj ako Дуэль Чести, борьба за «альфа-самчество». 

V oboch periodikách vidno podobné názory o plánoch USA vytvoriť kvázištát, o ich 

útokoch a taktieţ o kritizovaní humanitárnej situácie v tábore „Rukban― alebo ruskej technike. 

Oproti minulým rokom je tak ideologická zhoda periodík najväčšia. Príčinou môţe byť, ţe 

Rusko svoju štátnu propagandu zameralo na humanitárne akcie, uţ nepotrebuje odobriť 

vojenskú účasť a NG tak nemá čo vyvracať. Obe periodiká sa tak zameriavajú na kroky USA 

a odkrývajú dezinformácie a ich pravé dôvody. 

                                                
317 ШАРКОВСКИЙ, А.: Развал Сирии – лишь вопрос времени, NG 2018, č. 56, s. 3. Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/50713937 [cit. 18.6.2019]. 
318 ФЕНЕНКО, А.: Чем грозит российско-американское столкновение, NG 2018, č. 252, s. 8.  

Dostupné na: 

https://dlib-eastview-com.ezproxy.nkp.cz/browse/doc/52255706 [cit. 18.6.2019]. 
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V porovnaní počtu príspevkov ale NG nevenuje aţ takú pozornosť obvineniam voči 

Sýrii v pouţití chemických zbraní, vystríhaniam Ruska pred touto americkou stratégiou 

a humanitárnym akciám Ruska ako RG. Mierny rozdiel je aj v slovnej zásobe. Kým RG 

„obviňovala―, NG „podozrieva―. NG, tieţ ako RG, informuje o amerických útokoch, ale skôr 

triezvo hodnotí situáciu a aké majú dôsledky pre účastníkov konfliktu. Zatiaľ čo RG 

„zaplavovali― články či bude ďalšia vojna, uţ s priamou účasťou Ruska, v NG táto téma 

figuruje len málo. Moţno to chápať ako stratégiu RG zastrašiť ruskú spoločnosť, keďţe 

s takým davom sa ľahšie manipuluje.  

Aj keď je dokázané pouţitie chemických zbraní asadovskou armádou, RG takéto 

tvrdenia neuznáva, a preto vţdy vyuţíva slovo „якобы― (údajne má sýrska armáda chemické 

zbrane, údajne Rusko za kaţdú cenu obraňuje reţim Baššára al-Asada apod.). Podobne aj NG 

spochybňuje chemické útoky a dáva ich do úvodzoviek, napr. bombardovanie „chemických 

objektov―. 

Slovná zásoba v príspevkoch o ruskej technike je viac expresívna. Pouţívajú sa rôzne 

jazykové umelecké prostriedky na ich opísanie. Napríklad море огня, грозные боевые 

машины, «убийца танков». Tanky "Акациa" и "Гвоздикa" RG opisuje ako букет смерти. 

Fotografie v príspevkoch znova slúţia RG k posilneniu svojich tvrdení. Napríklad 

obrázok č. 13 v zozname obrazovej prílohy má dokázať, ţe atmosféra na stretnutiach v Rusku 

je naozaj priaznivá. Očividne je na nej príslušník jednej zo sýrskych skupín a zdvihnutým 

palcom dáva najavo svoju spokojnosť. Fotografie sprevádzajú aj príspevky o humanitárnych 

akciách. Dôraz sa dáva pritom na ţeny, deti, starších ľudí, ale aj nezákonných bojovníkov, 

ktorí sa rozhodli neútočiť. Príkladom je aj obrázok č. 14, na ktorom je zobrazené spiace dieťa 

v taške. Dôrazom na nevinnosť nič netušiacich detí sa snaţí RG zasiahnuť psychicky menej 

odolnejšiu skupinu spoločenstva.    
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ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce „Obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne 

v periodikách Российская газета a Независимая газета (po roku 2014)― bolo pomocou 

diskurzívnej analýzy zistiť, ako periodiká informujú ruského čitateľa o Rusku a USA 

v súvislosti so sýrskym konfliktom. Úlohou analýzy bolo potvrdiť hypotézu, ţe periodiká 

zobrazujú ruskú a americkú participáciu odlišným spôsobom, čoho príčinou môţe byť aj 

politická orientácia periodík. Zatiaľ čo Российская газета sa javí ako oficiálne, proštátne 

periodikum, Независимая газета sa radí k nezávislým, viac-menej opozičným periodikám. 

Teórii sa venovali prvé tri kapitoly, ktoré priblíţili techniku médií a metódu analýzy. 

Prvá kapitola sa zaoberala úlohou médií vo vojenských konfliktoch a akými obrazmi sa vojna 

v médiách opisuje. Médiá sú priamo či nepriamo nástrojom propagandy, napomáhajú 

v odobrení vojenských akcií. Vyuţíva sa pri tom obraz spravodlivosti (náš vojak je hrdina, 

nepriateľ je násilník), dvojstranný prístup informovania o našich a cudzích, vrátané obetí, 

zbraní a vyzdvihovanie stereotypov slúţiacich k vyvolaniu strachu.  

V druhej kapitole sa priblíţilo, ako médiá formujú verejnú mienky a akými postupmi 

to dosahujú. Definovali sa pojmy ako špirála mlčania, mediálna realita, agenda setting alebo 

gatekeeping. Tieţ sa venoval priestor úlohe stereotypov, mýtov a sile slova. 

V tretej kapitole sa vymedzuje, čo je mediálny diskurz, bliţšie sa konkretizuje kritická 

analýza diskurzu. Tým sa zároveň určuje metodológia práce. Súčasťou kapitoly je aj stručný 

opis periodík a analyzovaných príspevkov. 

Hlavnou časťou diplomovej práce je samotná analýza príspevkov. Tá je rozdelená do 

piatich kapitol chronologicky zoradených od roku 2014 po rok 2018. Kaţdá kapitola obsahuje 

ďalšie tri podkapitoly venované jednotlivým periodikám a spoločnej analýze.  

Pre periodikum Российская газета (RG) je charakteristické opieranie sa o vyjadrenia 

ruských politikov, inštitúcií a ruských agentúr či televíznych kanálov. Ak aj spomína 

nejakých iných expertov, bliţšie ich nekonkretizuje. Uţ týmto sa zaraďuje k oficiálnej štátnej 

rétorike, a teda posúva čitateľom najmä obrazy vyhovujúce politickým krokom Ruska. 

V príspevkoch sa venuje predovšetkým svojim a americkým krokom v riešení konfliktu. 

V závislosti od momentálnej situácie americko-ruských vzťahov sa mení aj agenda RG.  

V roku 2014 tak vyzdvihuje najmä rusko-americkú spoluprácu v diplomatickom 

riešení sýrskeho konfliktu, na ktoré sa v príspevkoch dáva dôraz počas celého roku. Začínajú 

sa však najskôr implicitne, neskôr aj explicitne objavovať informácie o dvojitých štandardoch 

USA k reţimu Baššára al-Asada a jeho opozícii. Formuje sa opozícia dobrého Ruska a zlého 
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Západu/USA. Vyzdvihujú sa prednosti ruských zbraní a kritizujú sa americké, porovnávajú sa 

konkrétne kroky Ruska a USA, ktoré len rozprávajú, ale konkrétne úspechy nedosiahli. 

Začína sa vyzdvihovať boj s terorizmom, (ne)legitímnosť prítomnosti ruských a amerických 

vojakov a objavujú sa prvé informácie o civilných obetiach. 

V roku 2015 Rusko oficiálne intervenuje, a preto sa rétorika ruských politikov 

a zároveň aj RG zostruje. Partnerstvo USA a Ruska sa spomína len v tom prípade, keď sa 

zhodujú ich názory. Čoraz viac sa pripomína porušovanie medzinárodných práv z americkej 

strany a počet obetí ich náletov. Otvorene sa kritizujú, ironizujú a spochybňujú vojenské 

kroky USA. Do príspevkov sa dostávajú informácie o propagandistických praktikách  

západných médií. Začína sa hojne písať o dobrých vzťahoch Ruska a Sýrie, vyzdvihuje sa 

ruská pomoc a vojenská podpora. Kľúčovými sú práve tvrdenia o legitímnosti ruského boja 

s terorizmom a nezasahovanie do vnútorných konfliktov Sýrie. Spolu s intervenciou sa 

častejšie objavujú príspevky o úspešnosti a modernosti ruských zbraní. 

Rok 2016 je znova charakteristický vyzdvihovaním diplomatického riešenia, ale s tým 

rozdielom, ţe situácia sa bude vyvíjať podľa ochoty USA. Zároveň sa však stále informuje 

o úspešnosti ruskej armády a objavujú sa aj príspevky, ţe nezákonní bojovníci majú v rukách 

zbrane americkej výroby. Dochádza tak k nepriamemu boju Ruska a USA v oblasti techniky. 

Vyzdvihuje sa hrozba amerických útokov na armádu sýrskej oficiálnej vlády, čo znamená istú 

hrozbu aj pre Rusko. Dochádza tak k informačnej vojne a vzájomným obvineniam medzi 

Ruskom a USA. Rusko zároveň ospravedlňuje kroky sýrskej vlády a vyzdvihuje humanitárne 

akcie, ktoré spolu s ňou uskutočňujú.   

Aj v roku 2017 a 2018 RG posúva rovnaké obrazy ako po minulé roky, ale mení sa ich 

intenzita. Obvinenia USA voči sýrskej vláde sa povaţujú za falošné, stále sa spochybňujú 

a vyvracajú. Útoky USA na sýrsku armádu vidí ako vyfabulované a priamo obviňuje USA 

v spolupráci s teroristami a v snahe narušiť teritoriálnu integritu Sýrie. S tým súvisí aj 

dominancia príspevkov o civilných obetiach amerických náletov a do popredia sa dostávajú 

príspevky o humanitárnej pomoci či zmenšení vojenskej aktivity Ruska na území Sýrie. 

V roku 2018 však v agende RG dostáva väčšia pozornosť moţné priame stretnute ruských 

a amerických vojsk. 

Независимая газета (NG) často cituje okrem vyjadrení politikov aj mnohých 

ruských či zahraničných expertov a tieţ sa opiera o zahraničné médiá zo západných krajín či 

Blízkeho východu. Častejšie neţ RG podopiera fakty číslami a vyuţíva rôzne štatistiky. Preto 

moţno usudzovať, ţe je objektívnejšia a podáva čitateľom reálnejší obraz situácie v Sýrii. Vo 

viacerých témach sa spolu s RG zhodujú, ale treba podotknúť, ţe vyniká aj iným prístupom 
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k informáciám a spektrum tém je širšie. Počas celého obdobia skúmania posúva čitateľom 

výsledky sociálnych prieskumov spojené s domácou aj zahraničnou politikou, čím informuje 

o stave spoločnosti. 

V roku 2014 tak isto informuje o rusko-americkej spolupráci v diplomatickom riešení, 

tak isto sa ďalej objavuje narúšanie tohto pozitívneho obrazu a vyzdvihovanie dobrého Ruska. 

Počet príspevkov ale nie je taký veľký ako u RG. K informáciám pristupuje viac s nadhľadom 

a necháva si tak väčší odstup. Expresívnejšie sú najmä komentáre novinárov NG, zatiaľ čo pri 

príspevkoch RG bola expresívna aj väčšina článkov a niekedy i správ. Vo väčšej miere sa 

objavujú príspevky s odkrývaním propagandistickej stratégie USA, ktorá zahŕňa napr. 

vytváranie mýtov alebo kybernetickú vojnu. Na rozdiel od RG informuje aj o obetiach 

koaličných vojsk a v niektorých prípadoch zastáva kroky USA. Najväčším rozdielom je, ţe 

NG kritizuje aj samotné Rusko. 

Tak isto aj v roku 2015 pripúšťa, ţe politika Ruska je plná mýtov a ţe sa snaţí 

oklamať zahraničie zveličenými faktami. V príspevkoch, kde tieţ vyzdvihuje vojenský 

potenciál Ruska, uvádza čísla, o ktoré podopiera svoje tvrdenia. Informuje o civilných 

úmrtiach zapríčinených ruskými náletmi. Uznáva, ţe Rusko aktívne vedie propagandu, od-

krýva stratégie jej fungovania a zaoberá sa aj témou hybridnej vojny. S RG sa zhoduje 

v kritike USA a informovaní o prednostiach ruských zbraní a istých výhodách, ktoré môţe 

vojna Rusku zaistiť. Sýrsky diskurz NG doplňuje o diskurz vojny na Ukrajine. 

Spektrum tém sa rozširuje aj v roku 2016. Diskurz sa prepája s diskurzom migrantov 

a upozorňuje sa na moţné etnické a náboţenské problémy. NG ďalej kritizuje aj sýrsku vládu 

a spochybňuje rozhodnutia Moskvy. Do pozornosti sa dáva moţnosť druhej studenej vojny. 

V komentároch novinárov sú zastúpené obe tendencie – proruská i prozápadná. Typický je 

tieţ iný pohľad na udalosti roku 2017. Mierové rozhovory sú vnímané nie len pozitívne, NG 

uznáva aj nepriaznivý vývoj situácie v Sýrii pre sýrsku a ruskú armádu. Vyzdvihujú sa aj 

americké zbrane a upozorňuje sa na propagandu asadovského reţimu. Omnoho viac sa venuje 

iným účastníkom sýrskeho konfliktu, nie len USA a Rusku. Do popredia sa tak dostávajú 

Irán, Turecko a v roku 2018 aj Izrael.  

V roku 2018 je dominujúcou téma energetických zdrojov a ropných polí, pričom sa 

pripúšťa, ţe nielen USA, ale i Rusko má o ne záujem, a to je pravý dôvod prítomnosti ich 

vojsk. Predvída sa ich budúca prítomnosť v regióne a boj o vplyv. O moţnom priamom 

konflikte medzi Ruskom a USA tieţ píše, ale väčšinou zdrţanlivo. 

V porovnaní oboch periodík sa väčšia pozornosť sýrskej vojne venovala v RG. 

Najväčší priestor mal konflikt počas roku 2015, čo môţe byť vysvetlené intervenciou Ruska. 
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Postupne sa ale periodiká venujú tejto téme menej a skôr sa objavujú len správy 

o konkrétnych udalostiach. To sa môţe odráţať aj na situácii v spoločnosti. Pre ruskú 

spoločnosť téma sýrskeho konfliktu postupne stráca na význame a začína sa zaujímať skôr 

o iné udalosti. Toto tvrdenie môţu potvrdiť aj prieskumy verejnej mienky spomenuté v rámci 

analýzy. Vzťah medzi týmito skutočnosťami ďalej potvrdzuje aj teoretické pravidlo ponuky 

a dopytu medzi médiami a publikom.  

Rozdiel vidieť aj v preferovaných ţánroch. U RG boli častejšie reportáţe, zatiaľ čo 

u NG komentáre. To ďalej súvisí s publikovaním fotografií. RG sa často opiera práve 

o fotografie pri podporovaní informácií, zároveň tak viac pôsobí na city čitateľov. 

Čo sa týka výberu slovnej zásoby, medzi periodikami nie je veľmi výrazný rozdiel ako 

vo výbere informácií. Obe periodiká vyuţívajú dvojitý prístup „my vs. oni― k opisu Ruska 

a USA/Západu. V spojitosti s Ruskom sa slová spájajú s kladnou konotáciou, naopak pri USA 

s negatívnou. Obe konkrétne opisujú praktiky IS, čo má odobrovať boj Ruska s terorizmom. 

Veľkú rolu pri opisoch majú superlatívne vyjadrenia, adjektíva, metafory, precedentné výrazy 

a vyuţíva sa aj hráčska a športová terminológia. Aktivuje sa pamäť národa vyuţitím 

stereotypov, napr. o studenej vojne, o čečenských teroristoch. Činy USA prirovnávajú ku 

konfliktom v iných krajinách, v ktorých USA intervenovali. Ide hlavne o Irak, Juhosláviu, 

Líbyu, ale spomína sa tieţ druhá svetová vojna. Najvýraznejší rozdiel v opisovaní a slovnej 

zásobe vidieť v spojitosti so sýrskym reţimom a Baššárom al-Asadom. 

Potvrdila sa tak hypotéza, ţe periodiká rôznym spôsobom informujú o účasti Ruska 

a USA v sýrskom konflikte, pričom veľa závisí aj od momentálneho vývoja ich vzťahov. 

Stereotypy i keď boli pouţité, nie sú hlavným nástrojom v rozličnom zobrazovaní. Kľúčovým 

je práve výber informácií, ktoré ďalej formujú mediálne obrazy. Najväčší rozdiel medzi RG 

a NG predstavuje prístup k informáciám týkajúcich sa Ruska a oficiálneho reţimu Baššára al-

Asada. U RG kritiku svojej krajiny vôbec nenájdeme, zatiaľ čo u NG je častá. Vo vzťahu 

k USA sa vo väčšej miere zhodujú. Celkovo NG pristupuje k informáciám viac profesionálne, 

opiera sa o viaceré zdroje a tým si zachováva väčšiu mieru objektivity. Naopak RG sa 

opieraním hlavne o ruských politických predstaviteľov stáva nástrojom, priamo či nepriamo, 

oficiálnej rétoriky, a teda aj štátnej propagandy.  
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