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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje obrazu Indie v českých médiích. Jedná se o časové vymezení od 

roku 1996 po současnost. Hlavním cílem práce je popsat obraz Indie, který je tvořen českými 

tištěnými médii. V první kapitole bude problém vymezen z teoretického a metodologického 

hlediska a zároveň bude popsán výběr zdrojových materiálů. V další části práce budou 

pomocí kvantitativního výzkumu představena média, která v České republice referují o Indii 

nejčastěji. Dále se bude pomocí diskurzivní analýzy hlouběji zkoumat způsob, jakým autoři 

představují Indii veřejnosti a jak tedy přímo přispívají k vytváření určitého obrazu Indie mezi 

čtenáři. Závěr zhodnotí, jak je Indie v České republice komunikována. 
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Úvod 

Indie je v posledních letech právem považována za jednu z nejrychleji rostoucích světových 

ekonomik a tato skutečnost souvisí s pozicí Indie v mezinárodním prostředí. Společně se 

snahou současného indického premiéra Naréndry Módího o změnu vnímání Indie v zahraničí 

se z ní stává moderní země, která získává stále více celosvětové pozornosti. Informovanost 

o moderní Indii je však stále omezená, v mnoha případech historicky zkreslená a v některých 

případech ovlivněná také orientalistickým přístupem Západu vůči asijskému prostředí.  

Orientalismus jako pojem pochází od Edwarda Saida, který označuje orientalismus jako 

produkt Západu a jako specifický způsob, kterým Západ nahlíží na Východ (Said 2008). 

Východ je ve vztahu k Západu chápán jako podřadný, což vychází z historické zkušenosti 

koloniálních mocností. Saidovský orientalismus souvisí s aspektem vykořisťování (Glanc 

2009, s. 887), jelikož popisuje orientalismus zejména skrze zkušenost Velké Británie, 

Spojených států amerických a Francie. České vnímání východního světa se však tom 

inspirovalo především v poznatcích německé kultury (Fürst 2005, s. 26), a proto Češi 

nenahlíželi Východ prizmatem dominantního Západu, ale spíše ho zkoumali a sbližovali se 

s ním skrze lingvistiku a historii (Hříbek 2011, s. 46).  

Zatímco v Německu se v průběhu let dle některých výzkumů (Brandt 2016) nejvýrazněji 

formovaly tři základní chápání Indie – romantická Indie, krutá Indie a prosperující Indie, 

čeští obrozenci se snažili spíše hledat společné indoevropské kořeny s Indií. Například 

Antonín Jungmann, v období národního obrození dokonce studoval sanskrt v rámci hledání 

indoevropské jednoty. Právě během českého národního obrození a současně probíhající 

bengálské renesance v Indii si Češi vybudovali jistý pocit sounáležitosti mezi Indy a Slovany 

(Hříbek 2011, s. 50). 

Náklonnost k Indii jako k zemi procházející podobným vývojem, tedy úsilím o získání 

nezávislosti na cizí mocnosti, byla charakteristická pro celé období národního obrození a 

přetrvávala i v meziválečném období, avšak byla do jisté míry utlumena nástupem 

komunistické ideologie (Hříbek 2015, s. 13). Od roku 1989 lze pozorovat výrazný nárůst 

zájmu o Indii (Vavroušková 2008, s. 126), což bylo zapříčiněno zejména změnou české 

politiky a otevřeností mediálního prostoru. Při vzniku samostatné České republiky se totiž 

česká společnost začala otevírat světu a novým zkušenostem. Zvýšený zájem o celosvětové 

dění a rychlý přenos informací díky rozvoji moderních technologií přinesl i nové vnímání 

Indie.  



 

 

Lidé začali znovu poznávat východní kultury z hlediska náboženství, začalo být moderní 

zajímat se o jógu a meditaci, které jsou orientalisticky spjaty s obrazem dávné Indie, coby 

kolébky staré moudrosti a vědění. Zvedl se zájem o exotické, netradiční produkty a dekorace 

a díky možnosti cestovat se stále více lidí chtělo podívat i do zemí, které byly odlišné od 

české reality. Indie, země plná jógových center, exotického jídla, nejrůznějších tradic, 

zprostředkující pohled na přepych i výraznou zaostalost a s velkými rozdíly mezi místní 

realitou a Západem, naplňovala představy o vzdáleném, tajemném Orientu. Od této doby 

Indie začíná být chápána a popisována jako zcela odlišný svět, který západního člověka 

udivuje, překvapuje a proměňuje. 

Indové, s cílem přilákání většího počtu západních turistů, se zase snaží v určitých ohledech 

částečně přizpůsobit indickou realitu západním představám. Není proto divu, že mnoho 

indických ášramů poskytuje služby tisícům západním turistům, kteří hledají v Indii zklidnění 

a spirituální prožitky. Indové se tak do jisté míry přizpůsobují svým zahraničním obrazům.1 

Česká média zprostředkovávají čtenářům zprávy o Indii z různých zdrojů, přinášejí nové 

informace a také utvrzují a prohlubují stávající diskurzivní praxe a stereotypy s nimi spojené. 

Existují však i pochyby (Brandt 2016, s. 100–101), zda vůbec mají média moc změnit postoj 

jednotlivce k Indii, či ho dokáží přimět k odlišnému vnímání Indie. Kvůli dostupnosti 

informací může být spíše záležitostí každého jedince, pro který diskurz o Indii se rozhodne, 

a který bude dál šířit. 

Cílem této práce je na základě mediální analýzy představit diskurz o Indii v České republice. 

Z obsahové analýzy vybraných textů vyplývá, jakou pozornost věnují Indii přední česká 

média a jakým způsobem autoři těchto textů vytvářejí obraz Indie. Zkoumané období začíná 

po roce 1990, jenž byl původně vybrán jako počáteční rok pro tuto práci v souvislosti s 

politickými změnami v České republice, protože po pádu totalitního režimu došlo k zavedení 

svobody tisku. Rešeršní databáze Anopress IT, a.s. však obsahuje texty až od roku 1996, 

proto byl právě tento rok vybrán jako počáteční pro analýzu obrazu Indie v českých médiích. 

Hlavní hypotézou této práce je, že média informují o Indii převážně stereotypně, dochází 

často k reprodukci určitých obrazů a popisu kuriozit. Mezi nejčastější klišé třeba patří popis 

Indie jako země plné absolutních protikladů – extrémní chudoba, vychytralí žebráci, 

 

1 Myšlenka pochází z vědeckého článku „Zrcadlo orientalismu – obrazy Tibetu v českém prostředí“, ve kterém 

autorka Jana Rozehnalová tvrdí, že Tibeťané vycházejí vstříc a přizpůsobují se idealistickému obrazu, který je 

tvořen na Západě, s cílem získání lepšího mezinárodního postavení (Rozehnalová 2005, s. 47).  



 

 

spiritualita v kontrastu s ekonomickým boomem a bohatnoucí střední třídou, podléhající 

západním trendům.  

Navazující hypotézou je nevýrazná diferenciace témat v průběhu zkoumaného období, což 

může souviset s nedostatečnou informovaností autorů či všeobecným nezájmem o danou 

oblast.  

První část práce je uvedením do problematiky diskurzu, kde vycházím především z teoretiků 

Michela Foucaulta a Henryho Widdowsona. Navazuje metodologická část, kde je popsán 

sběr dat a průběh výzkumu. Analytická část, nazvaná „Obraz Indie v českých médiích“, je 

rozdělena na kvantitativní a kvalitativní část. V kvantitativní je analyzována četnost článků 

na téma Indie ve vybraných médiích. Kvalitativní část předkládá výsledky obsahové analýzy 

345 mediálních textů, detailní analýzu témat, kterými se autoři v souvislosti s Indií často 

zabývají a představuje tři pohledy, které mohou odpovídat chápání Indie v České republice.   
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1 Teoretické uchopení tématu 

Teoretická část se týká vymezení pojmu diskurz, diskurzivní a mediální analýza. Tyto pojmy 

je nutné vysvětlit pro pochopení následné analýzy vybraných článků z českých médií. 

1.1 Diskurz 

Pojem diskurz je neodmyslitelně spjat s osobou francouzského filosofa a otce tohoto pojmu, 

Michela Foucaulta. Foucault podává pohled na diskurz jako na konkrétní promluvu či text 

na určité téma (Foucault 1994, s. 8, 14).  Obecně tvrdí, že diskurzy existují a plynou volně 

bez smyslu a bez hranic kolem nás a je to právě autor, kdo konkrétní promluvu zformuluje 

a předá dál čtenáři či posluchači (Ibid 1994, s. 16). Foucault pro tuto skutečnost využívá 

pojem "univerzální zprostředkování" (Ibid 1994, s. 25). Věci a skutečnosti nemají vlastní 

význam, teprve jejich popisem se vytvoří obraz o těchto objektech. Tento obraz nazýváme 

diskurz, jde o zprostředkování určitého jevu, tento samotný pojem zahrnuje dle Foucaulta i 

to, co zde existovalo před tímto obrazem (Ibid 1994).  

Mohlo by se zdát, že autorova promluva je pouhé pojmenování skutečnosti, avšak ten, kdo 

daný diskurzivní obraz utváří, k tomu používá vlastní jazyk, vlastní označení, vlastní způsob 

interpretace, a tím vším se diskurz podřizuje řádu tohoto autora. Přínosný pohled 

k pochopení role autora přináší britský lingvista Henry Widdowson (Widdowson 2004, 

s. 11), který uvádí, že to, co je řečeno (samotný text), je pouze nejednoznačná, matoucí, 

nekompletní a částečná verze toho, o čem (dané téma diskurzu, neboli onen diskurz) se 

mluví.  Autor tedy slouží jako zdroj propojení existujících souvislostí a dodává diskurzu jeho 

konečnou podobu. Čtenář je ovlivněn diskurzy autorů a skrze ně zaujímá k popisovanému 

objektu určitý názor a postoj. Výsledný diskurz (v tomto případě k Indii) je tedy tvořen 

jednotlivými diskurzy autorů (texty), které společně konstruují obrazy skutečnosti.  

Je zřejmé, že autoři popisují realitu na základě svých vlastních premis a zkušeností. Nikdy 

tak nebude možné vyjádřit zcela objektivní realitu pro jakoukoli oblast. V samotných 

diskurzech autorů je nutno hledat skryté významy, pokusy o zjednodušení, zveličování, či 

přímo falešné informace. Ne vše je sděleno přímo a ani pomocí analýzy chybějícího obsahu 

není možné odhalit původní, komplexní zdroj konkrétního diskurzu. Bylo by tedy chybou 

usuzovat, že čtenář vždy plně pochopí z autorovy promluvy jeho způsob vnímání popisované 

reality. Z důvodu nemožnosti definitivního pochopení autora a jeho vlastního diskurzu nás 

nepřítomnost řečeného odsuzuje k vytvoření nejednoznačného obrazu o počátečním 
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diskurzu, stejně tak jako jsme odsouzeni k možnému zkreslenému úsudku v případě 

finálního utváření názoru na dané téma.  

Čtenáře pojímá Foucault v přeneseném slova smyslu jako produkt diskurzu  (Foucault 1994, 

s. 12). Považuje čtenáře za někoho, komu je vnucen určitý typ myšlení, a to dříve, než by si 

vytvořil vlastní pohled, neovlivněný zprostředkovaným diskurzem (Vašát 2008, s. 104). 

S tímto názorem se neztotožňuje britský lingvista zabývající se kritickou diskurzivní 

analýzou, Norman Fairclough, který tvrdí, že čtenář není produkt diskurzu a připisuje mu 

při tvorbě diskurzů aktivní a kreativní roli (Ibid 2008). Tato aktivní role čtenáře souvisí 

s Faircloughovým dělením diskurzu na konstitutivní (tvoří určité obrazy o světě) a 

konstituovaný (diskurz je sám determinován svým okolím, tedy čtenáři). Konstitutivní 

diskurs značí schopnost pomocí promluv, výroků a znalostí tvořit nová pravidla a pohledy 

ve vnímání zkoumaného tématu, zde konkrétně Indie. Diskurs konstituovaný označuje 

zkoumaná data, promluvy a znalosti v podobě mediálních textů, které jsou určeny a 

ohraničeny vnějším světem – čtenářským očekáváním, pravidly a idejemi společnosti a 

subjektivitou jejich autorů. 

Pro zprostředkování diskurzů v rámci určitých hranic, byla zformulována tzv. pravidla 

diskurzu (Foucault 1994, s. 84). Ta jsou mediátorem mezi textem a společností a jsou řízena 

sociálními pravidly a potřebami čtenářů. Lze si je představit jako předem stanovené 

společenské normy, které jsou formovány zákazy, odmítáním či mlčením ve vztahu ke 

konkrétnímu tématu, a které se liší v každém věku, společnosti či oboru.   

Pro práci s texty je vhodné vymezit šíři diskurzu a tímto určit, co vše lze zahrnout pod pojem 

diskurz. Widdowson tvrdí, že z lingvistického hlediska bývá mezi lingvisty (Chafe 1992) 

šíře diskurzu vymezena jako jakýkoliv text, který je delší než jedna věta (Widdowson 2004, 

s. 6). On sám s tímto tvrzením nesouhlasí a dokládá svůj názor na nadpisech, jednoslovných 

(i víceslovných) značeních a zkratkách. Vše zmíněné totiž nese určitý význam, vytváří 

předpoklady a obrazy o situaci. Podle Widdowsona jsou i názvy článků chápány jako 

samotné diskurzy, nesoucí vlastní sdělení, které působí na čtenáře a utváří jeho představu o 

následném textu. Již samotné přečtení nadpisu článku navede čtenáře na určitý úhel pohledu, 

z něhož bude nahlížet na následující text. V některých případech může být titulek jediná část, 

kterou si čtenář z celého mediálního textu přečte, a tudíž jediná část, která vytvoří jeho názor 

na dané téma. Souhlasím tedy proto s Widdowsonem, že je podstatné brát v úvahu také 

konkrétní nadpisy, které nezávisle na následném textu utvářejí čtenářský názor na zkoumané 

téma.  
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Hlavní role titulků – zaujmout čtenáře, vede k nadpisům, které jsou v některých případech 

nespolehlivým ukazatelem očekávaného obsahu mediálního textu. Například článek 

začínající titulkem, který hlásá „Indické silnice jsou nejsmrtelnější“ o něco níže však 

obsahuje kontradiktorní údaj: „Co se týče absolutního počtu úmrtí na silnicích, vévodí této 

smutné statistice Čína. Indie je ovšem hned na druhém místě.“ (MFD, 25.8.2015). Každá 

volba jazykového prostředku, tedy výběr slov v titulku, expresivní hodnoty výrazů či tón 

použitý v názvu, je významotvorná a čtenář často nevědomě přijímá tato vyjádření za obecné 

pravdy, aniž by bylo v jeho moci rozpoznat formu zkreslení či cílené manipulace.  

Porozumění mediálnímu textu a pochopení záměrů autora čtenářem závisí na rámci jeho 

znalostí, na jeho vnímání světa, na hodnotách a již dříve získaných představách. Podstatný 

je také kontext sdělení i hledisko míry čtenářské zájmu a odbornosti. Snadno může dojít k 

zásadnímu rozdílu mezi tím, co se autor snaží sdělit a čtenářským pochopením textu. Zásadní 

roli při analýze sdělení autora hraje jeho vědomá či bezděčná manipulace čtenáře skrze 

textové i názvové sdělení. Je nutné si být vědom exkluzivního výběru slov autorem, který 

vybere slova dle svého úsudku, která danou událost vystihují, případně záměrně zkreslují. 

V mediálních textech snadno pochopíme, co autor píše, avšak snadno nám unikne, do jaké 

míry má své počínání připraveno (Machin a Mayr 2012, s. 5). Je nutné zmínit, že každé 

slovo, následně i každá věta, nese ideologickou zátěž a není možno mluvit o jakékoliv 

autorské neutralitě.  

V následujícím textu je každý jednotlivý mediální text vnímán jako vlastní diskurz autora, 

který přispívá k tvorbě celkového diskurzu (promluvy, debaty) o Indii. Analýzou vybraného 

korpusu dat mediálních textů, bude z výsledného materiálu naznačen obraz Indie neboli 

diskurz týkající se Indie v českém prostředí. Obraz Indie vyplývající z obsahů mediálních 

článků nebude chápán pouze jako proud obecné reálné promluvy, obsahující pouze výroky 

a popisující způsoby, jak se o Indii mluví (konstituovaný diskurz), nýbrž tento diskurz o 

Indii budeme chápat jako představu, která dále ovlivňuje širokou veřejnost a je sama 

základem pro nové představy (konstitutivní diskurz).  

1.2 Využité analýzy 

Diskurzivní analýza, která byla vybrána jako jedna z metod pro tuto práci, zkoumá užívaný 

jazyk v sociálním kontextu a zabývá se způsoby, jakými autoři skrze text konstruují smysl a 

význam objektů. Jazyk samotný nechápe pouze jako zprostředkovatele či nástroj pro 

znázornění reality, nýbrž je vnímán jako součást reality, která je sociálně konstruovaná. 
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Objektem zájmu diskurzivní analýzy může být nejen použitá slovní zásoba, gramatika, ale i 

koheze a struktura textu. 

Pojem kritická diskurzivní analýza (KDA) představuje jednotné označení pro volné 

uskupení více analytických postupů, které se opírají o stejné základy. Jde o kombinaci 

způsobů, jakými lze přistupovat k fragmentům textu. V rámci společensko-kulturního 

přístupu, který je využit v následujícím textu, zkoumá, jak autoři pomocí jazyka ovlivňují 

čtenáře a na pozadí jakých ideologií tak činí. KDA se zaměřuje na interpretaci textu, hledání 

jeho explicitních a implicitních významů a obecně se soustředí na praxi lingvistické 

deskripce (Widdowson 2004, s. 110). V praxi probíhá především analýza vybraných slov, 

zkoumají se nejčastější konotace a využité významy slov, tedy jejich sémantika (Machin a 

Mayr 2012, s. 20), aby se odhalily přítomné ideologie a diskurzy za vyjádřeným textem (viz 

výše Foucaultovo pojetí o všudypřítomných diskurzech, kterým až autor stanoví vlastní 

hranice).  

Určitá část veřejnosti se může mylně domnívat, že autoři píšící pro veřejná tištěná média se 

budou snažit zachovávat neutralitu. KDA však odkrývá všechny skryté významy, nevyřčené 

či ideologicky poznamenané obsahy, nesrovnalosti, paradoxy, odhaluje postupně i autorovy 

bezděčné předpoklady. Znamená to, že i na první pohled neutrálním pozadí dokáže najít 

vlivy ideologií a stereotypů.  

1.2.1 Fáze kritické diskurzivní analýzy 

KDA má tři hlavní fáze – deskripci, intepretaci a explanaci (Vašát 2008, s. 109; Fairclough 

2012, s. 9; Schneiderová 2015, s. 90). Během první fáze je využita lingvistická analýza – 

zkoumá se slovní zásoba, gramatika, metafory, využití expresivních výrazů aj. Výzkumná 

otázka je zde „Jak se to píše?“. Například použití trpného rodu „Indie je považována za 

zodpovědnou jadernou velmoc“ (LN, 10.5. 2014) může značit marginalizaci aktéra činu 

(autor vynechává informaci o tom, kdo Indii považuje za jadernou velmoc) a zvýšit autoritu 

a legitimitu daného textu, případně může jít o přenesení důrazu z aktéra činu na jiný objekt 

v textu. Metafory, například „Dillí je připraveno přijmout…“ (Právo, 1.6. 1999) či „Dillí 

trápí dohoda…“ (Právo, 2.11.2018), nelze chápat pouze jako přikrášlení textu, ale mohou 

přímo zdůraznit určité skutečnosti, nebo záměrně ztížit porozumění textu. Expresivní výrazy 

jako „Zásobárna mladých lidí“ (HN, 15.6.2006), či „(Indie je) líhní expertů“ (HN, 

11.1.2001) mohou opět působit nejen jako čtivé ozvláštnění textu, ale také vymezují hranice 

autorova myšlení a odrážejí jeho postoj k danému tématu. Dokonce využití přítomného času 

slovesa „Indie stupňuje boje v Kašmíru a odmítá jednat“ (LN, 8.6.1999) místo například 
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„Indie odmítla návrh na jednání“ působí dle některých (Fairclough 1992, s. 76) kategoricky 

autoritativně z pozice autora, jelikož zakládá vztah mezi ním a čtenářem, kde autor deklaruje 

probíhající, tedy nezpochybnitelný fakt a druhá osoba (čtenář) je s touto skutečností přímo 

seznamována. 

Druhá fáze – interpretace – značí zkoumání samotné diskurzivní praxe a řeší především, o 

co jde, o koho jde, vztahy mezi subjekty a slovní spojení. Důležité je zaměřit se na autorem 

použité výrazy a pokusit se odpovědět, na co se autor při produkci textu snažil poukázat. 

Autorův záměr je považován za nejobtížnější hledisko analýzy. V některých případech autor 

prezentuje svůj názor tak výrazně, že čtenář je okamžitě schopen rozpoznat jeho postoje. 

Další z možností je, že autor bezděčně užívá slova, která jsou charakteristická pro daný 

diskurz, například „v hinduistické Indii“ (LN, 4.4.2005), „v nejlidnatější demokracii světa“ 

(LN, 29.7.2017) a „rozporuplná Indie“ (MFD, 18.10.1997), přičemž platí, že čím častěji se 

slovo vyskytuje v několika textech týkající se daného tématu (zde Indie), tím více je pro 

dané téma význačné a charakteristické, a tím bezděčně přispívá k vytváření určitého 

stereotypního obrazu. Autor však v mnoha případech projevuje svůj názor zdánlivě 

neutrálně a snaží se podáním jím vybraných faktů ovlivnit úsudek čtenáře, který přijme 

výsledný názor za všeobecně platný, neutrální postoj, například „Avšak potenciál 

subkontinentu je obrovský.“ (HN, 4.1.2005). Čtenář tyto autorovy záměry často vůbec 

neodhalí, a také analytik, který se specializuje na rozbory textů, může mít v některých 

případech problémy určit postoje a cíle autora při produkci textu (Widdowson 2004, s. 4). 

Během explanace, tedy třetí fáze KDA, jsou zkoumány sociální determinanty tvarující 

diskurz, ideologie/části intepretací mající ideologický charakter a určuje se, zdali diskurz 

formuje nebo udržuje mocenské vztahy, konkrétně mezi autorem textu a čtenářem. 

„Naréndra Módí je, zdá se, čistý jako lilie. Tedy skoro... S jeho nástupem k moci zmizelo 

téma gudžarátského masakru.“ (LN, 22.11.2014), z této ukázky je patrná autorčina 

dominantní pozice ve vztahu ke čtenáři, jehož se takto snaží přivést na správnou 

myšlenkovou cestu a dle výběru slov a vybraných citací v celém textu je patrný kritický 

pohled na nacionalismus. 

Dalším typem analýzy, která bude při práci s daty nadále využita, je obsahová analýza textu. 

Pomocí této analýzy se zkoumá větší množství textů a za využití metody kódování lze z 

těchto textů extrahovat podstatná sdělení v rámci obsahových kategorií. Procesu kódování 

předchází sestavení vlastních kódovacích pravidel. Tato pravidla obsahují kategorie 

označení pro obsahy článků – popis bizarností, důraz na odlišnost mezi Západem a Indií, 
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ekonomické či duchovní téma, orientalistický pohled apod. Tyto kategorie dodržují 

podmínku heterogenity (kategorie se nesmí prolínat) a nutnost obsáhnout všechny podstatné 

charakteristiky textů. 

Pro kvantitativní část práce je využita frekvenční analýza (jako podkategorie obsahové), je 

analyzováno kolikrát a v jaké intenzitě byla Indie v českých médiích zmíněna.  

Z hlediska mediálního pokrytí událostí a zpráv o Indii představují novinové články 

jednotlivé subjekty analýzy. Tyto subjekty nebudou zahrnovat veškerou dostupnou škálu 

možných subjektů zkoumání, avšak cílem zkoumání není pouhý popis všech existujících 

textů, nýbrž spíše nalezení nejčetnějších sdělení a témat a jejich vliv na čtenáře.  

1.3 Mediální obraz  

Média každodenně vytvářejí určité obrazy o konkrétních událostech a objektech a ovlivňují 

tak veřejné mínění. Zpravodajství přináší určitý typ výkladu a interpretace zpráv, přičemž 

pro čtenáře, zejména v případě veřejnoprávních médií, z jejich role obvykle vyplývá 

objektivita, nezaujatost a nestrannost. Média však předkládají čtenáři pouze interpretační 

rámec, který je stanoven redakcí daného média a je to právě redakce, která skrze projekci 

svých názorů určuje čtenářovo vnímání událostí a faktů.  

Z pohledu teorie se jedná o pojmy agenda-setting a framing (Jirák a Köpplová 2007, s. 181). 

Nastolování agendy znamená výběr témat redakcí, o čem se bude psát a o čem nikoliv. Tento 

jev může být přítomný zejména u zpráv převzatých z veřejnoprávní České tiskové kanceláře 

(ČTK) či ze zpravodajské agentury Reuters. Upravená zpráva, ve které chybějí některé 

z podstatných souvislostí a je tedy výrazně vytržena z kontextu, může působit zcela odlišně 

než zdrojové sdělení a tato zpráva může současně přinášet zcela zkreslené informace. Jaké 

informace, pocházející ze zdrojových zpráv, budou čtenáři finálně předloženy, vybírá 

redakce konkrétního média a role novinářů v tomto případě spočívá ve využití vhodných 

sdělovacích prostředků ke komunikaci dané události (Ibid 2007, s. 77–78).  

V dnešní mediálně přesycené době ovlivňují veřejné mínění také názory neprofesionálních 

novinářů – blogeři, individuální přispěvovatelé zpravodajských webů a další, kterým často 

chybí kritický odstup, či vhodné zasazení událostí do širšího kontextu. V kontextu 

narůstajících zpráv kolujících po internetu, důvěra v tradiční média pomalu klesá a 

důvěryhodnost internetu má naopak stoupající tendenci, zejména z toho důvodu, že čtenář si 

sám vybírá zprávy a podobu jejich sdělení (Ibid 2007, s. 95). Profesionální novináři ztrácejí 
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dominantní pozici, snižuje se jejich společenský význam a mění se mocenské rovnováhy 

mezi autorem a čtenářem. (Ibid 2007, s. 167, 196–198) 

Díky možnosti vybírat sdělovaná témata mají média obrovskou moc ovlivnit názory čtenářů, 

kteří se podvědomě snaží ke zprávám zaujmout vlastní postoj. Na druhou stranu jedna 

z prokazatelných vlastností médií je tendence představovat svět stále stejně, pomocí 

stereotypů, s kterými se čtenáři sami ztotožňují, a tak je nastolování témat automaticky 

redukováno pouze na témata čtenářům již známá. (Ibid 2007, s. 144) 

Framing neboli rámování značí interpretaci jednotlivých zpráv na pozadí společenského a 

dobového kontextu (Ibid 2007, s. 182). Zjednodušeně řečeno se jedná o hranice, ve kterých 

se autor zprávy a čtenář pohybují při věnování se určitému tématu. Tyto hranice, či rámce 

jsou myšlenkové struktury, které se vytvářejí postupně v průběhu let. Nové poznatky 

k danému tématu jsou pak zasazeny do těchto vytvořených myšlenkových konstruktů 

přemýšlení. 

Samotný pojem „mediální obraz“ představuje souhrnné označení pro celkové vyznění 

mediálních článků, které o tématu uveřejnila média. Mediální obraz může být považován za 

důležitý nástroj, podle něhož lze hodnotit úspěšnost komunikace daného tématu. Je zcela 

možné, že mediální obraz se bude velkou měrou lišit od reálného stavu a v některých 

případech může dojít až k úplnému posunu reality. (Ibid 2007, s. 187) Rozhodující roli při 

jeho vytváření mají autoři textů. 

U tištěných médií je podstatné rozlišit, zda je při tvorbě textu o Indii osoba autora podstatnou 

entitou. Autor vždy bude tím, kdo určí, jakým typem sdělení o Indii bude na čtenáře působit, 

a to i v případě, že půjde o zprávy převzaté přímo ze zpravodajských agentur (viz výše). 

Autorova role je v rámci tvorby mediálního obrazu o Indii nezastupitelná, avšak je možné, 

že autor nebude ke sdělení ve zprávě zaujímat vlastní stanovisko, a využívat tudíž osobně 

zabarvená slova a diskurz bude vytvořen bez hlubšího vhledu či zájmu osobně se podílet na 

jeho poselství (Ibid 2007, s. 81). Pokud se autor nezajímá o problematiku obsahu zprávy, 

může docházet k bezděčnému využívání myšlenkových stereotypů bez přílišné změny 

rétoriky k danému tématu.  

Autorův nezájem o dané téma, jeho pozitivní, či negativní hodnocení tématu, o jehož 

mediální obraz se jedná, tvoří výpověď, která je přítomna v každém textu a přináší další 

informace o možném zkreslení či ideologickém zaměření zprávy (Ibid 2007, s. 79–80). Je 

tedy na místě znát nejen daná veřejná média a jejich vlastníky, kterým mohou být nezřídka 
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poplatní, ale někdy také socio-kulturní pozadí autora, které formovalo jeho dosavadní 

chápání světa.  
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2 Metodologie práce  

Pochopení hlavní části této práce by nebylo možné bez popisu metodologie, výzkumného 

postupu, na jehož základě byla data roztříděna a byl získán relevantní materiál k analýze.  

2.1 Výzkumná otázka, hypotéza a cíl práce 

Základní otázka pro tuto práci zní „Jakým způsobem česká média prezentují Indii?“. 

Hypotéza této práce je, že média představují Indii zejména stereotypně, vytvářejí nepříliš 

dynamický obraz Indie u české veřejnosti a dále, že za zkoumané období nedochází ani 

k výrazné diferenciaci témat spojených s Indií.  

Cílem této bakalářské práce je představit diskurz českých médií o Indii. Analyzuje se jakým 

způsobem je Indie komunikována ve vybraných médiích a hledají se témata, se kterými je 

obraz Indie v médiích nejčastěji spojován.  

2.2 Charakteristika vstupních dat a vybraných médií 

Tato práce se zabývá pouze tištěnými médii, jelikož rozsah zpráv na internetu a na sociálních 

sítích je pro tuto práci příliš široký. Z tištěných celostátních periodik byly pro analýzu 

vybrány celostátní deníky – Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny, 

Právo, Blesk, Aha!, Haló noviny a deník Metro – kromě deníku Sport. Všechny mediální 

texty využité pro tuto práci pocházejí z rešeršního webového zdroje Anopress IT, a.s. (dále 

jen Anopress). Protože databáze Anopress obsahuje mediální texty teprve od roku 1996, také 

analýza textů této práce začíná tímto rokem a končí rokem 2018.  

2.3 Metoda sběru dat 

Dle metodologů Guby a Lincolnové nelze uplatnit na různé typy výzkumu pouze jednu 

metodologii. Pro kvantitativní výzkum je vhodná metoda deduktivní logiky, přičemž jsou 

předem stanoveny proměnné a koncepty a cílem je vytvoření generalizací, které dokáží lépe 

vysvětlovat zkoumaná témata. (Hendl 1997, s. 19). Pro potřeby kvantitativního výzkumu 

byly údaje čerpány přímo z databáze Anopress, ze které bylo ihned patrné, kolik článků, 

obsahujících pojem „Indie“ a adjektivum „indický/á/é“, bylo publikováno v jednotlivých 

letech. Databáze zprostředkovala vyhledávání ve všech pádových deklinacích. Samostatné 

vyhledávání pojmu „Indie“ a adjektiva „indický/á/é“ bylo provedeno kvůli překvapivému 

nesouladu v kvantitě článků při odděleném vyhledávaní těchto pojmů. 

Při kvalitativním výzkumu je vhodné využít na rozdíl od výzkumu kvantitativního metodu 

induktivní logiky. Výzkumný postup se zde vyvíjí až v průběhu samotné analýzy, nelze ho 
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předem určit, takže až na základě získaných dat a během jejich zkoumání vznikají 

kategorické systémy, kódy a teoretické koncepty (Ibid, s. 20). Sběr dat pro kvalitativní část 

byl časově výrazně náročnější než sběr dat pro kvantitativní výzkum. Nejdříve byl v databázi 

Anopress, zadán pojem „Indie“. Po vložení pojmu „Indie“ do vyhledávače Anopressu bylo 

staženo prvních patnáct článků z každého roku, tak jak byly generovány databází Anopress.2 

Celkem tedy bylo získáno 345 mediálních textů. Tyto články byly umístěny do jednotlivých 

složek dle jednotlivých let, byly označeny systémem 1/1996, 2/1996, 3/1996 až 15/1996 

(stejným způsobem i pro ostatní roky), a takto byl získán korpus dat pro kvalitativní část této 

práce.  

2.4 Postup při analýze 

Výzkum začíná kvantitativní částí, která referuje o tom, kolik článků o Indii vycházelo 

v průběhu zkoumaného období, jak se množství článků měnilo v jednotlivých denících a jak 

se proměňoval celkový trend vydaných článků. Zkoumá také, jaká média píší o Indii nejvíce 

a jaká naopak nejméně. Postup této části práce probíhal prvotním získáním statistických 

údajů z Anopressu. Dále byly tyto údaje vloženy do výsledných tabulek v Excelu, které 

sloužily k přehledné orientaci o výsledcích výzkumu a byly základem pro grafické 

zpracování dat. Tyto tabulky lze nalézt na konci této práce v přílohách.3  Zároveň bylo 

nastíněno možné vysvětlení nárůstu a poklesu zájmu o Indii.  

Kvalitativní analýza se zaměřuje na samotný obsah korpusu dat. U kvalitativního výzkumu 

není možné přistupovat ke zkoumané situaci s předdefinovanými koncepty, jelikož ty se 

vytváří až v průběhu výzkumu. Nejdříve byl tedy proveden podrobný rozbor textů a skrze 

výsledky bylo poté možno studovat měnící se procesy a formulovat dlouhodobé trendy. 

Kvalitativní část této práce, jak již bylo dříve zmíněno, se metodologicky inspirovala 

postupem kritické diskurzivní analýzy. KDA má, připomeňme si, tři hlavní fáze: deskripci, 

analýzu a explanaci textu. Dále je při kvalitativní analýze mediálního diskurzu vhodné se 

zaměřit na čtyři segmenty: 1. citáty; 2. sledování mezi-textových vazeb; 3. způsob utváření 

identity; 4. kontext (Schneiderová 2015, s. 89). 

 

2  Články jsou v databázi Anopressu členěny dle jejich skóre. Skóre dle oficiálního vyjádření Anopressu 

(získané po osobním telefonickém rozhovoru) je systémově vyhodnocená důležitost článku. Jde o automaticky 

generované články od nejvyšší důležitosti (nejvyšší skóre) po nejnižší (nejnižší skóre). Důležitost je 

vyhodnocená na základě pozice klíčových slov, dle pozice článků v příslušném tištěném médiu a dle důležitosti 

samotného tištěného média. 
3 Viz příloha č. 1, č. 2 a č. 3.  
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Nejdříve tedy došlo k třídění textů a dále k jejich následné analýze. Pro efektivní zápis 

poznatků získaných při analýze textů bylo vytvořeno několik excelových tabulek.4  

Při procházení jednotlivými texty byl využit proces kódování. V textech byla lokalizována 

signifikantní slova ve spojení s Indie/indický, jež se stala podkladem heterogenních, 

navzájem se nepodobajících, kódů, které souvisely s Indií a výstižně odpovídaly zkoumané 

tématice. Pro každý článek byl každý kód započítán pouze jedenkrát, tedy pokud byl článek 

o nedotýkatelných, slovo označující „nedotýkatelnost“ se tam mohlo objevit vícekrát, avšak 

do excelové tabulky bylo zapsáno k příslušnému kódu pouze jedenkrát. Excelové tabulky 

pro kvalitativní analýzu tedy ukazují počet výskytu určitého kódu v mediálních textech 

v rozmezí 0-15 za každý rok.5   

Při procházení korpusem dat bylo dále kódováno zaměření článku – buď ekonomické 

(označeno zkratkou EKO) nebo politické (POL), kulturní (KUL), zaměření na mezinárodní 

vztahy (IR) či na společnost (SP). Tematické rozdělení textů ve většině případů jasně 

vyplývalo ze samotné podstaty článku, pokud se jednalo o popis ekonomiky Indie nebo 

mediální text obsahoval informace o situaci zahraničních firem v Indii, šlo o ekonomické 

zaměření. Pokud se jednalo o volby či osobnostní analýzu politických představitelů, šlo o 

politické zaměření. Články věnující se vztahům Indie a ostatních zemí byly zařazeny do 

tématu mezinárodních vztahů. U témat kultura a společnost by se mohlo zdát, že nejde o dvě 

příliš heterogenní oblasti, avšak po analýze několika prvních textů se ukázalo vhodné rozlišit 

kulturní oblast, do které patřilo téma indického filmového průmyslu a dále zejména zprávy 

o výstavách, koncertech, a indickém umění. Zaměření na společnost obsahovalo texty, 

věnující se zprávám, souvisejícím napřímo s indickou společností – šlo zejména o historii, 

turismus, klima, kriminalitu, přírodní neštěstí, náboženství, popis rysů společnosti atp.  

Existovaly však případy, kdy nebylo snadné určit zaměření článku dle zmíněných pravidel. 

Například pokud se v textu autor věnoval osobě M. K. Gándhího, Muhammadu Alí 

Džinnáhovi, či Indiře Gándhíové, mohlo by se jednat o zaměření jak na společnost, tak 

politiku. V těchto případech byla zvoleno téma společnosti, jelikož se nejedná o aktuální 

analýzu, ale spíše historický popis, třebaže se mohlo v mediálním článku mohlo jednat o 

historickou analýzu s určitou návazností na současné dění. 

 

4 Nejdůležitější z nich viz příloha č. 4 a č. 5.  
5 Viz příloha č. 4.  
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V některých případech se texty zdály být zaměřené na ekonomiku, avšak článek se spíše 

věnoval popisu životní úrovně obyvatel, chudobě a bídě určité části indické společnosti, 

případně celkovému popisu Indie – historie, ekonomika, politika, společnost. Takovéto texty 

byly po úvaze přiřazeny k tématu společnost, jelikož primárně řešily stav společnosti jako 

celku a cílem článku se zdálo být přiblížení indického reality českému čtenáři. 

Nejednoznačné zaměření se ukázalo například také v souvislosti s článkem o návštěvě 

indického prezidenta v ČR (Právo, 8.9.2018). Jednalo se sice o politickou návštěvu, avšak 

zároveň mohlo jít o zaměření na mezinárodní vztahy Indie a ČR. V tomto případě byl článek 

zařazen do tématu mezinárodní vztahy, jelikož se vztahoval určitým způsobem ke vztahům 

mezi oběma zeměmi, stejně tak jako například zpráva o návštěvě prezidenta Obamy v Indii 

(Právo, 9.11.2010). Jakmile se v článku objevilo téma Indie a vztahů s jinou zemí, jednalo 

se o téma mezinárodních vztahů. Do tématu politika byly v této práci zařazeny pouze zprávy 

týkající se politiky ve smyslu výkonu veřejné služby. 

Snáze řešitelné dilema se týkalo textu, o popisu společné hranice Indie a Pákistánu. Bez 

obsahové analýzy textu by mohl být text přiřazen k tématu mezinárodních vztahů, avšak 

v případě článku z MFD v roce 2009, jasně vyplývalo zaměření na společnost, jelikož se 

autor detailně věnoval procesu střídání stráží na této hranici a zprostředkovával tak 

informace o populární zábavě indické společnosti.  

Dále byl každý článek kódován podle toho, zda jeho celkový pohled na Indii byl pozitivní, 

negativní, neutrální-, neutrální+ a zcela neutrální. Pozitivní pohled představuje například 

tvrzení: „Indie dělá vše pro to, aby se o prastarý poklad poznání rozdělila s celým světem a 

napomohla tak ke zlepšení lidstva.“ (Právo, 4.8.2018). Jak je dále analyzováno v podkapitole 

3.2. Kvalitativní analýza, ve většině případů se jednalo o články zaměřené na popis 

potenciálu Indie v budoucnosti: „potenciál subkontinentu je obrovský“ (HN, 4.1.2005). 

Pokud byla z článku patrná přímo kritika Indie či obsahoval rétoriku vzbuzující opovržení, 

znechucení či strach, byl článek zařazen k negativnímu pohledu na Indii. Například: „Indie 

neumí vytvořit normální vztahy se sousedy.“ (HN, 24.5.2001). Je nutné doplnit, že tyto 

články se však mohly zakládat na relevantních zkušenostech, například: „Byrokracie, 

korupce, nedodržování dohod, kulturní rozdíly a velmi vysoké provize. Tak by se dala 

shrnout negativa, která může českým firmám přinést působení v Indii.“ (HN, 11.4.2013).  

Neutrální pohled obsahoval například informativní zprávy o indických volbách, kulturních 

událostech v ČR, recenze na knihy a filmy či stručné analýzy událostí, bez užití citově 
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zabarvených slov. Články, které obsahovaly stručné informace, avšak texty působily spíše 

pozitivně, či naopak negativně, byly zařazeny do příslušných kategorií; pohled neutrální- a 

neutrální+, jednalo se spíše o subjektivní rozřazení.  

Během obsahové analýzy byla dále zaznamenána také aktuálnost článku a zkráceně jeho 

obsah pro případné zpětné dohledání informací.6  

Mimo tyto záznamové tabulky byli dále sledováni autoři daných textů a současně byly 

průběžně ukládány vhodné citace. Dle metodoložky Soni Schneiderové je citát prostředkem 

vyjádření daného diskurzu (Schneiderová 2015, s. 128) a proto bylo pro tuto práci využito 

velké množství názorných citátů, které vhodně dokazují výsledky analýzy.  

2.5 Zajištění kvality 

Při analýze mediálních textů je nutné zajistit čtyři parametry – pravdivost, upotřebitelnost, 

konzistenci a neutralitu. (Hendl 2008, s. 340) Během kvantitativního výzkumu jsou tyto 

parametry zajištěny zaměřením se pouze na číselné údaje. Údaje jsou získány přímo 

z databáze Anopress, čímž je zajištěna nejen jejich neutralita, ale také konzistentnost, 

pravdivost a upotřebitelnost.  

U kvalitativního výzkumu se také musí dbát na zajištění těchto parametrů. Pravdivost 

analýzy může být v tomto případě dokázána možností zpětného dohledání všech uvedených 

informací v databázi Anopress. Zajištění upotřebitelnosti je řešeno tím, že použité postupy 

analýzy by byly aplikovatelné na každý jiný korpus vybraných dat. Parametr neutrality stojí 

na základě znalosti kontextu zkoumaného tématu. Konzistentnost práce je zajištěna 

neměnným přístupem k třídění a analýze textů. V některých případech (celkem v deseti) se 

však články opakovaly, ale kvůli zachování konzistentnosti sběru dat z databáze Anopress 

zůstaly články součástí korpusu dat.7 Duplicitní články nebyly započítány do kódování, ani 

nebyly využity při analýze diskurzů o Indii.  

Jelikož žádná rekonstrukce diskurzu nemůže být definitivní (Schneiderová 2015, s. 90) také 

analýza v této práci je výsledkem subjektivního zkoumání, přestože existovala v průběhu 

analýzy vědomá snaha o objektivitu. Je možné, že při změně metodologie, odlišném výběru 

 

6 Viz příloha č. 5.  
7  Databáze Anopress IT, a.s. nenabízí žádnou možnost vyřazení duplicitních článků z automaticky 

generovaných článků po zadání vyhledávaného pojmu. Lze vyhledávat pojmy „Bez webových duplicit“, avšak 

tato možnost nezahrnuje vyřazení duplicitních textů z tištěných médií.  
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médií, či jiném postupu při vybírání korpusu dat by došel jiný výzkumník k odlišným 

závěrům, než jsou prezentovány v této práci.  

  



 

15 

 

3 Obraz Indie v českých médiích 

Tato kapitola popíše výsledky kvantitativní a kvalitativní analýzy korpusu dat, dále se zaměří 

na aktuálnost témat v průběhu zkoumaného období, chybovost v mediálních textech a část 

této kapitoly zkoumá také autory mediálních diskurzů.  

3.1 Kvantitativní analýza  

Tato část práce se zabývá kvantitativní analýzou zpráv o Indii v českých médiích. Jedná se 

o analýzu četnosti vydaných článků na téma Indie v jednotlivých médiích a srovnání, v 

jakém médiu se o Indii mluví nejvíce, nebo naopak nejméně. Jak bylo již v kapitole 

2. Metodologie práce (viz str. 9) zmíněno, byla pro analýzu vybrána následující tištěná 

média: Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo, Blesk, Aha!, Haló 

noviny a deník Metro, tento výběr zahrnuje všechny celostátní deníky uvedené v mediální 

databázi Anopress s výjimkou deníku Sport.  

Související grafy jsou zobrazeny přímo v textu pro lepší přehlednost čtenáře, tabulky se 

zjištěnými údaji lze nalézt v příloze práce.  

Ve zkoumaném období od roku 1996 až do roku 2018 se o Indii psalo různě, dle aktuální 

politické, ekonomické situace, společenských událostí v Indii, na české domácí půdě, či v 

zahraničí. Není vyloučeno, že události v zahraničí také mohly (a mohou) mít vliv na 

zpravodajství o Indii, jelikož informace z aktuálního dění v Indii by mohly být upozaděny 

kvůli událostem v Evropě, či Spojených státech amerických.  

Při zkoumání četnosti výskytu pojmu „Indie“ a jeho deklinací v analyzovaném celostátním 

tisku skrze databázi Anopress, bylo zjištěno následující:  

 

Obrázek 1: Pojem Indie, vlastní graf, zdroj dat: Anopress IT, a.s. 
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Ze získaných dat lze pozorovat, že nejčastěji psaly o Indii Mladá fronta Dnes a Hospodářské 

noviny. HN vydávaly o něco více článků na téma Indie (zmiňovaly pojem „Indie“) do roku 

1999. Období 1999–2012 dominovalo téma Indie zejména v MF Dnes, avšak od roku 2012 

do současnosti píší o Indii nejvíce ze všech analyzovaných médií opět HN.  

Mezi lety 1999 a 2012 psal deník MF Dnes o Indii výrazně častěji než ostatní deníky. Tento 

fakt je nejviditelnější v roce 2000, ve kterém MF Dnes vydala více než dvakrát tolik článků 

(přesně 965 článků) v porovnání s HN, které se četností článků v tomto roce umístily na 

druhém místě (401 článků). Druhým výrazným obdobím je rok 2011, kdy MF Dnes pojem 

„Indie“ zmínila celkem v 1217 článcích, zatímco HN, které se opět četností článků umístily 

na místě druhém, vydaly téměř polovinu článků (přesně 688). Tato skutečnost může být dána 

buď personálními změnami v daných médiích, nebo změnami v Indii v oblasti témat, kterým 

se dané deníky nejvíce věnují (HN převážně ekonomické zaměření, MFD spíše politické, či 

celospolečenské). 

Z počátku zkoumaného období je vidět pozvolný růst množství vydaných článků o Indii, 

který vykazují především HN, LN a Haló noviny. MF Dnes začíná psát o Indii výrazně více 

během let 1999–2000, v následujících letech lze však pozorovat spíše klesající tendenci 

vydávaných článků na téma Indie, přestože se u MF Dnes jedná o stále nejvíce článků o Indii 

ze všech celostátních deníků. Celkový skokový nárůst vydaných článků se opakuje mezi lety 

2010–2011. Mezi těmito roky vydaly i deníky HN a LN výrazně větší množství článků o 

Indii než do té doby. 

Od roku 2011, který je vrcholným bodem pro celkový počet vydaných článků v celém 

období, se téma Indie objevuje ve většině médií (výjimkou je rok 2012–2013 u LN) se 

snižující se frekvencí, jemný nárůst lze pozorovat v současné době mezi roky 2016–2017.  

Deníky lze rozdělit na tři skupiny, které vykazují podobné změny v nárůstu a poklesu 

četnosti zpráv obsahující pojem „Indie“. První skupinu tvoří deníky MF Dnes, LN a HN, 

které až na několik výjimek vykazují podobné trendy ve změnách frekvence článků. Další 

skupinu tvoří Právo a Haló noviny. Tyto dva deníky s malými změnami vykazují téměř do 

roku 2008 rostoucí trend vydávaných zpráv na téma Indie a od tohoto roku trend naopak 

klesá. Třetí skupinu tvoří Blesk, Aha! a Metro. Aha! i Metro nemohou být zahrnuty do 

analýzy první poloviny období, jelikož začaly být vydávány až na začátku 21. století. 

Všechny tyto tři deníky však vykazují nejen celkově nejnižší počty článků zmiňující pojem 
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„Indie“, a také podobný trend, tedy nepříliš výrazné změny v průběhu let, s velmi mírně 

klesající tendencí.  

Po celkovém součtu výskytu pojmu „Indie“ ve zmíněných médií docházíme ve zkoumaných 

letech k následujícím údajům: 

 

 

Obrázek 2: Pojem Indie celkem, vlastní graf, zdroj dat: Anopress IT, a.s. 
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2011. Od počátku zkoumaného období (rok 1996) to představuje nárůst o více než 300 %, v 

současnosti se od tohoto vrcholného bodu počet článků snížil o více než polovinu 

(porovnávaný údaj z roku 2018).  

Stále zvyšující se počet článků ročně vykazovaly roky 1996–1999. Od roku 1999 dochází k 

lehkému snížení, avšak již rok 2003 znamená změnu a média se tématu Indie věnují opět se 

zvyšujícím se zájmem. Počet článků, s lehkým propadem v roce 2007, vrcholí v roce 2008. 

Následuje dvouletý propad a období, mezi roky 2010–2011, kdy dochází k největšímu skoku 

a zvýšení počtu článků na celkové maximum. Od vrcholného počtu článků v roce 2011 

dochází v následném roce opět k propadu, který je následován stabilně klesajícím trendem a 

rok 2018 vykazuje téměř stejný počet článků jako rok 1998.  

 Dalším analyzovaným pojmem, dokazující četnost článků o Indii, bylo adjektivum ve všech 

rodech „indický/indická/indické“. Adjektivum bylo zkoumáno opět ve všech jeho pádových 

deklinacích. Zjištěné údaje jsou zobrazeny zde:  
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Obrázek 3: Adjektivum indický/á/é, vlastní graf, zdroj dat: Anopress IT, a.s. 

  

Při výzkumu četnosti adjektiva spojeného s Indií si lze povšimnout, že do roku 1998 píše o 

Indii nejvíce MF Dnes. Následující rok o Indii o něco více informují HN a LN, avšak v roce 

2000 již MF Dnes vydává značně vyšší počty článků týkající se zkoumaného adjektiva než 

ostatní deníky, a to až do současnosti.  

Všechny deníky (kromě Aha! a Metra) vykazují od roku 1998 rostoucí tendenci zpráv 

obsahující dané adjektivum. Během roku se však tento trend u většiny deníků kromě MF 

Dnes mění a pozvolna klesá počet vydaných článků, týkajících se popisu Indie.  

Deník MF Dnes vydával stále více článků až do roku 2003, od té doby se každým rokem 

střídal nárůst a úbytek zpráv o Indii, až do změny mezi lety 2010–2011, během které se u 

MF Dnes projevuje opět rapidní zvýšení, odpovídající celkové vyšší četnosti článků 

obsahující pojem „Indie“ (viz graf výše)8. Ostatní deníky, nicméně, tento trend v rámci 

adjektiva „indický/indická/indické“ nijak nereflektují, a to v kontrastu s rostoucí četností 

článků s pojmem „Indie“ (viz výše) v daných letech 2010–2011.  

 

8 V dubnu v roce 2011 byl v Indii zahájen sběr dat pro nový cenzus.  
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Od roku 2012 viditelně klesá počet článků vydaných MF Dnes, deníkem, který vydával 

nejvíce článků ze všech zkoumaných deníků. K současnému klesajícímu trendu se od roku 

2013 a 2014 přidávají i všechna ostatní média.  

V analyzovaných médiích se zkoumané adjektivum celkem objevilo následně:  

 

Obrázek 4: Adjektivum indický/á/é celkem, vlastní graf, zdroj dat: Anopress IT, a.s. 

  

Za zkoumané období tedy lze pozorovat rostoucí trend vydávání článků, obsahujících 

adjektiva „indický/indická/indické“ až do roku 1999. V letech 1999–2000 dochází k slabému 

poklesu. Rok 2000 až 2002 přináší opět více zpráv v rámci zkoumaného adjektiva. Slabý 

pokles v letech 2002–2003 střídá nárůst článků až do roku 2005. Mezi roky 2005–2007 

dochází k pomalému snížení četnosti vydávaných zpráv, strmý skok mezi rokem 2007–2008 

je posledním zvýšením a rok 2008 je prozatímním vrcholným bodem počtu vydaných článků 

obsahující daná adjektiva. Od roku 2008 lze pozorovat pouze klesající tendenci, rok 2018 

(879 článků celkem) má ještě nižší frekvenci článků než například rok 1997 (930 článků 

celkem), zde je nutné se zmínit, že v roce 1997 deníky Aha! a Metro zatím ani nebyly 

vydávány.  

Následující graf zobrazuje, kolik vyšlo článků zmiňujících pojem „Indie“ a kolik článků v 

rámci adjektiva „indický/indická/indické“. Tyto dva údaje nelze sečíst, jelikož články často 

obsahují jak pojem „Indie“, tak adjektivum „indický/indická/indické“. Samostatným sběrem 

dat (v Anopressu bylo zadáno: indický <OR> indická <OR> indické <OR> Indie a současně 

Anopress automaticky vyhledává všechny pádové deklinace) se nakonec došlo 

k následujícímu celkovému počtu vydaných textů:  
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Obrázek 5: Články o Indii, vlastní graf, zdroj dat: Anopress IT, a.s. 

 

Horní linie zobrazená na grafu s názvem „Celkem“ zahrnuje pojem „Indie“ a adjektiva 

spojená s Indií, tedy počet všech článků, které jsou základem pro výběr vzorku dat pro 

kvalitativní analýzu v následující kapitole.   

Jak již bylo zmíněno u jednotlivých grafů výše, od roku 1996 až do roku 2001 stoupá počet 

vydaných článků, zabývající se tématy spojenými s Indií. V tomto období byla Indie 

zmiňována zejména v souvislosti s Pákistánem, jelikož kulminovalo napětí nad územím 

Kašmíru, především v letech 1999–2001. Patrně překvapivým je fakt, že v roce 2000 klesl 

počet adjektiv o Indii v mediálních textech, avšak pojem Indie byl naopak zmíněný vícekrát. 

Možným vysvětlením může být skutečnost, že v roce 2000 byla pro média lákavá zpráva, že 

Indie dle nejnovějších statistik dosáhla miliardy obyvatel. Tato zpráva mohla být pro média 

dostatečně zajímavá a tak dále nebyla potřeba detailnějších analýz, které by obsahovaly i 

častější využití adjektiv.  

V roce 2001 byl vydán velký počet textů zmiňujících zejména teroristické útoky na indický 

parlament a vesmírný program Indie. V následujících letech se počet článků udržuje na 

podobných hodnotách, nárůst začíná mezi lety 2003–2004. Stále se řešilo zejména napětí 

v Kašmíru a náboženské rozdíly. Vysvětlením pro vyrovnání četnosti adjektiv indický/á/é a 

substantiva Indie může být fakt, že u zpráv dochází i k podrobnějšímu vysvětlení události.  

Dále média zaměřila svou pozornost na Indii v letech 2004–2011. Rok 2004 byl zejména 

spojen s vlnou tsunami v Indickém oceánu, v roce 2005 dochází opět k nárůstu zpráv o Indii, 
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zajímavé je, že jde zejména o analýzu indické ekonomiky a hospodářství, autoři se věnují 

potenciálu Indie a komparaci s Čínou. Rok 2008 mohl být pro redaktory zajímavý například 

kvůli zvolení první indické prezidentky – ženy, avšak redaktoři se tomuto tématu nevěnovali 

se zvýšenou pozorností, celkově článků obsahujících termín „prezident“ (vč. dalších 

deklinací – například „prezidentské“) bylo jen o 101 více než v předchozím roce, přičemž 

celkový rozdíl mezi těmito roky je téměř 500 článků. Pozornost spíše nadále rostla 

v souvislosti s ekonomikou Indie a jejím vztahem k USA. 

Ještě v roce 2009 se mnoho článků věnovalo tématu indických voleb, avšak postupně autoři 

spíše opět hledali témata, o čem informovat, a tak se zvýšeně věnovali tématům ekonomiky 

a potenciálu indické ekonomiky, avšak článků vycházelo podstatně méně.  

V roce 2011 dosáhla pozornost médií o Indii svého dosavadního maxima, celkem bylo 

vydáno dohromady za celý rok 3 471 textů týkajících se Indie. Zajímavou skutečností bylo, 

že v roce 2011 rostla četnost výskytu pojmu Indie, ne však počet článků obsahující 

adjektivum indický/indická/indické. Vysvětlením může být, že v tomto roce byl sice zmíněn 

pojem Indie, avšak nedošlo k detailnějšímu zpravodajství či rozboru událostí, jež by 

zahrnovalo také užití vhodných adjektiv. Možným důvodem pro malé využití adjektiva může 

tedy být ryze informativní charakter textů, což by korespondovalo s tím, že v daném roce 

proběhl v Indii celonárodní census, který přinesl oficiální statistické údaje jedné 

z nejlidnatějších zemí světa. Některé články mnohdy vypadaly následujícím způsobem:  

 

Dále je podstatné zmínit, že výsledky cenzu 2011 nebyly jediným tématem, které zvýšilo 

pozornost médií vůči Indii. Velmi často byla Indie zmíněna také v souvislosti s tématem 

kriketu – v roce 2011 vyhrála Světový pohár.  

Od maxima roku 2011 četnost článků konstantně klesá, zvýšenou pozornost ve srovnání 

s minulými lety nepřinesly ani volby roku 2014, které vyhrál výrazný politik Naréndra Módí. 

Početný národ 

DILLÍ (ČTK, vk) – V Indii nyní žije 1,21 miliardy lidí, což je 17 procent veškerého 

světového obyvatelstva. Od posledního sčítání před deseti lety jich přibylo 181 

milionů. Vyplývá to z předběžných výsledků sčítání. 

Blesk, 1.4.2011 
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Dokonce ani návštěva indického prezidenta v Praze v roce 2018 nezvýšila počet vydaných 

článků o Indii.  

Podstatným faktorem poklesu zpráv ve zkoumaných médiích může být skutečnost, že autoři 

začínají více publikovat články na internetu, internet je platformou pro mnoho zpráv a 

informací a samotná tištěná média se už méně věnují vzdáleným zemím a zprávám z nich a 

zaměřují se na spíše na domácí události či zprávy ze zemí, jež více ovlivňují světové dění či 

Českou republiku. Důvodem pro pokles četnosti zpráv mohou být i noví redaktoři v médiích, 

kteří se o Indii zajímají méně, nebo se v textech začali zaměřovat na jiná témata, 

nesouvisející s Indií, jedná se však pouze o spekulativní zdůvodnění.  

Dále se detailním rozborem obsahu mediálních textů v souvislosti s Indií se zabývá 

následující podkapitola. 

3.2 Kvalitativní analýza 

Při analýze jednotlivých textů byly texty rozřazeny podle toho, jak formují český diskurz o 

Indii. Na základě analýzy postoje autorů, užitých slovních spojení, témat a pohledů na Indii, 

byly jednotlivé texty kódovány jako pozitivní (podkapitola 3.2.1), negativní (podkapitola 

3.2.2) a neutrální (podkapitola 3.2.3).  

Ukázalo se nutné oddělit od sebe články, které se vší pravděpodobností9 formovaly pozitivní 

pohled na Indii, nebo naopak negativní či byla v textech viditelná snaha o názorovou 

objektivitu, tedy šlo o pohled neutrální. V některých případech obsahoval text větná 

vyjádření jak pozitivního, negativního, tak neutrálního typu, avšak po analýze článku 

v úplném znění bylo poměrně snadno určitelné, pod jakou kategorii bude možno článek 

zařadit. Citované ukázky byly vybírány napříč všemi mediálními texty z korpusu dat. 

 

3.2.1 Pozitivní pohled na Indii 

Z celkového počtu zkoumaných dat (345 článků)10 můžeme označit pouze 124 článků, za 

texty, kterými autoři vytvářeli pozitivní mediální obraz o Indii. Pozitivní diskurz je zde 

chápán jako komunikace Indie, během které není čtenář šokován, či znechucen, naopak je 

 

9 Slovo „se vší pravděpodobností“ je užito záměrně, jelikož sice byla snaha o zachování objektivity celé 

analýzy, je však ale možné, že některé texty vyzní jinému analytikovi či dokonce čtenáři jiným způsobem. 
10 Zde i v následujícím textu bude uváděno číslo 345 mediálních textů, jako celkový korpus dostupných dat, a 

to z důvodu lepší přehlednosti a zjednodušení. Musí být však připomenuto, že celkem 10 článků bylo 

duplicitních, a tedy nebyly nijak započítány do analyzovaných dat. Viz kapitola 2. Metodologie.  
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pravděpodobné, že po přečtení bude nahlížet a smýšlet o Indii pozitivně. Indie je vnímána 

jako atraktivní, zajímavá země, je popisována jako země jednoty, tolerance, budí úžas a je 

ideálem morálky. Ideál morálky souvisí s jógou, popřípadě ájurvédou a zejména 

náboženstvím a vírou. Do tohoto proudu zařadíme také orientalistický pohled, který nahlíží 

na Indii jako na tajemnou zemi a je často spojen s romantickým pohledem na odlišnost Indie 

a Západu.  

Diskurz o Indii v rámci tématu tolerance, značí například tato ukázka: „Ačkoli je Indie zemí 

několika náboženství, nejrůznějších kast, kmenů a národů, je tam patrná vzájemná 

tolerance.“ (MFD, 23.1.2001). Charakteristika Indie jako země mnoha náboženství a kast je 

typická v diskurzu o Indii, který je vytvářen cestovateli. Cestovatelé, kteří poskytují 

rozhovory do médií, se často dopouštějí rychlých soudů, opakování zaběhnutých klišé a 

zobecňování vlastních zážitků na celo-indickou úroveň. Viz například: „Existuje tam 

přirozená cudnost a pokora, z níž pramení, že Indové jsou si silně vědomi toho, že tu nejsou 

napořád!“ (MFD, 23.1.2001), kde autor předjímá, vytváří předsudky a potvrzuje romantické 

představy. Dále například: „Když jsme před osmi lety poprvé přiletěli na letiště do Bombaje, 

bylo barevné, samé sárí.“ (Právo, 20.8.2015), zde se autor dopouští stereotypní představy 

„barevné“ Indie a jejího zveličování. Zajímavým je také výrok: „Většina Indů nejí maso“ 

(HN, 16.2.2006), kdy lze pozorovat zaběhlou představu o vegetariánství Indů, přestože 

„většina“ je zde nadnesený výraz, jelikož právě v roce 2006 vyšla studie indických vědců o 

vegetariánství v Indii, která mluví pouze o 20 % - 31 % indické společnosti v souvislosti 

s vegetariánstvím.11  

 Cestovatelé dále popisují Indii jako přitažlivou zemi, ideál morálky, která západní svět „učí, 

jak žít“, tedy nachází se tam něco tajemného a božského, co v Evropě bylo ztraceno. Tyto 

orientalistické diskurzy se objevují převážně u těch, kteří v Indii nebyli dlouhodobě, spíše 

poznávají Indii během několikadenní cesty „za exotikou“. Viz například: „Přitažlivost onoho 

"východního duchovna" je však mocná.“ (LN, 17.3.2012), „Všichni, kdo tam byli, říkali, že 

se tam neuvěřitelně rozšíří duchovní rozměr člověka.“ (LN, 25.3.1999), „V tom je podle něj 

asi největší rozdíl mezi Indy a Evropany. "Přistupují k životu s pokorou a samozřejmostí, 

kdežto u nás se lidé stále snaží svůj život lámat přes koleno.“ (MFD, 23.1.2001), „Stále mě 

 

11 Viz studie Natrajan, Balmurli & Jacob, Suraj. (2018). 'Provincialising' Vegetarianism Putting Indian Food 

Habits in Their Place. Economic and political weekly. 53. Dostupné online v pdf verzi zde: 

https://www.researchgate.net/publication/323534804_'Provincialising'_Vegetarianism_Putting_Indian_Food

_Habits_in_Their_Place/citation/download.  

https://www.researchgate.net/publication/323534804_'Provincialising'_Vegetarianism_Putting_Indian_Food_Habits_in_Their_Place/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/323534804_'Provincialising'_Vegetarianism_Putting_Indian_Food_Habits_in_Their_Place/citation/download
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překvapuje. Rozlohou, rozmanitostí, barvami, ale i lidovým uměním, o které jsem se tehdy 

začal pod vlivem maminky své ženy zajímat. A také přirozenou kultivovaností většiny 

obyvatel.“ (MFD, 10.10.2018), či: „je to země neobyčejně pestrá, která svět učí, jak žít v 

odlišnostech.“ (LN, 21.3.2000).  

Typickým jevem pro český diskurz tvořený rozhovory s cestovateli jsou také romantické 

představy: „Jel jsem s představou…romantika veliká.“ (LN, 6.10.2001), „Z chrámů 

vydlabaných ve skále rachotí mámivé tóny buddhistických motliteb (správně modliteb pozn. aut.), 

které zde znějí po dva tisíce let.“ (MFD, 20.11.2006) anebo posuzování Indů z pozice 

nadřazeného Evropana: „Zase ta nepředstavitelná špína – ale ty lidi byli ohromně příjemní, 

byli jsme pro ně atrakce, hezky se s nimi povídalo.“ (LN, 6.10.2001), „náboženské rozdíly 

zde v podstatě nehrají roli, všichni jsou velmi vstřícní. Za celou dobu jsme neměli ani jednou 

pocit, že bychom byli v nebezpečí. Nicméně jejich náklonnost nám byla někdy až na obtíž.“ 

(MFD, 18.1.2008).  

Nadřazený postoj k Indii, který však tvoří její pozitivní obraz, je častý i mezi redaktory. 

„Mezinárodní terorizmus totiž liberální demokracie ohrožuje ze všeho nejvíce a Indie 

nejlidnatější demokracie světa se jím cítí obzvláště ohrožena. Je nanejvýš přirozené a 

správné, že v této těžké hodině vytvářejí nejmocnější a největší demokracie strategickou 

alianci k jeho potlačení.“ (MFD, 25.9.2001), na této ukázce lze pozorovat postoj západního 

redaktora, který se staví do pozice soudce, jež hodnotí, zda Indie dělá něco správně, či ne, 

chová se tedy nadřazeně, přesto však vcelku nahlíží na Indii pozitivně a tímto pohledem 

ovlivňuje také čtenáře. V tomto citátu lze pozorovat také hyperbolická vyjádření a posilování 

stereotypů (viz „nejlidnatější demokracie světa“). Další ukázka, ve které autor textu 

subjektivně, optimisticky, hodnotí, jaký je stav současné Indie: „Nicméně nic nenasvědčuje 

tomu, že Indie je ztracený případ. Naopak.“ (LN, 10.3.2015).  

Současná Indie je převážně komunikována skrze popis paradoxů, viz podkapitola   

3.3 Aktuálnost témat. Od přelomu tisíciletí, kdy se místo sporů o Kašmír začala média 

věnovat ekonomickému potenciálu Indie, lze pozorovat velký nárůst optimistických 

vyjádření o současné ekonomické situaci v Indii: „Západ vidí v Indii perspektivního 

obchodního partnera“ (HN, 3.10.2000), „Tím spíš, že nyní se nosí nová indická hrdost, 

hrdost na budoucnost, o jejímž příchodu nikdo nepochybuje.“ (MFD, 20.11.2006), 

„potenciál subkontinentu je obrovský“ (HN, 4.1.2005). Nelze však přejít bez povšimnutí, že 

tato rétorika se až do současné doby příliš nezměnila: „I to dělá z Indie stát budoucnosti s 

velkým ekonomickým potenciálem.“ (Haló noviny, 16.8.2017). Nepříliš dynamické změny 
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při referování o indické ekonomice nabízejí vysvětlení, že se autoři velmi často opírají o 

známé koncepty a vytvářejí stabilní diskurz o Indii jako o perspektivní zemi do budoucna. 

Pozitivní mediální obraz Indie je v některých případech propojen s vnímáním Čechů sebe 

sama: „V souvislosti s kontrasty, jaké jsou v Indii mezi chudými a bohatými, byste to možná 

neřekli, ale je to pravda. Indie je relativně bezpečnou zemí, kriminalita je v porovnání s ČR 

na velmi nízké úrovni.“ (Haló noviny, 5.8.2017), „Naše země mají historicky společnou 

politiku nenásilí Mahátma Gándhí u vás inspiroval náš nenásilný odpor v roce 1968 proti 

sovětské okupaci a sametovou revoluci v roce 1989.“ (MFD, 15.3.2001), „I zkušeného 

obchodníka či diplomata může Indie překvapit, a to i po delším pobytu. Například když zjistí, 

že Indové mají velmi podobný smysl pro humor jako my. Dokáží být sebeironičtí, není jim 

cizí černý humor a při sledování českého filmu reagují stejně jako české publikum.“ (HN, 

16.2.2006).  

V textech se autoři snaží také přiblížit popisované události českému čtenáři tím, že událost 

zasadí do českého kontextu, či do rámců, které jsou českému čtenáři blízké. Tato snaha je 

patrná například zde, při porovnávání Indie a Číny: „Washington vnímá rostoucí Indii jako 

důležitý trh. Zejména v regionu, jenž ovládá sílící komunistická Čína.“ (HN, 28.1.2015), 

Čína je nahlížena jako komunistická země a často bývá akcentováno, že Čína je 

komunistická, zatímco Indie demokratická. Česká společnost, která si nese historickou 

zkušenost s komunistickou totalitou se snadno identifikuje se zemí, která komunistické 

ideologii nikdy zcela nepodlehla, naopak je v současnosti jakýmsi protipólem domněle 

komunistické Číny.  

V mnoha případech je přítomná snaha o vyzdvihnutí společných hodnot Indie a Západu. Lze 

konstatovat, že se autoři snaží najít různé podobnosti mezi oběma geografickými celky: „Po 

ulicích se loudají krávy, ale přesto je v Dillí něco z Washingtonu.“ (MFD, 18.3.2004), „Nová 

generace je prozápadně orientovaná, přijímá evropský životní styl v oblékání, hudbě, 

technologiích, ve všem, vyjma gastronomie a víry. To představuje obrovský potenciál do 

budoucna.“ (HN, 23.5.2017). Taková vyjádření jsou však mnohdy pozoruhodným projevem 

nadřazenosti, a zároveň vytváří obraz Indie jako země, která se začíná podobat Západu, a 

tím se stává zemí na lepší úrovni. 

Pozitivní diskurz o Indii je nejčastěji spojen s tématem indického hospodářství. Celkem 66 

článků ze 123 textů, které vytvářejí pozitivní diskurz o Indii, se věnuje indické ekonomice. 
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Problémem však je neaktuálnost těchto mediálních textů12, které se spíše věnují obecnému 

popisu potenciálu Indie a indického trhu, ne však aktuálním událostem indické ekonomiky. 

Lze to považovat za specifickou stereotypizaci tématu potenciálu a perspektivnosti indické 

ekonomiky.  

Téma indické společnosti (SP) vytváří pozitivní pohled na Indii ve 25 mediálních textech 

z uvedených 123 textů. Zajímavým výsledkem z této obsahové analýzy je fakt, že články 

píšící o znásilnění a násilí na ženách v Indii mohou v konečném výsledku vytvářet pozitivní 

obraz. Zejména se jedná o text z LN, který se věnuje tématu násilí a žen v Indii, avšak 

doplňuje pozitivní pohled na indickou společnost, která takovéto činy odsuzuje. „Nicméně 

nic nenasvědčuje tomu, že Indie je ztracený případ. Naopak. Ohromná vlna protestů, které 

následovaly po případu Nirbhája, je toho důkazem.“ (LN, 10.3.2015), celý článek se věnuje 

pozitivním změnám v indické společnosti.   

Dále se pozitivní pohled projevil v 18 textech u tématu mezinárodních vztahů, v 10 článcích 

na téma politiky a pouze ve 4 textech kulturního zaměření. Nízká četnost výskytu 

pozitivního popisu Indie v oblasti kulturních témat má souvislost zejména s tím, že kulturní 

témata byla komunikována často bez názorových soudů a spíše přinášela informace o 

konaných výstavách, nových filmech atp.  

 

3.2.2 Negativní pohled na Indii 

Negativním pohledem na Indii jsou v této práci chápány jednotlivé mediální texty, 

zaměřující se na popis bizarností v Indii, na vyzdvihování negramotnosti, bídy, popis velké 

míry chudoby, násilí, či hodnocení nespravedlivého uspořádání společnosti. Často je tento 

obraz Indie spojen s nadřazeným postojem autora. K tomuto diskurzu dále patří mediální 

texty, které věnují pozornost přílišnému indickému fatalismu, vnímání ostatních jako 

nadřazených Indii a Indům a články, ve kterých autor využívá komparaci Indie s ostatními 

zeměmi, aby na vybraných tématech popsal Indii jako nedostatečně vyvinutou se 

srovnávanou zemí.  

Zcela nejčastějším projevem negativního diskurzu Indie je utvrzování stereotypů a 

zasazování témat o Indii do již známých rámců (framing). Obvykle je Indie komunikována 

 

12 Z 66 mediálních článků, které se věnují ekonomice a vytvářejí pozitivní diskurz o Indii, bylo 25 článků 

neaktuálních, tedy nevěnovaly se nijak současným událostem v Indii, ani aktuální indické ekonomice.  
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jako země paradoxů, extrémů a chaosu: „Indie umí být nepříjemná, špinavá, dusící, ale i 

mateřská a fascinující.“ (LN, 12.7.2002), "Indie je zemí extrémů.“ (HN, 29.1.2009), „Indická 

pohostinnost je extrém, tak jako všechno tam.“ (MFD, 7.12.2002)“, „Indie je 

decentralizovaná, mnohonárodnostní, poměrně demokratická a v každém případě chaotická 

země trpící značnou korupcí.“ (MFD, 16.12.2006). Téma chudoby je pomocí stereotypní 

redukce komunikován kupříkladu následovně: „tržiště se zaprášeným zbožím, zápachem, 

žebráky a smlouváním.“ (HN, 7.11.2012). Můžeme zde pozorovat nejen utvrzování obrazu 

Indie jako chudé země, ale také snahu o senzaci a atraktivní popis klišé o Indii. O přiblížení 

indické bídy a chudoby se snaží také již dříve zmínění cestovatelé ve svých rozhovorech pro 

média: „Indií putujete strašnou bídou, a i když o tom leccos člověk čte, realita ho stejně 

zaskočí.“ (LN, 6.10.2001), „indické jídlo patří spíš do nerezového nádobí z autentických 

restaurací či plastové misky někde na ulici“ (HN, 12.11.2015), v některých případech je 

chudoba spojována také s kulturním šokem: „díky materiální bídě i adaptaci na jejich 

duchovní svět, která chvíli trvá, odjíždíš v šoku.“ (LN, 25.3.1999), „nejdřív to byl náraz. 

Pocit napětí, nebezpečí, toho, že jsem jen chodící peněženka a že na nás číhají všechny 

choroby světa. Ty špinavé ulice, špinavé děti, psi, ptáci. Pak šok odezněl a my jsme zjistili, 

že to není tak strašné.“ (Právo 20.8.2015).  

K posilování představ, vytvářejících negativní diskurz o Indii, patří dále popis problematiky 

kast a kastovního systému: „Z evropského hlediska neuvěřitelný galimatyáš. Indická 

společnost je stále poměrně málo sociálně prostupná. Sociální mobilitě brání tradiční 

kastovní systém.“ (Haló noviny, 14.9.2017), „Indie je zemí s největšími rozdíly mezi lidmi, 

kastami.“ (Haló noviny, 27.2.2016), „Není to tak dávno, co příslušník nejvyšší indické kasty, 

bráhman, utloukl na ulici k smrti nedotknutelného, který si dovolil zavadit o jeho tělo... svým 

stínem. Alespoň tak praví legenda stará zřejmě zhruba století.“ (MFD, 18.4.2009). Poslední 

ukázka představuje typický jev – autor textu zprostředkuje čtenáři dávné poznatky, často 

převzaté z textů prvních indologů, a aplikuje je dnešní indickou společnost.  

Se společenskou hierarchií v Indii je spojována také snaha o senzaci: „V zemi se 

šedesátiletou parlamentní tradicí je nejrespektovanějším zákonem kastovnictví. Přes 

zarputilý boj vlády proti předsudkům zemře každých 100 minut nevěsta, jejíž rodina 

nesehnala dost vysoké věno a chce si "zachovat tvář" tím, že ji polije kuchyňským benzinem 

a zapálí.“ (MFD, 15.8.2007). Je vhodné si uvědomit, že ačkoliv je text psán přesně v den 

šedesátého výročí indického získání nezávislosti, je to stále téma kast, kterému se česká 
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média věnují a nutno dodat, že v úplném znění tohoto mediálního textu chybí jakákoliv 

zmínka například o aktuálním dění, tedy průběhu oslav výročí nezávislosti.  

Senzace, popis bizarností a šokující zprávy mají bezpochyby za cíl zvýšit čtivost mediálních 

textů, problémem je však důvěryhodnost daných informací a zcela chybějící neutralita při 

hodnocení některých jevů: „Firma tu musí řešit i zdánlivě bizarní potíže: například evropské 

klaksony nevydrží v Indii tak dlouho, protože je tamější řidiči používají mnohonásobně 

častěji.“ (MFD, 3.2.2014), „Ale pak jsem přijel do Indie a viděl to v originále: jak tady lidi 

žijí, jak ničí staré věci a všude je beton a neuvěřitelný kýč. Kýč samozřejmě máme i u nás, 

Karel Gott je kýč, ale víme to; zato v Indii platí, že čím kýčovitější, tím krásnější“ (Právo 

20.8.2015), „Většina žen v Indii denně nosí vodu z dálky několika mil od domova.“ (Haló 

noviny, 30.6.2004), „V období mezi posledními dvěma sjezdy bylo celkem zabito 234 

soudruhů, většinou při napadení pravicovými extrémisty. I v Indii existuje strana s 

fašistickým programem, která stojí v čele protikomunistických kampaní.“ (Haló noviny, 

15.5.2008), autoři těchto citací jsou ve valné většině redaktoři uvedených médiích, 

cestovatelé, či podnikatelé, poskytující rozhovor pro zmíněná média. Negativní obraz Indie 

skrze šokující popisy a senzace může mít větší dopad na ovlivnění společnosti, jsou-li jeho 

autory sami akademikové. Například pracovník Historického ústavu AV ČR píše: „Sexualitu 

se proto pokoušel soustavně umrtvovat půsty i meditací. Aby si dokázal, že už ho nic nevzruší, 

spával občas společně s nahými mladými dívkami na jednom lůžku. Ještě několik měsíců 

před smrtí tak ve svém usilovném boji proti erekcím uléhal i s vlastní neteří. Gándhí žil 

celému světu na očích a neexistují žádné doklady, že by podivínské experimenty starého muže 

zastíraly jiné úmysly. Zneužívání žaček patří sice k tradičním zlozvykům indických guruů, 

Gándhí se ovšem za svatého muže nikdy nepovažoval.“ (LN, 2.2.2013). Autor se 

pravděpodobně snažil získat pozornost čtenářů velmi expresivními výrazy, šokujícími 

zprávami a posilováním kontroverzních stereotypů.  

Méně kontroverzní, avšak neustálou snahu o senzaci s lehkých přídechem zesměšňování, lze 

pozorovat ve vyjádřeních typu: „Indie nabízí tisíce rozličných tváří a chutí. A teď i jednu 

novinku: profesionální fotbalovou ligu. Projekt veskrze umělý, postavený na importovaných 

hvězdách světového fotbalu doby nedávno minulé, co se rozhodly zpestřit si svůj pobyt na 

vejminku exotickým dobrodružstvím.“ (HN, 13.10.2014), „Pod Himalájem začala válka 

krásek: snědé versus bílé“...“bílé modelky se chovají velmi nepřátelsky ke svým indickým 

kolegyním.“ (Blesk, 25.5.2003). Autoři zde využívají neobvyklých slovních spojení a snaží 

se opět upoutat pozornost čtenáře, v tomto případě zejména skrze neobvyklé skutečnosti 
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(„importované hvězdy fotbalu“, „válka krásek“). Užití slov „pod Himalájem“ je viditelnou 

snahou, jak nahradit slovo Indie méně obvyklým pojmem. Dále například citace “A jak celé 

to mohutné volební divadlo (volby pozn.aut.) nejspíš nakonec dopadne?“ (MFD, 21.4.2004) 

ukazuje na užití atraktivních slovních spojení, jako například „volební divadlo“ pro celo-

indické volby. Takovéto výrazy také působí zesměšňujícím dojmem, autor hodnotí indické 

volby subjektivně z evropského pohledu.  

Diskurz o Indii na pozadí nenávisti „Radikální hindové jitří nenávist k muslimům“ (LN, 

6.5.2014“ a násilí „K indickým volbám už nějak neodmyslitelně patří násilí.“ (MFD, 

21.4.2004), také tvoří negativní obraz Indie, zejména opět dochází k zasazování diskurzu o 

Indii na pozadí násilí a neustálých konfliktů.  

Dle obsahové analýzy textů bylo zjištěno, že překvapivě mnoho autorů zaujímá povýšený 

postoj a hodnotí indické reálie skrze pravidla v západní společnosti. Takovéto orientalistické 

vytváření diskurzu se objevuje napříč médii, zejména však v Mladé frontě DNES: „Stačí pár 

kroků a znovu vás pohltí ta "stará dobrá Indie…Indie, jež se příliš nemění a změnit se ani 

nedá.“ (MFD, 20.11.2006), „Dohromady to (Indie pozn.aut.) dává impozantní celek, který má 

jedinou chybu – občas postrádá hlavu a patu.“ (MFD, 15.8.2007), „Co je na Indii 

nejšílenější? Byrokracie, turisté v šusťákových bundách v horách, byznys Haré Kršna v 

některých chrámech a rychle zbohatlí Indové. S brýlemi se zlatými obroučkami na nose a 

neuměle kouřící americké cigarety, ale ono to k nim nepatří! Na první pohled je vidět, jak to 

na jejich tisíciletou duchovní tradici vůbec nepasuje.“ (MFD, 23.1.2001), což může být 

projevem toho, že právě MF Dnes (a také LN) píše zejména o indické společnosti ze všech 

zkoumaných médií nejvíce, a právě v textech o společnosti je velký prostor pro podobná 

vyjádření. 

Nadřazenost se projevuje i u popisu Indů: „Indie fascinuje návštěvníka i svou mírností, 

jakoby ochočeností a domestikovaností.“ (Právo, 11.9.2003), „Jsou skoro dětsky naivní. A 

strašně zvědaví. Stále se vyptávají, jaké je to u nás.“ (Právo, 7.4.2004), „Indičtí obchodníci 

jsou při jednáních přehnaně optimističtí.“ (HN, 16.2.2006). Indové jsou popisováni skrze 

komparaci s Evropany: „Pochopitelně je obyvatelstvo tak velkého území variabilní nejen 

regionálně, ale i v rámci jedné lokální populace – v barvě kolísá mezi lehkou hnědí italského 

typu a úplnou černí, typově od ryze "evropských" obličejů po ty s výraznou příměsí 

malajského typu.“ (Právo, 11.9.2003), ale nadřazenost Evropanů se projevuje i jinými 

způsoby: „Pro nás nevelký peníz dělá v Indii divy“ (MFD, 23.1.2002).  
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Dále existují cestovatelé, kteří s využitím submisivního tónu textu odkazují na stereotypní 

téma chudoby Indů: „V Indii jsem si uvědomil, jak hluboké může být propadliště, jak málo 

jsem nažil oproti lidem, kteří přebývají nemocní na ulici s miskou na rýži v ruce.“ (Právo, 

22.7.1999).  

Již zmíněným nástrojem tvorby diskurzu o Indii je komparace. Čeští autoři se snaží indickou 

realitu co nejvíce přiblížit veřejnosti pomocí již známých konceptů a jevů. Indie je tak 

například popisována jako země podobná Evropě ve středověku: „Samotné indické jídlo 

potom připomíná, jak se jedlo v Evropě ve středověku“ (LN, 16.10.2010), „Pozorujeme-li 

indická města, je těžko se ubránit dojmu, že představují v zásadě typ společnosti odpovídající 

evropskému středověku v dobrém i špatném – povrchová kanalizace a zpustlé parcely se 

zbořeništi mezi domy se proplétají s mnohovrstevnou stavovskou strukturou společnosti.“ 

(Právo, 11.9.2003).  

Čeští autoři ve snaze o přiblížení indické reality české veřejnosti, využívají také například 

připodobnění s reáliemi České republiky – s její politikou: „V Česku je "vymalováno" během 

dvou dnů. Indické parlamentní volby, to je však tak mamutí podnik, že nemá jinde ve světě 

obdoby. Trvá celé tři týdny a jsou s ním někdy nepředstavitelné starosti.“ (MFD, 21.4.2004), 

„A je to autokrat (Naréndra Módí pozn. aut) s diktátorskými sklony, který rozhoduje o zemi jako 

o soukromé firmě.“ (HN, 31.3.2014), s historií: „to je také všechno, co vláda zatím dokázala. 

Podobnost čistě náhodná s tím, co se odehrávalo a odehrává i u nás po roce 1989.“ (Haló 

noviny, 5.12.2000), nebo s českou kulturou, přičemž někdy jde o náznaky až téměř 

barbarského chování Indů: „Čeští diváci zjevně nejsou schopni prožívat film, neboť na rozdíl 

od indických netleskají a nedupou.“ (MFD, 10.2.2007).  

Některé mediální texty obsahují orientalistická vyjádření: „Pohádkové paláce a hrobky 

mahárádžů, široké bulváry a moderní hotely, chýše a pro Evropany z počátku těžko 

rozluštitelný chaos bídy a bohatství. Příroda pokořená rukou člověka, ale i divoká, 

nebezpečná a nezkrocená.“ (HN, 25.5.2005), která však nevytváří příliš negativní diskurz o 

Indii, spíše opět nabízejí orientalistické představy o vzdálené a odlišné zemi. U některých 

autorů lze vnímat koncept orientalismu v tom smyslu, že pouze západní civilizace umožnila 

Indům vydat se na cestu pokroku: „Nejlepším prostředkem, jak relativně netraumaticky 

poznat Indii, je nepochybně vlak. Je čímsi typicky evropským, ale zároveň už dosti 

archaickým, a cizinec z něj může jako z ulity vykukovat do kraje.“ (Právo, 11.9.2003), „Avšak 

západní civilizace už do Indie dorazila. Důkazem jsou zejména velké městské aglomerace, 

jako jsou Kalkata nebo Dillí. Jedině tam je prý možné spatřit auta.“ (MFD, 23.1.2001). 
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Generalizující výrok, zjednodušující obraz Indie, jako například: „Indický styl je totiž pro 

západního diváka jen těžko stravitelný.“ (HN, 6.9.2012 b), či „Byrokracie, korupce, 

nedodržování dohod, kulturní rozdíly a velmi vysoké provize. Tak by se dala shrnout 

negativa, která může českým firmám přinést působení v Indii.“ (HN, 11.4.2013) nesou úskalí 

neobjektivity a bagatelizují popisované jevy. Autoři zde vynášejí vlastní soudy a mohou tím 

negativně ovlivnit čtenáře, kteří nemusí na první pohled poznat, že se jedná o zcela 

subjektivní názory. 

Posledním výrazným nástrojem tvorby diskurzu o Indii, který nepřináší pozitivní vnímání 

Indie a dokazuje spíše podřadnost či zaostalost Indie, je komparace s ostatními zeměmi: 

„Také po stránce ekonomické je Indie mnohem méně sjednocená než Evropa.“ (HN, 

16.2.2006, b), „Mumbajský týden módy sice nepatří k elitní skupině obdobných akcí v New 

Yorku, Londýně, Miláně a Paříži a jména zúčastněných návrhářů Evropanům nic neříkají. 

Indická móda ale vždy návrháře z jiných zemí fascinovala.“ (HN, 2.10.2009), v současné 

době se často objevuje komparace Indie a Číny, zejména z ekonomického pohledu: „Jak je 

možné, že z Indie stále není »druhá Čína“ (Haló noviny, 14.9.2017), „Indický ekonomický 

tygr je stále ve stínu toho čínského.“ (MFD, 24.2.2011).  

Explicitně negativně zaměřených textů na téma Indie bylo v celkovém korpusu dat 54 z 345 

celkových analyzovaných textů. Z toho bylo 25 článků, která bychom mohly považovat za 

neaktuální a 29 aktuálních. Mezi neaktuálními tématy převládalo téma indické společnosti 

(SP)13.  

U aktuálních témat bylo nejčastěji komunikováno téma indické ekonomiky (EKO), dále pak 

téma indické společnosti (SP). Texty, týkající se tématu indické ekonomiky obsahovaly 

především komparaci Indie s Čínou: „někteří investoři budou uvažovat o přesunu do Číny. 

Je to pochopitelné.“ (HN, 8.12.2008), či vyzdvihovaly nedostatečnost indické ekonomiky: 

„Mnoho investorů si bohužel zřejmě myslí, že toto kouzlo navždy vyprchalo. Vítají sice 

odblokování projektů, které uvízly na mrtvém bodě, ale nadále se zdráhají znovu investovat 

v zemi, kde se regulace tak často mění a kde je politika tak nevyzpytatelná… V největší 

demokracii světa se tak naděje na novou zářnou ekonomickou éru opět odkládají.“ (HN, 

14.5.2013). 

 

13 Neaktuálních, negativně zaměřených mediální článků na téma indická společnost bylo celkem 15.  
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Negativně zaměřené texty o Indii, týkající se aktuálních událostí v souvislosti s tématem 

mezinárodních vztahů, se zabývaly zejména situací Kašmíru v 90. letech minulého století. 

Česká média se v uvedeném období často stavěla na stranu Pákistánu, u sporů o Kašmír 

dávali autoři prostor názorům pouze pákistánské strany: „"Indičtí vůdci v zlosti nad 

pokračujícím odbojem našich bratří za hranicí záměrně vyvolávají strach mezi lidmi," 

plamenně pokračuje zbožný muž s typickou bílou čepičkou.“ (MFD, 22.10.1996). Média také 

komentovala nově vznikající atomový program, často ve spojitosti s postojem USA: 

„Spojené státy i další jaderné země navrhly udržet dvouskupinový systém v podstatě navždy. 

Toto jsou okolnosti, za kterých došlo k vrcholu indické pošetilosti a nezodpovědnosti.“ 

(MFD, 15.6.1998), „Nebezpečné národy, které pohrdají světovým společenstvím, by měly 

dostat lekci. Kdyby mohl indický jaderný potenciál neutralizovat preventivní vojenský zásah, 

pak je taková odpověď potřebná.“ (LN, 21.5.1998) a historickou nespravedlnost zahrnutí 

Kašmíru pod indickou federaci: „…Slib, který nebyl nikdy splněn. Indie se bála - a bojí - že 

by ji referendum připravilo o strategickou část jejího území vklíněnou mezi Pákistán a 

Čínu.“ (HN, 23.9.2002). 

Negativní pohled v průběhu let se tedy proměňuje v čase. V devadesátých letech jsou 

negativně zaměřené texty ve znamení kritického pohledu na jaderné zbrojení Indie a situaci 

v Kašmíru. Kolem přelomu tisíciletí převažují negativní pohledy na stav indické společnosti 

„Indie je dnes nebezpečná hlavně sama sobě, globalizace všechny její sociální nerovnosti 

jenom zvětšuje.“ (Právo, 7.4.2003). V posledním desetiletí v negativně zaměřených článcích 

dominuje téma indické politiky a rostoucího nacionalismu: „BJP je navíc stranou 

hinduistických nacionalistů a Modi sám je minimálně spoluodpovědný za sektářské násilí“ 

(HN, 31.3.2014) a rozčarování ze stavu ekonomiky: „Socialistické zákony brzdí Indii více 

než kastovní systém. Kromě toho Indie je velmi těžkopádně fungující demokracie, takže šance 

na zásadní reformu jsou mizivé.“ (LN, 21.8.2018). 

3.2.3 Neutrální pohled na Indii 

Neutrální pohled na Indii byl určen na základě vědomé a čtenáři zjevné snahy o objektivitu 

ve zkoumaných mediálních textech. Informace o Indii byly buď vyvážené a k tématu bylo 

uvedeno několik citátů odlišných pohledů, neobsahovaly příliš jednostranné subjektivní 

názory a postřehy a žádné kontroverzní ani bizarní popisy a klišé. Využití zdrojů bylo u textů 

v této kategorii pestré, ať už šlo o indické zpravodajství, informace ze světových organizací, 

z veřejnoprávní ČTK, či Reuters, či o několik různých názorů na popisovaný problém. 
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 Při obsahové analýze mediálních textů byly texty rozlišeny na neutrální-, neutrální+ a zcela 

neutrální. Texty s označením neutrální- obsahovaly objektivní popis situace, avšak 

zmiňovaly informace spíše z kritického pohledu. I přes zveřejnění kritického pohledu nebyla 

však Indie komunikována nijak negativně, obraz Indie spíše závisel na tom, jak sám čtenář 

zprávu subjektivně zpracuje a pochopí. Texty označené neutrální+ opět obsahovaly spíše 

objektivní informace, jen například zdroje informací byly převážně jednostranné (indické) a 

chyběl vyvážený přístup a názory dalších stran. Například citát: „Indické jednotky za čtrnáct 

dní těžkých bojů vytlačily vetřelce“ (LN, 25.6.1999) lze označit za vyjádření náklonnosti 

autora textu k Indii, referuje však objektivně o tématu postupu indické armády. Texty 

označené za zcela neutrální buď informovaly stroze o událostech v Indii, nebo přinesly 

pohledy několika stran/odborníků: „Britské a americké společnosti lákají do Indie především 

rozsáhlé úspory nákladů. "Díky nízkým mzdám v zemi ušetří západní společnosti přibližně 

25 tisíc dolarů na jednoho zaměstnance ročně," napsala ve své analýze americká agentura 

A. T. Kearney.“ (HN, 3.12.2003).  

Pro názorné pochopení rozdílu subjektivně a neutrálně zabarveného textu, je zde uvedeno 

téma střední třídy v Indii v rámci subjektivního, komparativního popisu: „Roste také střední 

třída, která má dobré povědomí o západním způsobu života. Její kupní síla se zvyšuje a její 

příslušníci vyžadují stejnou kvalitu výrobků a servisu, jako je v Evropě.“ (HN, 29.1.2009), 

neutrální pohled na indickou střední třídu pak vypadá následovně: „Silná střední třída 

samozřejmě společnost stabilizuje, domácí spotřeba roste (domácí poptávka tvořila v roce 

2005 65 % HDP) a ekonomika díky tomu není závislá na zahraničním obchodu. Díky 

demografickým i ekonomickým ukazatelům lze navíc očekávat, že už v roce 2015 bude kupní 

síla indické střední třídy vyšší než například v Německu.“ (HN, 15.6.2006).  

Za neutrální diskurz o Indii jsou v této práci považována také typická označení pro Indii, 

která nejsou pejorativní povahy a jsou spíše důkazem o částečném neměnném vnímání Indie 

v českém diskurzu. Velmi častým tématem byla Indie jako demokracie: „Indie je největší 

demokratickou společností na světě.“ (HN, 30.8.2004), toto spojení se objevilo nejčastěji 
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jako formulace „největší světová demokracie“14, velmi často bylo užito také slovního spojení 

„nejlidnatější světová demokracie“15.  

Sporný vliv na čtenáře má zcela jistě popis paradoxů – oblíbené téma českých novinářů. 

Není zcela jisté, jak tyto informace působí na českou veřejnost. Existují popisy paradoxů, 

které jednoznačně vytvářejí negativní obraz Indie (viz podkapitola Negativní pohled na 

Indii), avšak v některých případech je Indie popisována pouze jako země protikladů a lze 

tedy spíše hovořit o posilování stereotypů, ne však o přímo negativním zabarvení. Není tedy 

snadné predikovat jejich vliv na tvorbu diskurzu o Indii: „Indie byla zemí 

nezprostředkovaných protikladů (říká se – každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale i jeho opak 

je pravdivý)“ (Haló noviny, 19.4.1999), „Jenže Indie je obrovská země velkých kontrastů, 

představuje mikrokosmos celého vesmíru. Cokoliv o ní řeknete, může být do určité míry 

pravda. (Právo, 7.4.2003), „Indie je přitom země paradoxů – miliony lidí v ní žijí pod hranicí 

chudoby, bez elektřiny a sociálního zařízení. Na druhou stranu má tento stát celkem dlouhou 

tradici v kosmickém výzkumu.“ (LN, 13.11.2013).  

Z celkového korpusu 345 mediálních textů, bylo za neutrální označeno 157 článků – 115 

aktuálních, 42 neaktuálních. Téma, kterému se autoři věnovali nejvíce z neutrálního pohledu 

byla indická ekonomika (EKO) a také mezinárodní vztahy (IR)16. Pouze 32 textů bylo 

přiřazeno ke zcela neutrálnímu pohledu. Největší počet zcela neutrálních textů se věnuje 

tématu mezinárodních vztahů, zejména v 90. letech, kdy se redaktoři nejvíce věnovali tématu 

Indie a Pákistánu, jejich sporu o Kašmír a v té době aktuálnímu jadernému zbrojení obou 

zemí. K tématům, kterým se česká média věnují a podporují neutrální obraz Indie patří dále 

například kultura – informace o indických restauracích, filmech, koncertech a výstavách, ale 

také stručné agenturní zprávy o současných událostech v Indii – například o volbách, 

teroristických útocích a přírodních katastrofách. Neutrální zaměření textů, týkajících se 

aktualit, lze pozorovat zejména u zpráv převzatých z ČTK a Reuters.  

 

14 Po obsahové analýze korpusu dat, bylo slovní spojení „největší světová demokracie“ nalezeno ve 14 textech. 

Viz 9/1997 MFD, 14/1997 LN, 2/1998 LN, 2/1999 HN, 7/1999 MFD, 1/2001 MFD, 3/2005 HN, 4/2006 MFD, 

4/2008 MFD, 13/2008 HN, 1/2009 HN, 3/2014 MFD, 11/2015 MFD, 6/2016 LN.  
15 Po obsahové analýze korpusu dat, bylo slovní spojení „nejlidnatější světová demokracie“ nalezeno v 9 

textech. Viz 14/1996 MFD, 1/1999 HN, 1/2001 MFD, 3/2002 LN, 10/2004 MFD, 13/2004 MFD, 14/2007 

MFD, 8/2016 HN, 5/2017 LN.  
16  V rámci neutrálního pohledu bylo téma ekonomiky zmíněno v 45 textech, mezinárodní vztahy ve 43 

článcích.  
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3.3 Aktuálnost témat 

 Pomocí kvalitativní, obsahové analýzy mediálních dat byl korpus textů této práce roztříděn 

dle aktuálnosti témat. Bylo analyzováno, zda publikované články referují o skutečně 

aktuálním dění v souvislosti s Indií, či naopak. Aktuálnost textů byla zkoumaným kritériem 

pro definování tvorby diskurzu o Indii českými médii.  

Ze všech analyzovaných mediálních textů (345) bylo více článků aktuálních (222) než 

neaktuálních (113). Aktuálnost byla posuzována dle toho, zda daná zpráva přináší informace 

relevantní také pro současnou situaci v Indii, tedy zda se jedná o zprávu, která reflektuje 

současný stav Indie. V některých případech nebylo zařazení příliš jednoznačné. Například 

články o prožitcích cestovatelů, navrátivších se z Indie – ve většině případů sice šlo o 

aktuální rozhovory a výpovědi, někdy však docházelo jen k popisu vlastní cesty cestovatelů, 

bez detailních pohledů na indickou realitu. Šlo tedy o aktuální text jako takový, avšak 

takovýto text nereflektoval nic z toho, co by pravděpodobně mohlo být jako aktuální zpráva 

uveřejněno také v indických médiích. Stejně tak se občas zdálo složité posoudit aktuálnost 

článků popisujících stav českých firem v Indii. Některé články se místo aktuálních informací 

věnovaly spíše popisu historie ekonomických vztahů, či popisu začátků českých firem 

v Indii, což ovšem opět nemohlo být zařazeno mezi články reflektující současný stav Indie. 

Stejně tak například článek o volbách v Indii (MFD, 14.5.2004), který sice byl relevantní 

k současné situaci v Indii, neobsahoval však analýzu současných voleb, naopak se přímo 

zabýval pouze historií rodiny Néhrú-Gándhí.  

Dalším nesnadně určitým tématem byl popis potenciálu indického trhu. Toto téma bylo 

v médiích časté, a nakonec se podařilo rozdělit texty zabývající se potenciálem Indie na 

aktuální a neaktuální dle toho, jak přesně o potenciálu informovaly. Strohé popisy 

vyzdvihující indickou ekonomiku byly ve většině případů zařazeny pod text neaktuální, 

pokud však obsahovaly také vysvětlení, tedy určitou, třebaže stručnou, analýzu, z jakého 

důvodu má Indie takovýto potenciál, byly označeny jako aktuální, protože reflektovaly 

autorův hlubší vhled do současné situace Indie.  

Dilema bylo rozlišení aktuálnosti u rozhovorů s indickými představiteli. Takovéto 

rozhovory byly nakonec přiřazeny mezi aktuální texty, jelikož určitým způsobem také 

přinášeli čtenáři pohled na současnou situaci v Indii. Pokud šlo však o rozhovor s Indy 

žijícími v Evropě a rozhovor byl spíše o jejich integraci v našem prostředí, text byl zařazen 

mezi neaktuální.   
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Po hloubkové analýze textů vyšlo najevo, že ve zkoumaném souboru dat jsou neaktuálními 

zejména ekonomická témata (celkem 46 článků) a témata týkající se indické společnosti   

(39 článků). V menším počtu se neaktuální články vztahovaly k tématu kultury (13), tématu 

mezinárodních vztahů (8) a politiky (7). 

Podstatným jevem je, že také aktuální události jsou často popisovány z historického hlediska 

a chybí analýza, rozbor či popis současné situace. Například i v roce 2012 se česká média 

vrací k rozdělení Indie a Pákistánu: „Dlouhých 65 let od chvíle, kdy první premiér 

Džaváharlál Néhrú vztyčil nad červenou pevností v Dillí národní vlajku a Indie se stala 

nezávislou, se dostala země mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Po rozdělení 

subkontinentu zůstaly v Pákistánu suroviny, v Indii zpracovatelské podniky.“ (HN, 

6.9.2012). 

V celém korpusu dat se nachází 222 aktuálních článků, nejvíce z nich bylo publikováno 

v letech 1996, 1998, 2000 a 2013. V 90. letech docházelo k speciálnímu zaměření na téma 

mezinárodních vztahů, mnohdy články obsahovaly souhlasné názory s postoji USA vůči 

Indii, což mohlo mít spojitost s vlastním sebeurčením Čechů „Byť jsou americké sankce vůči 

Indii správné a vítané, tou nejdůležitější odpovědí na indické testy by měla být celosvětová 

diskuse. Připomeňme si totiž, že velké množství nejprominentnějších představitelů studené 

války, v Rusku stejně jako v USA, podporovalo odstranění jaderných zbraní.“ (MFD, 

15.6.1998).  

Aktuální články v roce 2000 se týkaly většinou návštěv vysokých představitelů, zejména 

návštěv ruského prezidenta Vladimira Putina v Indii „Putin s Vajpayeem nejednal jen o 

ruské technické asistenci indické armádě a o pomoci při výstavbě dvou jaderných reaktorů 

v Kundankulamu v jižní Indii, ale i o Afghánistánu.“ (Haló noviny, 5.12.2000), dále se texty 

zabývaly únosem indického letadla „Sedmidenní drama 155 rukojmích zadržovaných v 

uneseném indickémairbusu skončilo“ (Právo, 3.1.2000), bylo referováno o terorismu 

„Vádžpéjí následně vyzval mezinárodní společenství, aby Pákistán označilo za teroristický 

stát.“ (Právo, 5.1.2000) a populačním růstu Indie „populační exploze vytváří enormní tlak 

na zdroje země“ (MFD, 12.5.2000). 

V roce 2013 se média zabývala například indickým vesmírným programem „Je jisté, že v 

minulosti měl Mars jinou, hustší atmosféru než dnes. Sonda Mangalján tedy není jen 

symbolickým gestem a demonstrací technické vyspělosti Indie, ale může světu přinést i 

zásadní vědecké poznatky.“ (LN, 13.11.2013), opětovným porovnáváním Číny a Indie 
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„opojné řeči o tom, že tempo růstu třetí největší asijské ekonomiky by mohlo brzy 

předstihnout růst Číny, se kamsi vytratily“ (HN, 14.5.2013) a celkovým stavem indické 

ekonomiky, většinou v souvislosti s českými firmami v Indii „V prvním pololetí se indický 

trh zmenšil o devět procent a ve druhé polovině roku se nečeká zlepšení. Prostor pro Škodu 

se zmenšuje razantněji. Nejvíce klesají prodeje v kategoriích, kam patří Škody Octavia (v 

Indii donedávna prodávané pod názvem Laura), Fabia a Rapid.“ (HN, 21.8.2013).  

V návaznosti na obsahovou analýzu a využití metody kódování, lze sledovat i proměnlivost 

četnosti jednotlivých kódy označovaných témat v průběhu let. V devadesátých letech17 se 

česká média intenzivně zabývala aktuálním tématem Indie a Pákistánu, sporu o Kašmír a 

jaderným zbrojením obou zemí, zejména v souvislosti s mezinárodními sankcemi uvalenými 

na Indii, kvůli provádění jaderných testů v roce 1998. V roce 1997 byla věnována pozornost 

také výročí indické nezávislosti, avšak je nutné zmínit, že autoři se věnovali zejména 

historickým popisům vývoje Indie a Pákistánu, aktuální situaci odpovídal popis nepřátelství 

mezi oběma zeměmi „Převážně hinduistická Indie a muslimský Pákistán jsou jako dva bratři 

zrození z jedné matky, kteří na sebe už padesát let vrhají nevraživé pohledy, občas si pohrozí 

klackem či se do sebe pustí pěstmi. Proč se nemají rádi?“ (MFD, 15.8.1997) a mnohdy 

chyběly zprávy o situaci v současné Indii. 

Ještě na přelomu tisíciletí byl publikován poměrně velký počet textů o aktuálním dění v Indii 

na téma konfliktu v Kašmíru. Kašmíru se ale analyzovaná média od roku 2003 již téměř 

nevěnují. Na přelomu tisíciletí je mnohokrát zmíněný také terorismus, v návaznosti na 

aktuální teroristické útoky směrované na indický parlament v roce 2001 a pravděpodobně 

také v souvislosti s teroristickými útoky v USA. 

Od této doby se však také začíná referovat o Indii více z ekonomického pohledu „Informační 

technologie nejen vytvořily nové cesty spolupráce, ale mění tradiční zažitou představu o 

Indii.“ (MFD, 25.9.2001), začíná se psát o jejím ekonomickém potenciálu a také se začíná 

snižovat informovanost o současném dění v Indii. Textů, zabývajících se aktuálními 

informacemi po přelomu letopočtu je celkem 172, z toho 83 textů se zabývá právě 

ekonomikou a z tohoto výběru je přesně 61 článků zcela optimistickými v pohledu na 

indický potenciál. Podstatným je fakt, že když se v Indii v určitém roce odehrála důležitá 

 

17 Zde myšleny roky 1996 až 1999.  
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událost (volby, teroristické útoky etc.) o ekonomickém potenciálu vycházelo méně článků. 

Viz následující graf:  

 

Obrázek 6: Korelace vybraných témat, vlastní graf, zdroj dat: Anopress IT, a.s. 

Jak vyplývá z grafu, téma ekonomického potenciálu (do grafu byly započítány i články 

zabývající se kriticky ekonomickým potenciálem Indie) bylo převládajícím tématem mezi 

aktuálními články zejména v letech 2003–2005, 2007–2011, 2012–2013, 2015 až dodnes. 

Od roku 1996–2003 nebylo téma ekonomického potenciálu Indie téměř diskutováno a 

převládala témata mezinárodních vztahů. Od roku 2003 však téma ekonomického potenciálu 

Indie rezonuje českými médii a výjimkou je pouze rok 2011, kdy se média věnovala 

protestům proti korupčním praktikám indické vlády a analýzám indické vlády rok před 

volbami. Druhou výjimkou je rok 2014, kde se média věnovala tématu politiky – v tomto 

roce probíhaly volby do indického parlamentu, psalo se o novém premiéru Naréndrovi 

Módím a řešilo se téma nacionalismu.  

Od roku 2005, jak již bylo zmíněno, byla věnována mediální pozornost zejména tématu 

indické ekonomiky, střední třídy a komparaci s Čínou. Čína byla až do roku 2003 zahrnuta 

v diskurzech o Indii méně než Pákistán. Od roku 2003 se o Číně ve spojitosti s Indií 

informuje stále více a v současnosti je Čína zmiňována dokonce třikrát více než Pákistán. 

Většina článků vychází z porovnávání ekonomické síly Indie a Číny „rostoucí demokratická 

Indie je v jejich očích vhodný "soupeř" pro zemi draka.“ (HN, 28.1.2015) a nepřináší žádné 

aktuální postřehy. 

Není bez zajímavosti, že místy si téměř protiřečí články vydané zanedlouho po sobě: „To, že 

je Indie stále chudá země a ještě hodně dlouho chudá zůstane, je jiná věc. To souvisí s tím 

obrovským přírůstkem obyvatelstva…Potom je dost těžké, aby s tím udržel krok ekonomický 
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rozvoj země.“ (Právo, 7.4.2004, autorem je indolog Dušan Zbavitel), naproti tomu vycházejí 

zprávy: „Indie má rakety, satelity, miliardu lidí, sebevědomí, mozky i svůj Hollywood.“ 

(MFD, 18.3.2004), či „Indie je zemí v pohybu, zemí s prudkým hospodářským rozvojem a 

oslnivou dynamikou v sektoru informačních technologií.“ (MFD, 20.8.2004). O rok později 

je možno zaznamenat výrok: „Indie se podle něj v budoucnu stane jednou z hlavních 

ekonomik eurasijského prostoru. Bude to důsledkem kombinace zlepšené ekonomické 

výkonnosti a počtu obyvatel“ (HN, 29.3.2005). Tento jev nelze označit za chybný, spíše jde 

o rozdílné vnímání aktuálního dění v Indii, čemuž se diskurz o Indii kvůli diverzitě postojů 

autorů pravděpodobně nevyhne.    

Stále častěji jsou od roku 2006 užívány také pojmy Česká republika, Češi, české firmy, 

případně české návyky, z čehož lze vyvozovat hlubší snahu o propojení obou zemí a o 

přiblížení indických reálií čtenářům pomocí komparace s Českou republikou a zasazení 

informací o Indii do známých konceptů. Například střídání stráží na indicko-pákistánské 

hranici bylo popsáno následovně: „Čechovi může připomínat něco mezi střídáním Hradní 

stráže a fanděním na fotbale.“ (MFD, 10.12.2009). Vysvětlením by mohlo být, že se autoři 

snaží více přiblížit indické reálie českému čtenáři, klade se důraz na subjektivní zkušenost a 

upouští se od pouhé informovanosti o vzdáleném světu, který je člověku neznámý. Důvodem 

také může být větší rozmach internetu a snadná dostupnost informací z celého světa, což 

vede k nutnosti vytvořit atraktivnější zprávu pro čtenáře a představit mu svět v takových 

obrazech, se kterými se snadněji sám identifikuje.  

Zajímavým důkazem stále poměrně časté neaktuálnosti diskurzu o Indii v českém prostředí 

lze názorně dokázat skutečnosti, že i v roce 2006 a 2007, se navrací čeští autoři zpět k dobám 

kolonialismu: „Kdo může za neutěšený stav země, kde nyní žije sedmnáct procent obyvatel 

planety? Možná britští kolonialisté.“ (MFD, 16.12.2006), „Dědictví kolonialismu je tam 

stále nepříjemně živé.“ (Haló noviny, 15.8.2007) a velmi často se věnují historickým 

událostem Indie, například také v roce 2014: „Neúspěch INK (Indický národní kongres pozn.aut.) 

je obrovským zklamáním pro Gándhího rodinu a značí změnu v indické společnosti, která si 

silně zakládá na tradicích. Dynastie dala Indii prvního ministerského předsedu 

Džaváharlála Néhrúa, který byl hrdinou boje za nezávislost Indie na Británii a který zemi 

vedl od roku 1947 až do své smrti v roce 1964.“ (Haló noviny, 3.6.2014).   

Aktuálnímu tématu všeobecných voleb v Indii byla věnována pozornost téměř pokaždé, kdy 

tyto volby probíhaly, ale až v roce 2014 se na toto téma zaměřuje nejvíce článků z celého 

analyzovaného období. Od té doby je také indický premiér, tedy Naréndra Módí, nejčastěji 
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zmiňovanou osobou premiéra za dané zkoumané období. Atal Bihárí Vádžpéjí, premiér 

v letech 1996, 1998-2004 byl zmíněn ve 34 článcích z korpusu dat, Manmóhan Singh, 

indický premiér v letech 2004-2014, byl za celé své volební období zmíněn v celkem 33 

textech. Současný premiér Indie, Naréndra Módí, byl zmíněn celkem ve 34 článcích 

z korpusu dat, přičemž jeho volební období je zatím nejkratším z těchto tří premiérů.  

Pro získání podrobného a přesného výsledku tohoto tvrzení, byla jména tří zmíněných 

premiérů zadána jednotlivě v databázi Anopress, opět v rozmezí analyzovaných let v této 

práci (1996-2018) a opět v médiích relevantních pro tuto práci (MFD, HN, LN, Právo, Haló 

noviny, Blesk, AHA!). Výsledkem je, že Atal Bihárí Vádžpéjí byl zmíněn v tomto období v 

456 článcích, Manmóhan Singh ve 353 mediálních textech a Naréndra Módí v 253 textech. 

Z této podrobné analýzy lze soudit, že předchozí indický premiér Atal Bihárí Vádžpéjí byl 

zatím nejvíce a s největší frekvencí zmiňovaným indickým premiérem v českých médiích, 

druhým nejvíce zmiňovaným indickým premiérem je současný premiér Naréndra Módí.   
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3.4 Nepřesnosti a zavádějící údaje v textech  

Při kvalitativním výzkumu vybraných textů byly v několika případech nalezeny nepřesné 

výrazy a faktické chyby. Poměrně vysoká četnost chybných údajů může být důkazem 

vnímání Indie jako vzdálené a odlišné země, o které se toho příliš neví. Chybovost může být 

způsobena nepozorností autora, převzetím zprávy ze zdroje, který obsahuje nesprávné 

informace, ale také autorovou neznalostí tématu. Pokud se například autor o téma nezajímá, 

je pravděpodobné, že bude užívat myšlenkových stereotypů „muslimský Pákistán a 

hinduistická Indie“ (LN, 15.5.1999) a tímto pak potvrzovat zjednodušené představy o Indii, 

nebo může podobným způsobem zcela odchylovat diskurz o Indii od její indické reality. 

Časté chyby lze při podrobné obsahové analýze textů pozorovat u nesprávných přepisů 

indických jmen, viz například „Atalem Beharim Vajpajím“ (LN, 11.5.1996), „premiér 

Manmohan Sing“ (HN, 2.9.2013), „premiér Monmahan Singh“ (HN, 17.2.2014), „Červená 

pevnost Ágry na břehu řeky Jamura“ (HN, 25.5.2005), „v indickém pohraničním městě 

Kardžílu“ (LN, 15.5.1999). 

Dále byla chybovost zapříčiněna pravděpodobnou neznalostí indických reálií. Například: 

„Potíže dělají premiérovi zejména spojenci ze strany (správně organizace, pozn.aut.) Raštríja 

svajamseak sang (RSS)“ (Haló noviny, 5.12.2000), „Indie je pochopitelně subkontinent, 

nesrovnatelný s jednotlivými zeměmi středoevropského formátu, ale přece jaksi homogenní, 

podobně jako Matička Rus.“ (Právo, 11.9.2003), „Rádžasthán je muslimský stát (správně 

hinduistický, pozn.aut.) a ženám se doporučuje střídmější oblečení.“ (HN, 16.2.2006), „za 

Walmart a Tesco se postavil i potomek slavného indického askety s odporem ke konzumu, 

Rahúl Gándhí.“ (HN, 7.11.2012), „Ostatně v září vystoupil se svou kampaní Made in India 

(Vyrobeno v Indii) (správně Make in India, Vyráběj v Indii, pozn.aut.)“ (LN, 13.11.2014), „Modi sám 

je minimálně spoluodpovědný za sektářské násilí, které si v Gudžarátu vyžádalo v roce 2001 

(správně v roce 2002, pozn.aut.) asi tisíc mrtvých.“ (HN, 31.3.2014), „celostátní (správně 

celoindické/všeobecné pozn.aut.) volby“ (MFD, 20.8.2004), „Z kastovního systému vyplývá i 

určitá rezervovanost vůči cizincům, ačkoliv jednání s Indy bývají velmi přátelská a 

uvolněná.“ (HN, 10.3.2013).  

Přehánění číselných údajů ukazuje určitým způsobem laxnost při použití faktů v souvislosti 

s Indií. V následujících ukázkách se odráží představa autorů o velmi početném obyvatelstvu 

Indie, což jim zřejmě dává pocit, že je možné provádět hyperbolická vyjádření a publikovat 

tak nesprávné číselné údaje. “Indické univerzity opouštějí každý rok dva milióny 



 

42 

 

absolventů…“ (HN, 15.6.2006) a ve stejný rok bylo publikováno: „Indické univerzity a 

vysoké školy každoročně opouští kolem tří miliónů absolventů.“ (HN, 17.10.2006). 

Následující ukázky mohou znamenat snahu o zvýraznění současných vzájemných vztahů 

mezi Indií a Pákistánem, pravdou však zůstává, že slovní spojení typu „na odvěkého rivala 

– sousední Pákistán“ (HN, 23.5.2017) a „mezi odvěkými rivaly Islámábádem a Dillí“ (LN, 

28.12.1999) jsou zcela nepřesné.   

Mezi zbývající nepřesnosti, které byly v textech nalezeny, lze zahrnout „nedotknutelnost 

(správně nedotýkatelnost pozn.aut.)“ (Právo 11.9.2003, Právo 7.4.2003, Právo 7.4.2005, MFD 

20.11.2006, HN 16.2.2006, MFD 18.4.2009, Právo 15.10.2009, Haló noviny 27.2.2016), jež 

se zdá být nejpočetnější nesrovnalostí. Dále zde můžeme uvést například slovo „jogín“ (LN, 

31.1.1998), často zaměňované za správnou variantu slova „jógin“, pro pojmenování toho, 

kdo cvičí jógu. Mezi pravděpodobně nezáměrné chyby lze uvést kupříkladu „buddhistických 

motliteb“ (MFD, 20.11.2006), nebo také „u hranice mezi indickou a pákistánskou částí 

Pákistánu“ (LN, 25.6.1999).  
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3.5 Autoři 

Zajímavým poznatkem z analýzy mediálních článků se ukazuje skutečnost, že ve většině 

případů tvoří diskurz o Indii redaktoři médií, ne přímo odborníci na dané téma, tedy 

indologové. V celém korpusu dat pro analýzu této práce byl nalezen jeden článek českého 

indologa Odolena Smékala o Indiře Gándhíové (LN, 15.11.1997), jeden článek indologa 

Dušana Zbavitele – recenze na nově vydanou publikaci Dějiny Indie (LN, 2.8.2003), jeden 

rozhovor opět s Dušanem Zbavitelem na téma indické společnosti (Právo, 7.4.2005) a jeden 

článek indologa Zdeňka Štipla na téma zvolení nového indického prezidenta (LN, 

29.7.2017).  

Nejčastějším přispěvatelem na téma Indie byl Ladislav Kryzánek, redaktor Mladé fronty 

DNES. V analyzovaném korpusu dat se objevují jeho texty od roku 1996 až do roku 2015. 

Tyto články jsou vždy tematicky aktuální. V několika případech u něj lze pozorovat snahu 

o senzaci a upoutání čtenářské pozornosti: „Bezesporu skvělá zpráva pro zemi Buddhy a 

Gándhího.“ (MFD, 7.12.2015) „Převážně hinduistická Indie svedla od roku 1947 s 

muslimským Pákistánem tři krvavé války“ (MFD, 29.5.1998) „…největší světové 

demokracii…“ (MFD, 7.12.2015). Podobnými vyjádřeními často podporuje stereotypy 

spojené s Indií, na druhou stranu jeho články jsou fakticky správné a často uvádí i detailní 

kontext pro dané téma, je tedy vidět určitá hlubší informovanost o Indii.  

Někteří redaktoři Hospodářských novin zase například využili svých již dříve vydaných 

článků a zkopírovali některé pasáže do později vydaných textů. Pro představu o 

zkopírovaných pasážích redaktora Jana Činčury zde:  

 

„Podotkl však, že české firmy to budou 

mít velmi těžké. "Rozhodně nejde o trh, 

kam by bylo možné prodat cokoli, 

konkurence zejména silných asijských 

zemí je obrovská," doplnil Tlapa. V 

českém vývozu dominují stroje a 

chemické výrobky. V dovozu z Indie je na 

předním místě spotřební zboží a 

průmyslové výrobky.“ (HN, 16.12.2002) 

„Tlapa však podotkl, že české firmy to 

budou mít velmi těžké. "Rozhodně nejde 

o trh, kde je možné prodat cokoli, 

konkurence zejména silných asijských 

zemí je obrovská," uzavřel Tlapa. V 

českém vývozu dominují stroje a 

chemické výrobky. V dovozu z Indie je na 

předním místě spotřební zboží a 

průmyslové výrobky.“ (HN, 3.3.2003) 



 

44 

 

Další redaktor HN, Adam Junek, kopíroval některé své pasáže následujícím způsobem:18  

 

Jak již bylo výše zmíněno, některá slovní spojení se ustálila a byla využita v mnoha článcích. 

Byly však nalezeny také mediální texty, ve kterých autoři využívali nepříliš obvyklá slovní 

spojení, nebo zmiňovali nepříliš známé informace a lze se tedy domnívat, že autoři se od 

sebe navzájem někdy inspirují. Lze to pozorovat například zde: „Někdejší indický ministr 

zahraničí a respektovaný básník Vádžpéjí, kterému vyšlo již několik sbírek“ (MFD, 

16.5.1996) a „Někdejší indický ministr zahraničí a uznávaný básník reprezentuje politiku, 

která svými výroky vyděsila veřejnost i za hranicemi Indie.“ (Právo, 17.5.1996), u druhé 

citace je autorem František Vonderka, autor v MFD znám není. V těchto ukázkách je 

zajímavé, že oba články se věnují Vádžpéjímu jako nově zvolenému premiérovi, o poezii se 

dále ani jeden z autorů nezmiňuje.  

Jistým specifikem je také odlišné pojetí aktuální situace v Indii. V roce 2001, zaujali dva 

redaktoři zcela rozdílné postoje a v titulku jednoho mediálního textu stálo: „Indie: Válku s 

Pákistánem nechceme“ (LN, 20.12.2001), druhý titulek však nesl jinou informaci: „Indové 

a Pákistánci se chystají na válku“ (HN, 31.12.2001). Je vhodné dodat, že mezi oběma články 

se neudály žádné nové události. Článek s titulkem „Indie: Válku s Pákistánem nechceme“ se 

však zaměřuje spíše na politickou situaci a v článku s titulkem „Indové a Pákistánci se 

chystají na válku“ sice redaktorka také cituje indické představitele, kteří tvrdí, že válku 

nechtějí, ale tento článek se dále zaměřuje na zbrojení obou zemí. Rozdílné pojetí obsahu 

 

18 Oba dva autoři, Jan Čičura i Adam Junek, v uvedených článcích kopírovali více pasáží, pro představivost 

uvedeny jen tyto čtyři ukázky.  

„Zatímco západní firmy míří za 

levnou pracovní silou do Indie, 

vydali se tamní farmaceuti opačným 

směrem. Na západ je lákají vysoké 

ceny generik, takže na svých 

výrobcích mohou vydělat 

několikanásobně více než v Indii.“ 

(HN, 8.10.2004) 

 

„Zatímco technologické koncerny ze 

Spojených států a Evropy míří za levnou a 

kvalifikovanou prací do Indie, vydaly se 

indické farmaceutické koncerny opačným 

směrem. Na západ je lákají vysoké ceny 

generik, levnějších variant originálních 

léků. V porovnání s indickým trhem na 

nich totiž vydělají v západních zemích 

několikanásobně více, uvedla agentura 

Bloomberg.“ (HN, 2.6.2004) 
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zcela jistě není chybou, naopak je důkazem o pestrosti pohledů, je ale vhodné zmínit, že 

tímto způsobem nekonzistentní diskurz na téma Indie a Pákistánu by mohl způsobit nejasné 

chápání dané problematiky, pokud by se čtenáři zaměřili pouze na čtení titulků. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo popsat mediální diskurz o Indii tak, jak se jeví na základě článků 

z vybraných českých periodik. Jednotlivé články korpusu dat byly dle jejich obsahu 

přiřazeny do třech kategorií – pozitivní pohled na Indii, negativní a neutrální pohled.  

V kategorii pozitivního pohledu na Indii byla Indie komunikována jako atraktivní země, 

lákavá destinace pro všechny, kteří nacházejí zalíbení v exotice a hledají vnitřní klid a 

náboženskou toleranci. Indie byla charakterizována jako ideál morálky a jednoty. Výrazným 

tématem v rámci pozitivního pohledu na Indii se ukázalo být téma indické ekonomiky. 

Zejména potenciál indické ekonomiky byl (a zůstává) oblíbeným tématem českých médií.  

Texty přiřazené pod negativní pohled na Indii obsahovaly nejčastěji popisy bizarností a 

pejorativně zabarvené stereotypy. Negativní obraz o Indii tvořily dále různé senzace, 

kontroverze, komparace s ostatními zeměmi a orientalistický pohled nadřazenosti nad Indií, 

či jejími obyvateli. Tématem, které se v rámci negativního pohledu na Indii komunikovalo 

nejvíce, byla indická společnost.  

Neutrální pohled na Indii byl charakterizován především objektivitou, vyvážeností pohledů 

na popisované události, v mediálních článcích nebyla výrazná kritika či nadřazený nebo 

submisivní pohled na Indii. Charakteristickým prvkem článků v neutrální kategorii bylo 

v některých případech také užití ustálených slovních spojení. Nejčastějšími tématy v této 

kategorii byly aktuální události o politice, společnosti a kultuře, často převzaté ze 

zahraničních zpravodajských agentur.  

Cílem práce bylo také nalezení témat, se kterými je Indie nejčastěji spojována. Jak se již 

ukázalo v kvantitativní části práce, témata se v čase proměňovala a měnila se nejen četnost 

vydaných článků, ale pravděpodobně také intenzita a hloubka analýz na téma Indie, což 

například dokázala odlišná četnost výskytu pojmu „Indie“ a adjektiva 

„indický/indická/indické“ v roce 2011. V 90.letech byla Indie nejčastěji spojována 

s tématem sporu o Kašmír, s jaderným programem a se vztahem k Pákistánu. Při přelomu 

letopočtu referovala média o Indii nejčastěji ve spojitosti s její ekonomikou, s problematikou 

terorismu a s četnými návštěvami zahraničních představitelů. Zajímavým výsledkem 

obsahové analýzy byl fakt, že o Indii bylo od roku 2003 stále více referováno v souvislosti 

s Čínou a v posledních letech byla Čína komunikována dokonce třikrát více než Pákistán.  
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Během posledního desetiletí byla Indie komunikována zejména ve spojitosti s potenciálem 

indické ekonomiky a došlo k nárůstu článků, které referují o českých firmách v Indii, Češích 

a České republice ve spojitosti s Indií, či se podobným způsobem snaží přiblížit českému 

čtenáři indickou realitu v jemu známých obrazech.  

Hlavní hypotéza této práce o nepříliš dynamickém obrazu Indie byla potvrzena, protože jak 

bylo v textu uvedeno, docházelo často ke stereotypnímu opakování známých informací a 

ustálených větných spojení v souvislosti s Indií. Pokud by byl diskurz o Indii tvořen pouze 

zde analyzovanými médii, byla by Indie chápána stále jen jako nejlidnatější světová 

demokracie, země velkých protikladů a země s perspektivním trhem.  

Navazující hypotézou byla nevýrazná diferenciace témat. Důkazem pro nevýraznou 

proměnu témat může být skutečnost, že i v současné době se stále vytváří diskurz o Indii na 

základě témat jako „získání indické nezávislosti“ a „kolonialismus“. Navazující hypotézu 

ale můžeme díky výsledkům obsahové analýzy z části vyvrátit. Nejen, že v kvantitativní 

části práce bylo dokázáno, že se informovanost o Indii proměňuje v průběhu let, ať už 

v souvislosti se změnami v Indii nebo ve světě, ale také z obsahové analýzy korpusu dat 

vyplývá, že se témata v čase opravdu mění.  

Autoři mediálních textů se v mnoha případech snažili zprostředkovat fakticky správné a 

přesné informace, mnohdy se však nechali ovlivnit existujícími představami a stereotypy, 

využívali hyperbolická vyjádření a expresivní výrazy. Pravděpodobně kvůli snaze upoutat 

pozornost vytvářeli někdy až kontroverzní obraz Indie. Často autoři nahlíželi na jednotlivá 

témata také velmi subjektivně, přičemž k tomu mohlo docházet nezáměrně, na základě 

jiných diskurzů, které je již dříve formovaly a ovlivnily. Mediálnímu obrazu Indie by zcela 

jistě prospělo, kdyby o Indii informovali autoři více znalí indické kultury, politiky, historie, 

a především ti, kteří by se vyvarovali opakování šokujících a stereotypních zpráv a posouvali 

by informovanost, a tedy diskurz o Indii více směrem k reálnému dění v Indii.  

Tato práce byla koncipována jako kritická analýza diskurzu o Indii, který byl 

zprostředkovaný skrze tištěná média od roku 1996 do roku 2018. Při dalším výzkumu by 

bylo zajímavé se zaměřit například na kratší časové období a zkoumat informovanost o 

konkrétních tématech, souvisejících s aktuálním dění v Indii.  
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Přílohy 

Příloha č.1 Tabulka pro kvantitativní analýzu četnosti výskytu pojmu „Indie“  

 

Příloha č.2 Tabulka pro kvantitativní analýzu, četnost výskytu adjektiva „indický/á/é“ 

 

 

  

Rok Celkem MF Dnes HN LN Blesk Právo Haló noviny Aha! Metro

1996 1011 280 274 142 101 177 37 0 0

1997 1202 296 285 186 109 217 109 0 0

1998 1555 305 302 328 104 305 211 0 0

1999 1911 329 492 387 139 325 239 0 0

2000 2299 965 401 291 126 320 196 0 0

2001 2319 930 386 326 120 358 199 0 0

2002 2263 836 423 317 83 355 249 0 0

2003 2187 809 422 327 92 324 213 0 0

2004 2412 697 549 347 82 457 280 0 0

2005 2905 818 727 454 130 476 300 0 0

2006 2948 800 748 386 62 468 352 0 132

2007 2866 781 671 395 71 403 361 65 119

2008 3194 873 705 449 100 449 410 99 109

2009 2483 761 427 364 87 328 397 47 72

2010 2380 611 467 409 70 315 381 42 85

2011 3471 1217 688 705 88 346 299 49 79

2012 2499 636 688 433 53 320 276 41 52

2013 2497 616 658 471 57 314 265 43 73

2014 2044 511 541 319 49 296 231 39 58

2015 2008 478 517 279 67 291 251 46 79

2016 1774 343 474 283 66 261 235 50 62

2017 1735 361 543 224 43 264 213 26 61

2018 1567 323 462 203 52 233 206 33 55

Rok Celkem MF Dnes HN LN Blesk Právo Haló novinyAha! Metro

1996 768 223 133 115 126 162 9 0 0

1997 980 220 168 161 131 203 97 0 0

1998 1113 218 203 224 94 228 146 0 0

1999 1497 298 329 309 151 233 177 0 0

2000 1367 424 248 231 130 214 120 0 0

2001 1600 546 237 267 116 290 144 0 0

2002 1801 576 374 266 79 309 197 0 0

2003 1610 596 250 256 96 256 156 0 0

2004 1710 522 326 266 107 302 187 0 0

2005 1940 597 423 324 115 285 196 0 0

2006 1867 515 395 295 76 274 196 0 116

2007 1695 505 334 268 76 200 147 72 93

2008 2092 581 353 336 119 295 207 93 108

2009 1602 443 269 250 94 208 198 68 72

2010 1479 412 265 252 65 180 176 54 75

2011 1513 543 220 215 64 208 160 49 54

2012 1409 380 231 225 68 219 174 51 61

2013 1267 282 201 230 60 199 180 40 75

2014 1244 292 173 186 61 203 202 56 71

2015 1046 276 142 158 61 155 145 36 73

2016 959 243 114 146 61 148 146 40 61

2017 905 196 142 135 44 142 130 42 74

2018 879 193 136 135 52 142 133 45 43



 

II 

 

 

Příloha č.3 Tabulka pro kvantitativní analýzu, četnost výskytu pojmu „Indie“ a 

adjektiva „indický/á/é“ 

  

Rok Indie Indický Celkem

1996 1011 768 1492

1997 1202 980 1834

1998 1555 1113 2090

1999 1911 1497 2681

2000 2299 1367 3164

2001 2319 1600 3313

2002 2263 1801 3304

2003 2187 1610 3224

2004 2412 1710 3495

2005 2905 1940 4135

2006 2948 1867 4082

2007 2866 1695 3974

2008 3194 2092 4447

2009 2483 1602 3573

2010 2380 1479 3360

2011 3471 1513 4429

2012 2499 1409 3382

2013 2497 1267 3213

2014 2044 1244 2838

2015 2008 1046 2639

2016 1774 959 2415

2017 1735 905 2311

2018 1567 879 2158



 

III 

 

Příloha č. 4 Tabulka pro kvalitativní analýzu obsahu mediálních textů v letech 1996–

2018.  

 

 

 

 

  

Rok Pořadí článku ve worduDeník Téma ZaměřeníPohled Aktuální událost v IndiiObsah zkráceně

1996 1. HN ekonomické vztahy s ČR EKO pozitivní ne Řeší se obchodní dohody z roku 1973 a 1993, finanční roky 1991-1992 a ekonomická reforma v tomto fin.roce, fin. rok 94/95, M-X v roce 1995

1996 2. Blesk info pro turisty SP neutrální  - ne informace pro turisty (cesrovní pasy, víza, bezpečnostní opatření) 

1996 3. HN aukce obrazů koloniální Indie KUL neutrální + ne

1996 4. Právo Indie a Čína IR neutrální + ano utlumení napětí v indicko-čínských vztazích 

1996 5. MFD Miss World SP negativní ano upálení Inda na protest kvůli Miss World, konané v Béngalúru

1996 6. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrání - ano Kašmír, informace i z ind.zprav.zdrojů

1996 7. MFD ind.prezident v ČR IR pozitivní ano rozhovor s indickým prezidentem (Šankar Dajál Šarma) při jeho návštěvě v Praze

1996 8. Právo volby POL negativní ano nová vláda BJP (PM Atal Bihárí Vádžpéjí), hinduismus

1996 9. LN volby POL neutrální ano demise PM INC, nástup nacionalistické BJP

1996 10. HN ekonomické vztahy s ČR EKO neutrální + ano stavba potrubního systému českou firmou

1996 11. MFD Indie a Čína IR neutrální + ano čínský prezident v Dillí 

1996 12. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR negativní ano pákistánš tí vesničané trpí pod indickou palbou

1996 13. Právo ind.prezident v ČR IR neutrální ano stručná zpráva o tom s kým se ind. Prezident setká a stručný popis jeho politické kariéry

1996 14. MFD volby POL neutrální ano nová menšinová koaliční vláda získala dvěru v Lók Sabhá

1996 15. MFD volby POL neutrální ano novou vládu bude sestavovat BJP (Atal Bihárí Vádžpéjí) 

1997 1. HN ekonomické vztahy s ČR EKO pozitivní ne velmi podobné jako 1/1996, starší dohody, popisné ekonomické údaje 

1997 2. LN Indira Gándhíová SP neutrální ne připomínka zesnulé bývalé premiérky Indiry Gándhíové

1997 3. Blesk info pro turisty SP negativní ne exotický popis Indie, orientalistický pohled, info pro turisty, doporučují maximálně návštěvu Goa, kde jsou především Evropané

1997 4. MFD nezávislost SP negativní ne analýza situace v Indii k výročí získání nezávislosti

1997 5. HN popis moderní Indie SP neutrální + ne stručná analýza vývoje a současného stavu indické společnosti, ekonomiky a politiky

1997 6. LN cestovatelské zážitky SP negativní ne Tomáš Halík a jeho zážitky z cesty do Indie v roce 1995, rozhovor

1997 7. MFD ind. kultura v ČR KUL neutrální + ne výstava v Náprstkově muzeu

1997 8. MFD recenze knihy o Indii KUL neutrální ne recenze knihy od 3 českých indologů (Krása, Marková, Zbavitel) 

1997 9. MFD ambice Indie v MV EKO neutrální + ne analýza, ambice Indie a možné problémy

1997 10. Právo Indie a Pákistán IR pozitivní ano analýza současné situace v obou zemích, zméněn nový prezident, v porovnání s Pákistánem z toho Indie vychází lépe

1997 11. HN historie moderní Indie SP neutrální ne počátek od roku 1885 konec 1960 

1997 12. Právo ekonomické vztahy s ČR EKO neutrální + ano výstava českých firem v Novém Dilí, obchodní bilance Indie a ČR

1997 13. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální ano analýza vzájemných vztahů 

1997 14. LN popis moderní Indie SP neutrální + ano analýza současné politické, ekonomické a společenské situace, výhledy do budoucnosti

1997 15. Právo ekonomické vztahy s ČR EKO pozitivní ano info a vývozu a dovozu Indie-ČR

1998 1. HN jaderný program Indie IR neutrální - ano sankce uvalené na Indii a Pákistán kvůli jaderným testům

1998 2. HN jaderný program Indie IR neutrální - ano sankce uvalené na Indii a Pákistán kvůli jaderným testům

1998 3. LN jaderný program Indie IR neutrální - ano sankce uvalené na Indii a Pákistán kvůli jaderným testům

1998 4. LN jaderný program Indie IR negativní ano sankce uvalené na Indii a Pákistán kvůli jaderným testům

1998 5. MFD jaderný program Indie IR neutrální + ano jaderné zbrojení

1998 6. HN jaderný program Indie IR neutrální + ano jaderné zbrojení a útoky Pákistánu na Kašmír

1998 7. MFD jaderný program Indie IR neutrální + ano jaderné zbrojení, střet civilizací, poprvé propojení teorie střetu civilizací ase současnou situací 

1998 8. LN jaderný program Indie IR neutrální - ano jaderné zbrojení, poprvé uvedeny detaily - Pókharan, Rádžasthán…. 

1998 9. Právo Sankce kvůli jadernému programuEKO pozitivní ano sankce uvalené na Indii a Pákistán kvůli jaderným testům

1998 10. MFD Indie a Pákistán IR neutrální + ano jaderné zbrojení a útoky Pákistánu na Kašmír

1998 11. LN Mahátma Gándhí SP neutrální - ne výročí zavraždění Gándhího

1998 12. Haló novinyIndie a Pákistán, Kašmír IR neutrální + ano popis nedávné schůzky premiérů Indie a Pákistánu a zlepšování vzájemných vztahů

1998 13. Právo Turismus Čechů do Indie SP pozitivní ne nalákání na turismus do Indie

1998 14. LN jaderný program Indie IR neutrální + ne datumy, týkající se jaderného programu Indie a Pákistánu 

1998 15. LN jaderný program Indie IR negativní (myšleno proti jaderným zbraním, negativní pohled neznamená v každém případě negativní vnímání celé Indie)ano článek po rozhovoru s pákistánskou premiérkou Bénazír Bhuttovou

1999 1. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ne spíše popis a výčet historie jaderných vztahů Indie a Pákistánu

1999 2. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální ne jaderné testy LONI v květnu, neaktuální, řeší vztahy Indie - Pákistán, detailní historické info o Indii

1999 3. Haló novinypopis moderní Indie POL pozitivní ne nevěnuje se aktuálnímu tématu v Indii, informace ale velmi detailní, závěrem se věnuje pozornost komunistickým stranám a neomarxismu

1999 4. LN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální - ano spory o Kašmír a konflikt, negativní názor na vojenské manévry Indie

1999 5. LN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální + ano spory o Kašmír, hodnocení politické situace v Pákistánu a Indii

1999 6. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ano spory o Kašmír, prostor pro vyjádření jen z indické strany, ne z Pákistánu, převzato z čtk

1999 7. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ano detailní popis sporu o Kašmír a role USA

1999 8. LN Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ano Kašmír, autor stojí očividně na straně Indie  (ind. Jednotky vytlačily vetřelce …) 

1999 9. Právo Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální + ano spory o Kašmír, podváno spíše z indického hlediska

1999 10. Haló novinyIndie a Pákistán, Kašmír POL neutrální - ne popis historie konfliktu v Kašmíru a popis politických stran

1999 11. LN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální ano nepříliš čtivý popis současné situace a historie konflitku v Kašmíru, prostor pro vyjádření obou států

1999 12. LN únos indického letadla SP neutrální + ano vývoj situace se zadrženými rukojmími na palubě letadla a situace PM Vádžpéjího, zdůraznění konfliktu Indie - Pákistán

1999 13. Právo cestovatelské zážitky SP pozitivní orientalistickýano popis svobodného světa v Indii, prostý život Indů, nové rozměry myšlení, spisovatel Václav Koubek v Indii

1999 14. LN cestovatelské zážitky SP pozitivní orientalistickýano popis duchovní Indie, písničkář Václav Koubek v Indii

1999 15. Právo únos indického letadla SP neutrální + ano popis teroristického únosu indického letadla, bez jakékoliv spojitosti s Pákistánem

2000 1. LN Bollywood SP pozitivní ano popis indického filmového prmyslu, bez použití slova "bollywood" 

2000 2. LN Bill Clinton v Indii POL pozitivní ano článek Billa Clintona k postoji USA k Indii - nadějné přátelství, pozitivní pohled na rozvoj a ekonomiku

2000 3. LN Mohammad Alí Džinnáh SP pozitivní ne vykreslení Džinnáha jako negativní postavy, Indie prezentována jako demokratická, ekonomicky lepší země než Pákistán

2000 4. Haló novinypopis moderní Indie POL negativní ano neaktivita Vádžpéjího vlády, problémy s islámským fanatismem, rozporuplný vývoj

2000 5. LN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální ano výročí 53 let vzniku nezávislé Indie a nepokoje při oslavách

2000 6. Haló novinyKomunismus a venkov Indie EKO negativní ano popis zaostalého venkova a srovnávání ČR a Indie z pohledu komunismu

2000 7. MFD Ind v ČR SP pozitivní orientalistickýne posilování stereotypů - kasty, bída i rozvoj střední třídy 

2000 8. HN Indie a Rusko EKO pozitivní ano návštěva Putina v Indii a ekonomická spolupráce obou zemí 

2000 9. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ano vývoj konfliktu v Kašmíru

2000 10. MFD populační růst Indie EKO neutrální - ano Indie má miliardu obyvatel, problémy populačního růstu

2000 11. HN Vize budoucnosti jaderného zborjení Indie a PákistánuPOL neutrální + ano možné scénáře vývoje v obou zemích a role Číny a USA

2000 12. Právo Politika Indie, Pákistán a Kašmír POL neutrální + ano citace Indů, únos indického letadla

2000 13. Právo únos indického letadla SP neutrální + ano osvobození únesených Indů v letadle, role Pákistánu, Kašmír

2000 14. MFD Klima v Indii SP neutrální + ano ekologie, snaha o výrobu jaderných elektráren

2000 15. Právo Indie a Rusko EKO neutrální + ano návštěva Putina v Indii a ekonomická spolupráce obou zemí 



 

IV 

 

 

  

2001 1. MFD Indie a USA IR pozitivní ano sblížení demokracií USA a Indie

2001 2. HN Indie a vztahy se sousedy POL negativní ne popis slabosti Indie vůči sousedním zemím

2001 3. MFD cestovatelské zážitky SP negativní orientalistickýne popis kontrastů a zaostalosti Indie - cestovatel Martin Věchet, který jel do ášrámu a na venkov

2001 4.

2001 5. LN Korupce BJP a Zeman v Dillí POL neutrální - ano korupční aféra BJP - sponzorský dar za noční vidění pro indickou armádu

2001 6. LN Teroristický útok na indický parlamentPOL neutrální + ano reakce Indie na teroristický útok na indický parlament

2001 7. HN Teroristický útok na indický parlamentPOL neutrální + ano reakce Indie na teroristický útok na indický parlament, zbrojení, chystající se válka? 

2001 8.

2001 9. LN cestovatelské zážitky SP negativní orientalistickýano Daniel Hůlka v Indii, vykreslení problémů a složitého cestování po Indii

2001 10. MFD Kulturní představení v ČR KUL neutrální + ne představení do divadla Archa v Praze - prvky bollywoodu a kathaku

2001 11. MFD Zeman v Indii POL neutrální - ano setkání Zemana s prezidentem a PM, korupční skandál na pozadí

2001 12. MFD Zemětřesení v Indii a ČR pomoc SP neutrální - ano

2001 13. MFD Jméno Gándhí v politice POL neutrální + ano popis jména Gándhí v indické politice, šance Sonji Gándhí stát se příští PM

2001 14. LN Zeman v Indii POL neutrální - ano ekonomická spolupráce ČR a Indie, podnikatelské prostředí

2001 15. LN Zemětřesení v Indii a ČR pomoc SP neutrální + ano zemětřesení v Indii

2002 1. MFD cestovatelské zážitky SP negativní orientalistickýne místy nechutné popisy, toho, co tam cestovatel Ladislav Bártů zažil

2002 2. MFD Ind v ČR SP negativní orientalistickýne podporování stereotypů - špatné postavení ženy ve společnosti, náboženská nesnášenlivost - cestovatelé dosud mluví vždy jen o toleranci náboženství

2002 3. LN Turismus Čechů do Indie SP pozitivní ne informace pro turisty (cesrovní pasy, víza, bezpečnostní opatření) 

2002 4. Právo Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální ano citace Indů i Pákistánců

2002 5. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální - ano napětí mezi Indií a Pákistánem, vykreslení Indie jako nebezpečné země

2002 6. HN Indie a ČR EKO pozitivní ano perspektivní thr pro české firmy, avšak stále i překážky - konkurence ostatních asijských firem

2002 7. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ne popis možné války Indie a Pákistánu o Kašmír

2002 8. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální - ano Američané se zasloužily za to, že nevypukla válka Indie a Pákistánu

2002 9. Právo Indie a Pákistán, Kašmír IR pozitivní ano rozhovor s indickým ministrem zahraničí Umar Farúk Abdulláhem, mluví o Indii jako o zemi, co jedná správně

2002 10. MFD Adopce v Indii SP neutrální - ano špatné podmínky život dětí v Indii, křesťanský pohled

2002 11.

2002 12. HN cestovatelské zážitky SP pozitivní ano cestování po indických Himalájích, popis dalajlámy a budhismu

2002 13. MFD Indie a ČR EKO pozitivní ano KOPIE ekonomická spolupráce ČR a Indie, podnikatelské prostředí, KOPIE

2002 14. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR negativní ano analýza situace v Kašmíru, vyzdvižení faktu neuskutečněného referenda/plebiscitu o vůli Kašmířanů, porušování lidských práv ze strany Indie

2002 15. MFD Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální + ano spíše popochopení strany Indie

2003 1. Právo cestovatelské zážitky SP negativní orientalistickýano stereotypní avšak detailní popis současné Indie

2003 2. Blesk Bollywood KUL neutrální + ano brněnská Yana Gupta se prosadila v  bollywoodu a indických reklamách

2003 3. LN Recenze na Dějiny Indie KUL neutrální ne recenze knihy

2003 4. Právo Rozhovor s Arundati Roy KUL negativní ne popis Indie jako země s mnoha problémy

2003 5. LN Indie a Čína IR neutrální - ano zlepšení vztahů Čína a Indie

2003 6. HN Indie a ČR EKO pozitivní ano KOPIE ekonomická spolupráce ČR a Indie, podnikatelské prostředí, KOPIE

2003 7. HN Přesun zahr.firem do Indie EKO pozitivní ano levná Indie - přesun firem kvůli úsporám nákladů 

2003 8. HN Indické banky do Ruska EKO pozitivní ano spolupráce Indie a Rusko skrze bankovní sektor

2003 9.

2003 10. MFD popis moderní Indie POL neutrální + ano popis situace s Pákistánem, RB OSN, 

2003 11. HN Hra do PC SP neutrální ne nová PC hra, týkající se Indie

2003 12.

2003 13. HN Přesun zahr.bank do Indie EKO pozitivní ano potenciál indického trhu

2003 14. LN Útoky na parlament SP pozitivní ano indičtí policisté zabily teroristy, kteří spáchali útok na parlament v prosinci 2001

2003 15. Haló novinyIndie a Čína IR pozitivní ano prohloubení spolupráce obou zemí

2004 1. HN Indické firmy na Západě EKO neutrální + ano farmaceutické firmy odkupují západní firmy, aby se dostaly na západní trhy

2004 2. MFD Potenciál Indie EKO pozitivní ne popis i bídy

2004 3. HN Indie a Čína EKO pozitivní ne potenciál indického i čínského trhu, možná rizika

2004 4. Haló novinyIndie a Čína EKO pozitivní ano optimismus vůči novému vládnímu programu Indie - po vzoru Číny

2004 5. Haló novinyEkonomika Indie EKO pozitivní ano indický sektor IT a úspěšné indické firmy

2004 6. MFD Tsunami SP neutrální - ano Tsunami v Indickém oceánu, indické meteorologické středisko varovalo o zemětřesení pouze

2004 7. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne rozmach ale i rozdíly - chudoba

2004 8. HN Indické firmy EKO pozitivní ne farmaceutické firmy, výroba léků, pasáže kopie z článku 1/2004 HN

2004 9. MFD AIDS v Indii SP negativní ne nákaza virem HIV

2004 10. MFD Reformy v Indii EKO pozitivní ano představení rozpočtu nové vlády - ekonomický růst i boj s chudobou

2004 11. MFD Volby v Indii POL neutrální + ne výčet historie rodiny Nehrú-Gándhí, o volbách nic

2004 12. HN Ekonomika Indie EKO neutrální - ano zvyšující se náklady na zaměstnance v Indii

2004 13. MFD Volby v Indii POL neutrální + ano prognóza výsledků celoindických voleb, titulek jako senzace, obsah důležitý - elektronické volby poprvé - neakcentováno

2004 14. Právo KVIFF KUL neutrální ne filmový festival v KV, nesouvisející

2004 15. HN Indie a Pákistán IR neutrální - ano pochyby o stabilitě a bezpečnosti jaderného programu Indie a Pákistánu, popis historie

2005 1. Haló novinyIndie a Čína IR pozitivní ne návštěva čínského premiéra Ťia-pao v Indii, informace staré 24 dnů, komunistický nádech

2005 2. LN Kosmický program Indie SP pozitivní ano úspěchy kosmického programu Indie

2005 3. HN Indie a Čína IR pozitivní ano návštěva čínského premiéra Ťia-pao v Indii, popis demokratické Indie a vztahy k Číně a USA

2005 4. Právo Indie a ČR KUL negativní orientalistickýne rozhovor s indologem Dušanem Zbavitelem, orientalismus, stereotypizace, generalizace

2005 5. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano propracovaná analýza ekonomiky Indie, vojenství a mezinárodní vztahy s USA, kontrast vůči Zbavitelovi (populační boom = jen chudoba) 

2005 6. HN Indie a Čína EKO pozitivní ano optimistické a objektivní, z hlediska potenciálu indické ekonomiky a velmoci jako takové

2005 7. HN Indie a Čína EKO pozitivní ano návštěva čínského premiéra Ťia-pao v Indii, potenciál indické ekonomiky, vztahy s Čínou

2005 8. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne potenciál Indie, která je stále podceňovaná

2005 9. Právo Indická restaurace v ČR SP pozitivní ne orientalismus

2005 10. HN Ekonomika Indie SP negativní ano popis bídy a chudoby indického venkova

2005 11. HN Indie a EU EKO pozitivní ano ekonomická spolupráce EU a Indie, potenciál rozvoje Indie

2005 12. HN cestovatelské zážitky SP pozitivní orientalistickýne tipy na památky v severní Indii

2005 13. HN Indie a Pákistán, Kašmír IR neutrální + ano sbližování Indie a Pákistánu

2005 14. HN Indie a Afrika IR neutrální ano konec výroby nelicencovaných léků v Indii

2005 15. MFD České firmy v Indii EKO pozitivní ano potenciál velkého odbytu pro českou Škodovku



 

V 

 

 

  

2006 1. HN info pro turisty EKO neutrální + ne informace pro turisty (cesrovní pasy, víza, bezpečnostní opatření, kuchyně…..)

2006 2. MFD Ekonomika Indie EKO pozitivní ano současná ekonomika Indie, problémy a potenciál

2006 3. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano příležitosti podnikání v Indii

2006 4. MFD popis moderní Indie EKO pozitivní ne potenciál Indie stát se světovou ekonomickou velmocí

2006 5. MFD Indie a USA EKO neutrální + ano spolupráce Indie a USA v rámci jaderné energetiky

2006 6. MFD Indie a USA EKO neutrální + ano úplně stejný článek, odlišný název 

2006 7. HN České firmy v Indii EKO pozitivní ne potenciál Indie 

2006 8. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní orientalistickýano potenciál Indie, specifika jejich kultury/trhu

2006 9. Haló novinyIndie a USA IR negativní ano o amerických jaderných reaktorech do Indie, nelibost spolupráce USA s Indií (proti Číně?)

2006 10. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne potenciál Indie

2006 11. HN České firmy v Indii EKO pozitivní ne

2006 12. HN Indie a ČR SP pozitivní orientalistickýne Zbavitel - stereotypy kasty, Krasnická - gen.konzulka v Bombaji

2006 13. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano vývoj na trhu práce, atraktivní trh i pro západní pracovníky

2006 14. LN Indie a USA IR neutrální - ano spolupráce Indie a USA v rámci jaderné energetiky

2006 15. Metro Indie a USA IR neutrální + ano spolupráce Indie a USA v rámci jaderné energetiky

2007 1. Haló novinyVýročí 60 Indie SP neutrální - ne získání nezávislosti, konfliktní rozdělení a konflikty s muslimským Pákistánem, žádný aktuální popis oslav atp. 

2007 2. LN Indie a Čína EKO pozitivní ne ekonomika Indie levná - větší atraktivita

2007 3. LN Kulturní představení v ČR KUL neutrální + ne indická klasická hudba v Čr

2007 4. MFD Bollywood a Tollywood KUL pozitivní ne

2007 5. HN Zahraniční firmy v Indii EKO pozitivní ne žvýkačky

2007 6. HN Indie a Japonsko EKO neutrální + ano Abe v Indii

2007 7. HN Indie a UK EKO neutrální + ano rasismus v Big Brotherovi

2007 8. HN Volby v Indii POL neutrální - ano Prezidentkou je Pratibha Pátilová, nutné zlepšení práv žen

2007 9. HN Indické firmy na Západě EKO pozitivní ano rozhovor se šéfem indické Tata group

2007 10. HN Indické umění KUL neutrální - ne zvyšující se zájem o indické umění, souvislost s ekonomickým boomem, pochybnost o etice na trhu s uměním

2007 11. LN Kosmický program Indie SP pozitivní ano přípravy letu na Měsíc

2007 12. LN Indie SP neutrální ne výsledky výzkumu pohybu tektonických desek, které vytvořily Himálaj

2007 13. HN Ekonomika Indie EKO neutrální + ano zvyšující se zájem o módní luxusní značky 

2007 14. MFD Výročí 60 Indie SP negativní ano popis zaostalosti Indie, přehnané bizarnosti - kasty, polívání benzínem 

2007 15. MFD Indie a dětská práce SP neutrální + ano aktivity proti dětské práci

2008 1. HN Podnikání v Indii EKO negativní ano náznaky riskantního podnikání v Indii, lepší přesun do Číny

2008 2. HN Energetika EKO neutrální + ne trendy ve světové energetice, ovlivněné růstem Číny a Indie

2008 3. Haló novinyŽeny v Indii SP negativní ne nízké postavení žen v indické společnosti

2008 4. MFD Turismus Čechů do Indie SP pozitivní orientalistickýne

2008 5. MFD Čechové v Indii SP negativní ne popis Indie jako země s padělky atd.

2008 6. Haló novinyKomunismus Indie POL pozitivní ne vyzdvihování komunismu

2008 7. Právo Indie a Čína IR neutrální + ano sbližování Indie a Číny, ekonomicky

2008 8. Právo Indie a Čína IR neutrální + ano sbližování Indie a Číny, ekonomicky

2008 9. Právo Teroristický útok v Mumbai SP neutrální + ano zpráva o měsíc později

2008 10. LN Bollywood KUL neutrální - ano Táňa Fisherová o angažmá v Bollywoodu

2008 11. MFD České firmy v Indii EKO negativní ano Čína lepší pro business

2008 12. Haló novinyIndie a Pákistán, teroristické útokyIR neutrální + ano vztahy Indie a Pákistánu po listopadových teroristických útocích v Mumbai

2008 13. HN Kosmický program Indie SP pozitivní ano sonda na Měsíc

2008 14. MFD Indické firmy v ČR EKO pozitivní ano indický zájem o podnikání v ČR 

2008 15. LN Indie a ČR EKO neutrální + ano výroba levnějších aut pro Indy od Škoda Auto

2009 1. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne potenciál Indie

2009 2. HN Ekonomika Indie EKO neutrální ne info pro turisty do Indie

2009 3. HN Ekonomika Indie EKO neutrální - ano souvislost se světovou finanční krizí, teroristickými útoky a nadcházejícími volbami

2009 4. HN Móda v Indii SP neutrální + ano módní týden v Mumbai

2009 5. MFD Hranice Indie a Pákistán SP neutrální + ne střídání stráží na hranici

2009 6. Haló novinyIndie a USA IR neutrální + ano vztahy Indie a USA, na pozadí vztahů USA s Pákistánem a Čínou

2009 7. MFD Volby v Indii POL neutrální + ano Májávatí

2009 8. HN Podnikání v Indii EKO pozitivní ne Czech Trade pomáhá českým firmám v Indii

2009 9. MFD Volby v Indii POL neutrální + ano Ráhul Gándhí

2009 10. HN Podnikání v Indii EKO pozitivní ano Milan Hovorka o příležitostech v Indii pro Čechy

2009 11. Právo Indická restaurace v ČR SP pozitivní ne recenze na restauraci Masala v Praze

2009 12. LN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne

2009 13. HN Podnikání v Indii EKO pozitivní ne

2009 14. LN Bollywood KUL pozitivní ne Festival bollywoodského filmu

2009 15. MFD Indie a USA IR pozitivní ano návštěva Hilary Clinton v Indii - jaderná spolupráce a bollywood

2010 1. LN České firmy v Indii EKO neutrální + ano Metro/Makro v Indii

2010 2. Haló novinypopis moderní Indie SP negativní ne 60. let od vzniku ústavy Indie, téma chudoby a špatné kapitalistické vlády, očima indického komunisty

2010 3. LN Indická restaurace v ČR SP neutrální - ne recenze na restauraci Indian Jewel v Praze

2010 4. HN Indie a Čína a USA IR neutrální + ano návštěva státníků ze zemí RB OSN v Indii, nové spolupráce

2010 5. LN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne potenciál Indie

2010 6. Haló novinyhistorie moderní Indie IR neutrální ne výčet historických událostí, získávání nezávislosti

2010 7. Právo Turismus Čechů do Indie SP pozitivní ne

2010 8. HN Indie a Pákistán IR neutrální + ano spíše o Páksitánu a vztahu k Talibanu

2010 9. HN Indie a Čína EKO neutrální + ano setkání čínského prezidenta a PM Indie Manmóhana Singha

2010 10. Právo Indie a USA IR pozitivní ano návštěva Baraca Obamy v Indii, Indie jako velmoc

2010 11. MFD Bollywood KUL neutrální + ano natáčení bollywoodského filmu Rockstar

2010 12. LN České firmy v Indii EKO pozitivní ano česká headhunterská společnost jde do Indie

2010 13. HN České firmy v Indii EKO pozitivní ano rozvoj střední třídy - kupní síla u aut

2010 14. Haló novinyIndie a Rusko IR pozitivní ano návštěva prezidenta Medvěděva v Indii

2010 15. MFD Náboženské spory SP pozitivní ano rozhodnutí o dohodě o mešitě v Ajódhje



 

VI 

 

 

  
2011 1. LN České firmy v Indii EKO neutrální + ne česká headhunterská společnost expanduje v Indii

2011 2. MFD Indie a USA IR pozitivní ano návštěva Hilary Clinton v Indii

2011 3. HN České firmy v Indii EKO negativní orientalistickýne informace pro firmy do Indie

2011 4. MFD Výstava o Indii KUL pozitivní orientalistickýne

2011 5. LN Sport SP negativní ano neúspěšní fotbalisté

2011 6. LN Pákistán IR negativní ne

2011 7. LN Zbraně a Indie EKO neutrální + ne

2011 8. LN Protesty proti korupci - Anna HazareSP negativní ano vlna protestů proti korupci, vláda INC, příští rok volby

2011 9. LN Indické firmy v ČR EKO pozitivní ano IT Infosys

2011 10. MFD Současná moderní Indie EKO pozitivní ano úspěšná ekomika, chudoba, komparace s Čínou

2011 11.

2011 12. Haló novinyIndie a Rusko IR pozitivní ano větší spolupráce tradičních zpřátelených zemí

2011 13. HN Protesty proti supermarketům EKO neutrální + ano opozice a drobní podnikatelé proti PM Manmóhanovi

2011 14. HN Indie a Evropa EKO neutrální - ano vyjednávání cel v automobilovém průmyslu

2011 15. Haló novinyIndie a Pákistán POL pozitivní ano historie Indie-Pákistán, popis nekalých praktik Pákistánu vůči Indii a spolupráce s USA

2012 1. HN České firmy v Indii EKO pozitivní ano nadšení z přítomnosti na indickém trhu

2012 2. LN Současná moderní Indie SP pozitivní ne o image Indie na Západě, o westernizovaném hinduismu a stereotypech s Indií spojovaných, literární historik Martin C. Putna

2012 3. HN Podnikání v Indii EKO pozitivní ne podobné, jen jinak citovaní jako článek 1/2012 (6.9.2012, HN) )Lucie Hrdličková, tento článek je HN 22.5.2012

2012 4. HN bollywood EKO negativní ne neschopnost bollywoodského filmu zaujmou západní diváky

2012 5. Haló novinyKasty SP negativní ne o negramotnosti a bídě, stereotypy

2012 6. HN Indie a ČR EKO neutrální + ano veletrh v Brně, kde budou i indické firmy

2012 7. HN bollywood KUL neutrální + ano zájem bollywoodu natáčet v Praze

2012 8. HN Současná moderní Indie POL pozitivní ano o reformách Manmóhana Singha, protesty proti vládě, zvyšující se spotřeba, nový posun v modernizaci země

2012 9. Haló novinyKomunismus v Indii POL negativní ne stereotypy, ztráta moci komunistů v Indii, vyzdvihování slabit Indie

2012 10. HN Ekonomika Indie EKO neutrální + ano odstranění některách bariér obchodu, liberální reformy

2012 11. HN Starbucks poprvé v Indii EKO pozitivní ne

2012 12. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne

2012 13. Právo Historické poznatky o Britkách v IndiiSP negativní ne šok pro Britky přijíždějící do Indie najít si manžely

2012 14. MFD Indické firmy v ČR EKO pozitivní ano potenciál ind.ekonomiky prezentovaný na veletrhu v Brně

2012 15. Haló novinyIndie a Čína IR neutrální + ano spolupráce Indie a Číny

2013 1. HN České firmy v Indii EKO neutrální + ano popsaná pozitiva i negativa (korupce) indického trhu

2013 2. Haló novinyBRICs POL pozitivní ano bilance vztahů Indie a Číny, Pákistán, problémy a potenciál

2013 3. HN Ekonomika Indie EKO negativní ano zpomalení růstu ekonomiky, popis problémů

2013 4. HN České firmy v Indii EKO negativní ano problémy současné ekonomiky

2013 5. HN České firmy v Indii EKO neutrální + ano škoda Auto v Indii

2013 6. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano nový guvernér RBI Raghuram Rajan

2013 7. LN Život Gándhího SP negativní ne šokující příběh Gándhího života

2013 8. Haló novinyIndie a Afrika IR neutrální + ne vztahy Afriky a Indie a Číny

2013 9.

2013 10. HN Letadlová loď Indie EKO pozitivní ano Indie silná velmoc, Pákistán slabý, Čína nemá letadlovou loď

2013 11. HN Rupie EKO neutrální + ano pád rupie a možné příščiny a následky

2013 12. MFD Znásilnění SP negativní ano výčet různých případů sexuálního znásilnění Indek, avšak popis toho, že se společnost zvedá a bojuje s tím

2013 13. HN Zahraniční firmy v Indii EKO negativní ano odchod call center kvůli vyšším mzdám v Indii a nákladům na výrobu

2013 14. HN České firmy v Indii EKO negativní ano těžkosti při podnikání v Indii - v celku se ale vyplatí tam být

2013 15. LN Kosmický program Indie SP neutrální + ano sonda na Mars

2014 1. LN Módí POL pozitivní ano výhled, že Módí pravděpodobně volby vyhraje

2014 2. HN České firmy v Indii EKO pozitivní ne

2014 3. MFD Volby v Indii POL neutrální + ano Ráhul Gándhí a jeho šance

2014 4. LN Módí POL pozitivní ano

2014 5. MFD České firmy v Indii EKO negativní ano klesající zisky Škody Auto v Indii

2014 6. LN Nacionalismus POL negativní ano Módí a hinduistický nacionalismus, poprvé zmínka o pogromech v Gudžarátu

2014 7. Haló novinyVolby v Indii POL neutrální + ano Ráhul Gándhí a INK neuspěli u voleb

2014 8. LN Módí POL neutrální - ano Módí jako favorit voleb, strach z hindského nacionalismu, pogromy v Gudžarátu 2002

2014 9. HN Ekonomika Indie EKO neutrální - ano nízká se cena cibule, protesty, cibule

2014 10. HN Sport SP pozitivní ne Indie láká hvězdy fotbalu hrát u nich

2014 11. LN Vzdělání v Indii SP negativní ne úpadek indického vzdělávacího systému

2014 12. MFD Sport SP neutrální - ne český fotbalista Patrik Eliáš pojede do Indie

2014 13. HN Módí POL negativní ano Módí jako despotický, autoritářský, hinduistický nacionalista

2014 14. MFD Indie a Rusko IR neutrální + ano Putin v Indii, kontrakty za miliardy do energetiky a zbraní

2014 15. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano Módí otevírá trh online e-shopům jako je Amazon, Wal-Mart apod.

2015 1. Haló novinyIndie a Čína EKO negativní ano Indie stále v závěsu Číny, citace The Economics a německých novin, které jsou proti Módímu

2015 2. Haló novinyPolitika a ekonomika Indie POL negativní ne negativně vnímaná Indie, když je u vlády pravicový, business orientovaný Módí, zavádějící titulek o BRICs

2015 3. HN České firmy v Indii EKO neutrální + ano lehce senzace na začátku článku

2015 4. MFD Indické firmy v ČR EKO neutrální - ano o indickém businessu v ČR, zmínka o ženě co podle tradic doma vaří, né muž

2015 5. LN Znásilnění SP pozitivní ano jedná o popis snímu Dcera Indie, avšak autorka dodává, že třeba i Švédsko je na tom hůře a vcelku popisuje Indii pozitivně

2015 6. MFD Zoo Praha SP neutrální ne převoz lvů indických do Prahy

2015 7. HN Indové v ČR SP neutrální + ne v restauraci s indickým ředitelem Vodafone

2015 8. Právo České firmy v Indii EKO neutrální ano česká Tatra opět v Indii

2015 9. LN Indie a USA IR neutrální + ano Obama podruhé v Indii, připomínka Gudžarátu a Módího

2015 10. HN Ekonomika Indie EKO neutrální + ano Výzva k ukládání zlata do bank

2015 11. MFD Klima v Indii SP pozitivní ano růst ekonomiky, klimatická dohoda v Paříži

2015 12. Právo cestovatelské zážitky SP negativní ne velmi orientalistické, Západní, stereotypní pohled na Indii

2015 13. MFD České firmy v Indii EKO neutrální ano česká Tatra opět v Indii

2015 14. Haló novinyEkonomika Indie EKO pozitivní ano lákavá indický trh - levný, láká čínské investory a firmy

2015 15. LN Indie a UK POL pozitivní ano Sashi Tharoor a jeho přednáška o nutnosti reparací ze strany Velké Británie
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2016 1. Haló novinyIndie a Čína EKO negativní ne rozhovor s docentem Markem Hrubcem, porovnání Indie a Číny, Indie zaostávající

2016 2.

2016 3. LN Čechové v Indii SP neutrální ne vyprávění o zaměstnanci Karlu Beránkovi, který pracoval pro Baťu a byl v Indii 

2016 4. HN Ikea v Indii EKO neutrální + ano Ikea expanduje do Indie, přizpůsobení se místnímu trhu

2016 5. HN Indické restaurace v ČR SP neutrální ne výčet nejlepších restaurací

2016 6. LN Indie a ČR POL pozitivní ano česká delegace MZV a PM do Indie, bilance vztahů ČR a Číny a Indie

2016 7.

2016 8. HN Indie a EU EKO pozitivní ano potencionál Indie, vztahy s EU a Čínou

2016 9. HN Indie a EU EKO neutrální - ano Indie se chystá vypovědět investiční smlouvy se zeměmi EU

2016 10. LN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano rušení protekcionistických opatření v maloobchodu

2016 11.

2016 12. HN Indie a ČR EKO pozitivní ne velký potenciál indického trhu, přítomnost indických pondikatelů na veletrhu v Brně

2016 13. HN Kosmický program Indie SP pozitivní ano Indie a vývoj raketoplánu do kosmu

2016 14. Právo Program olympijských her v Riu SP neutrální ne nic k Indii

2016 15. LN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano Módí na jednání s EU v Bruselu, téma farmaceutické výroby

2017 1. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano názory vedoucích kanceláří CzechTrade v Indii

2017 2. Haló novinyEkonomika Indie EKO negativní ano přehnané vyjadřování, komparace s Čínou

2017 3. Haló novinyKomunismus v Indii SP neutrální + ano konference Velké říjnové socialistické revoluce

2017 4. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne potenciál Indie a možné problémy, demonetizace zmíněná až nyní, téměř po roce... 

2017 5. LN Volby v Indii POL neutrální ano 4 dny zpoždění, vítězem prezidentských voleb Rám Náth Góvind, od indologa Zdeňka  Štipla

2017 6. Haló novinySoučasná moderní Indie SP neutrální - ne

2017 7. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ne velký potenciál

2017 8. HN České firmy v Indii EKO neutrální + ne potenciál indického trhu, avšak srovnávání s Čínou

2017 9. HN Ekonomika Indie EKO negativní ne upozorňování na kontrasty, stereotypy, potenciál

2017 10. HN Ekonomika Indie EKO neutrální ano potenciál Indie, přizpůsobování se českých firem podmínkám v Indii

2017 11. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano velký potenciál Indie, účast indických firem na veletrhu v Brně

2017 12. LN historie moderní Indie EKO neutrální ne o tom jak se rozdělila Britská Indie

2017 13. MFD České firmy v Indii EKO neutrální + ano potenciál indického trhu a české firmy v Indii

2017 14. HN Indie a Čína IR neutrální ano rivalita mezi Indií a Čínou

2017 15. Haló novinyVýročí 70 Indie EKO pozitivní ano potenciál

2018 1. Právo Indie a ČR SP pozitivní ano nová velvyslankyně v Praze popisuje spolupráci Indie a ČR, Indie vyznívá jako země s úžasnou starobylou kulturní tradicí

2018 2. HN České firmy v Indii EKO neutrální + ano automobilový průmysl ČR a indický trh

2018 3. HN Indie a ČR EKO neutrální + ne potenciál indického trhu

2018 4. Haló novinyIndická kultura a společnost KUL pozitivní ano popis typických rysů indické společnosti

2018 5. HN Indie a ČR EKO neutrální + ano spolupráce ČR a Indie v oblasti investic a podnikání

2018 6. Haló novinyGándhí SP neutrální + ne životní události Gándhího

2018 7. MFD cestovatelské zážitky SP neutrální + ne cestovatelská výstava Martina Vedrala

2018 8. HN České firmy v Indii EKO neutrální ano automobilový průmysl ČR a indický trh

2018 9. Právo Indický prezident v ČR IR neutrální + ano návštěva indického prezidenta v Praze

2018 10. HN Ekonomika Indie EKO pozitivní ano Ikea expanduje do Indie, přizpůsobení se místnímu trhu

2018 11. HN Zbraně a Indie EKO neutrální  ne zbrojní průmysl - Rusko, USA, Čína, Indie

2018 12. Právo Nepál IR negativní ano Nepál a jeho přibližování k Číně, zmíněný možný "další nátlak Indie" 

2018 13. HN Návštěva Putina v Indii IR neutrální ano spolupráce Ruska a Indie, zejména zbrojní průmysl

2018 14. LN BRICs EKO negativní ano popis propadu akciového indexu zemí BRICs

2018 15. LN Škola v Indii SP neutrální - ano rozhovor s dobrovolníkem o školství v Indii
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Příloha č.5. Tabulka pro kvalitativní výzkum – proces kódování 

  Kategorie Kód 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ekonomie ekonomika/hospodářství/ekonomický1 2 5 3 3 5 1 4 6 11 9 5 6 4 5 3 6 5 9 4 4 8 5

ekonomický zázrak 1 1 1

růst HDP 1 2 1 1 1 1 1 5 6 6 4 3 3 5 4 5 2 5 4 1

rupie 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

Make in India 1 1 5 3

investice/investoři 1 3 2 4 1 4 4 6 6 4 8 5 1 4 7 6 6 4 7 6 8

export Indie 4 4 1 3 1 1 5 3 3 1 1 5 1 3 3 4 1 2 1 6 1

Problém schodku obch.bilance 1 2 1 1 3 2 1

domácí trh/vnitřní trh/obrovský trh1 2 3 3 2 3 6 6 3 1 6 3 1 4 2 2 5

vnitřní problémy 1 1 1 1

liberalizace 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4

levnost 1 4 1 4 1 2 1 1 4 4 1 3 3

dynamika 2 1 2 1 1 2

prosperita 2 1 2 1 1 1

perspektivní trh/lukrativní trh/slibný trh/rozmanitý trh2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3

potenciál/lákavá příležitost 3 3 3 1 1 1 2 5 5 1 1 3 1 1 2 2 5 1 4 10 4

rozvoj/ rozmach/ pokrok 1 1 2 1 1 4 5 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2

reformy 3 5 1 1 1 4 2 2 1 2 3 2 2 1 1

sankce 11 3 2 1 2 1

šedá ekonomika (praní špinavých peněz…) 1 1 1 1 2 1

soukromý sektor/spotřeba/kupní síla 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2

střední třída 2 1 2 2 4 6 1 1 2 3 2 8 6 3 2 2 3 2

Technologie věda/technologie/technika/výzkum2 4 4 1 1 2 3 2 2 3 4 1 3 2 2 1 2 4 4

kosmický program/vesmírný 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

energetika/el.energie (výpadky…) 1 3 1 1 2 3 4 6 2 1 6 3 3 2 1 4 1

jaderná energie 1 1 4 4 3 1 1 2 3 3

jaderné zbraně/testy/konflikt 1 3 14 4 4 1 3 2 2 3 6 3 1 2 2 1 4

software 1 1 1 5 1 3 1 1 1 3 1

inovace 1 1

IT 1 2 1 1 3 4 6 4 2 3 2 2 2 2 1 2 5 2

Zemědělství zemědělství 2 1 4 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 2

venkov/vesnice 1 1 1 2 1 2 7 2 2 1 2 1 4 3 4 2 2 1

čistota/znečištěné ŽP/ekologie 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2

monzuny 2 1 1 1 1 1 1

pitná voda 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1

klima/ klimatické změny 3 1 1

Země mocnost, velmoc 3 1 2 2 1 4 2 1 3 1 2 4 2 2 4 2

multikulturní země/národnostní pestrost 1 1 1 1 1 1 1

bezpečná země 1 1 1 3 1

chudá země/třetí svět 1 2 1 1 1

nová Indie, nová doba, éra 2 1 1 2

hinduistická Indie 2 1 3 1 1 1 2

demokratická Indie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

odlišný svět 1 1 1 1 2

indický slon/"slon" 1 1 1 1

asijský tygr/ekonomický tygr 2 1

Politika volební vítězství/ znovuzvolení 2 1 2 1 1 5 2 1

volby 4 3 1 4 1 4 1 6 8 2 3

vláda 2 2 3 4 7 6 5 5 3 4 1 4 5 2 2 3 2 8 5 5 4 2

PM 6 (3 Vádžpéjí)1 5 (5 Vádžpéjí)7 (6 Vádžpéjí)6 (Vádžpéjí)6 (Vádžpéjí)2 (Vádžpéjí)2 (Vádžpéjí)3 (Manmóhan Singh) 1 (Nehrú) 1 (Vádžpéjí)5 (Manmóhan Singh) 2 (minulý Vádžpéjí)3 0 2 3 5 4 3 4 (1 Modi)2 (Manmóhan) 9 (Módí)6 7 9 2

Naréndra Módí (očekáváný PM) 1 3 2

indický prezident 4 1 2 2 1 1 1 1 3

prezident Rám Náth Kóvind 2

demokracie 1 5 1 1 2 2 2 3 5 5 1 2 1 2 1 2 4 4 1 2 1

parlament/ní 1 2 6 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1

Lók sabhá (dolní komora parlamentu)2 1 1 1 1

Indická lidová strana (BJP) 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 8 1 1 3

INC 3 4 1 2 3 2 4 1 2 1 1 2 4 2 3 1

RSS 1 1 1

korupce 4 3 1 2 3 1 4 2 3 5 6 3 4

demonstrace/stávky/protesty 1 2 1 1 1

kontroverze 1 1

komunismus 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1

nacionalismus 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

autoritářství 2 1

Společnost chudoba 7 2 1 5 2 4 3 5 6 7 5 2 3 3 2 5 1 2 2 1 5 3

ženy 2 1 2 1 4 1 4 2 3

znásilnění/sexuální násilí na ženách 1 1 2

diskriminace 1 1 1

negramotnost 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1

populační boom/růst 2 1 3 1 1 1

diaspora 1 2 1 1

ambice/ambiciózní 1 1 1 1 1 1 5 2 3 2 3 1 5

krávy 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

kasty 1 4 1 1 1 2 4 1 5 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3

vegetariánství 2 1 2 1 1 1 1 1 1

kuchyně/kari/koření 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 3 2

meditace 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

filozofie 1 1 2 1 1 1 1 1 1

indolog/indologie 1 3 1 1 1 2 1 3

epidemie/epidem.nemoci/malárie, AIDS 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Ganga 1 1 1 1 1 1 1

ájurvéda 1 1 2

reinkarnace 1

jóga 2 1 1 1 1
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 Kultura chaos 3 1 1 1 1

šok (kulturní, klimatický…) 1 1 1 1 1 1

indické umění 1 1 1

ind. kultura na Západě 1 2 1 1 2 2

ind. kultura (vč.zvyků) 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3

tanec 1 1 1

kriket 1 1 1 1 1 1 1 1

Tádž Mahal 1 1 1 1 1 2 1

kámasútra 1 1 1

bollywood 1 1 (indický hollywood)1 (indická studia)1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1

sport 1

ášramy/chrámy 2 1 2 1 1 1

Turismus turismus 1 1 3 2 1 2 4 1 1 2 3 2 3 2 1 4 1 2  1 2

víza 1 2 1 1 1 1 3 1

Historie Gándhí (Móhandás Karamčand) 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1

Džaváharlál Nehrú 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2

Indíra Gándhí 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3

Rabíndranáth Thákur 1 1 1 1 1

nezávislost/samostatnost/nezávislá 9 1 5 4 2 3 1 4 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 4 5 3

kolonialismus 5 5 2 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2

tradice/tradiční 5 3 1 2 1 2 2 2 1 4 5 3 1 3 4 3 4 4 6 5 3 5 3

Náboženství spiritualita/náboženství/duchovnost 1 3 3 6 2 1 3 1 1 3 1 3 1 2 3 3 2

hinduismus/ hinduisté 1 4 2 3 3 2 8 2 1 2 5 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2

islám/muslimové 1 4 5 8 7 3 7 2 1 4 4 2 3 3 4 1 1 2 2 5 1

křesťanství/křesťané 4 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2

Buddha 1 1 1 1 1

buddhismus/buddhistický 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1

dalajláma 1 1 1 1 2 1 1

svatí muži/guru 1 1 1 1 1 1 2

sekularismus 2 1 1 1 1 2

tolerance 2 1 1 1 1 1 2 1 1

nesnášenlivost/nenávist 1 1 1 1 1 2

hinduistický nacionalismus 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1

muslimský separatismus 1 8 3 2 4 2 1 1 1 1

Radikalismus radikalismus/extremismus/fanatismus1 1 2 2 1 2 1 1 5 2 1

islámská/muslimská radikalizace/radikálové 1 1 1 3 1 1 1 2 1

fanatismus/extremismus islámský 1 1 2 3 3 2

radikální hinduismus 1 2 1

Násilí násilí/masakry 2 4 4 3 1 3 2 1 1 1 4 1 1 2 4 2

nepokoje/napětí/konflikt/nenávist 5 10 7 5 8 2 3 4 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1

válka (vč. náboženské) 3 3 7 7 6 4 6 3 1 4 1 2 3 1 3 2 1

nenásilí/mír/neubližování 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 1

trest smrti 1 1 1

terorismus 1 1 4 6 4 5 2 1 2 1 3 5 2 4 1 1 2 1 2 1

pogromy Gudžarát 2002 2 1

Paradoxy země paradoxů/protikladů/kontrastů1 4 1 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1

technologie X chudoba 1 1 1 1 1 1 1

střední třída X chudoba 1 1 1 1 1

Orientalismus fascinace 1 1 1 1 1 1 1 1 1

bizarnost/kýč 1 1 1 1 1

přitažlivost/atraktivita 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

zklamání 1 1

romantika 1 1 1 1 1 1

exotika/Orient 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1

Mezinárodní vztahyČR/Češi/české firmy 4 4 4 4 4 5 3 4 7 2 5 7 4 3 8 9 2 7 4 8 7

Čína/čínský 3 4 6 3 2 5 5 4 9 13 4 7 5 6 7 7 8 8 6 6 9 10

Pákistán 3 6 11 9 8 5 6 4 1 5 7 2 5 5 6 4 4 3 3 2 3 3

Kašmír (blíže neurčeno jaký) 3 2 6 9 9 3 6 1 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2

Džammú a Kašmír (ind.) 1 3 7 5 2 5 1 2 3 1 1

USA 1  5 6 1 3 4 7 6 9 4 8 4 8 8 4 5 5 4 4 3 3

EU 1 3 1 1 2 2 4 1 1 3 2

RB OSN 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1

Tibet/tibetský 1 1 1 3 1 1 1 1

(kontrolní) linie příměří 2 7 3 1 3 1

McMahonova linie 1 1 1


