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ÚVOD

Vymezení pojmu terorismus je komplikované a proměnlivé , s tej ně jako se mění hodnocení

jednotlivých incidentů v souvislosti se zveřejněním nových skutečnos tí. Smyslem této

diplomové práce nebylo zachytit terorismus pouze jako fenomén s dlouhou historií, ale také

jako dynamický sociální jev, který prochází proměnami a etapami vývoje stejně jako celá

spo lečnos t a představi t jej jako komunikační proces, ve kterémjde o prosazování konkrétních

politických a dalších cí lů .

Vzniká-Ii veřejná diskuze o terorismu, je z velké části ovlivněná informacemi a

názory získanými prostřednictvím médií, která téma terorismu zpracovávají podle svých

pravidel. Do komunikačního procesu vstupují také státní a politické zájmy různých skupin,

které diskuzi přímo č i nepřímo ovlivňují s ohledem na své zájmy a potřeby . K veřejnosti se

proto ne vždy dostávají informace, které by byly stoprocentně spolehlivé a objektivní. Není

však naším cílem pouštět se do hodnocení terorismu z pohledu etiky či morálky. Cílem této

práce je popis mechanism ů , které ovl ivňují mediální obraz tohoto fenoménu.

Samotné analýze, která je součástí práce, předcházelo studium relevantních dat a

poznatků, které shrnuje kapitola o teoretických východiscích terorismu jakožto

společenského jevu. V této části se zaměříme na historii a typologii fenoménu, v následující

pak rozebereme obecný vztah terorismu a médií. S ohledem na vzájemnou, byť

problematickou, vazbu mezi terorismem a médii budou konzultována tato témata:

spektakularita jako podmínka medializace, mediální obraz a konstrukce terorismu, jeho

mytologizace a stereotypní zobrazování a terorismus jako obsah zpravodajských médií.

Poté bude věnován prostor metodologii, respektive popisu zvolené metody a

konkretizaci výzkumných cí lů . Součástí této kapitoly bude charakteristika základních

výzkumných metod používaných ve společenských vědách a zejména pak mediálních

studiích.

Diplomová práce vychází z pracovní hypotézy že se t i štěná média při referování o

terorismu mohou uchylovat ke stereotypizaci jevů, nevyváženému nastolování dílč ích témat

a ideologicky předpojatým hodnocením. Z tohoto důvodu byla dána přednos t časopisům,

které oproti novinám nabízejí nejenom větš í fyzickou plochu pro jednotlivé příspěvky a
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obrazové sdě lení, ale teoreticky také širší prostor pro hodnocení a názorově vyhraněnějš í

materiály.

rnterpretace všech výsledků je zařazena do kapitoly Analýza, která zahrnuje rozbor

textového a obrazového materiálu. Jako zdroj pro analýzu byly vybrány mediované obsahy

týkající se terorismu z období po bombových útocích v Londýně v červenci v roce 2005.

Prozkoumány byly textové a obrazové př í spěvky z časopisů Respekt, Reflex, Instinkt a

Týden.

Textový materiál byl analyzován pomocí kombinované metody, kdy poznatky

kvalitativní analýzy doplňují výsledky d íl č ích kvantitativních šetření. Obrazový materiál,

který představuj e objemově i významově zcela srovnatelný vzorek, byl prozkoumán

sémiotickým postupem odděleně - nezávisle na předchozí analýze textů .

Oproti navrženým tezím došlo k rozšíření výzkumného souboru, do něhož byly kromě

časopisů Reflex a Týden zahrnuty také Instinkt a Respekt. K tomuto kroku jsme se rozhodli

pro obohacení souboru a navýšení srovnatelných dat. Po dohodě s konzultantem této

diplomové práce byla pozměněna také koncepce výzkumné metody, kdy jsme se rozhodli

výsledky kvalitativní analýzy doplnit o dílčí kvantitativní výzkum, k čemuž bylo přistoupeno

s úmyslem získat co možná nej vyváženěj ší výsledky.

- 9 -



I. TERORISMUS JAKO SPOLEČENSKÝJEV

1.1 Vymezení pojmu a typologie

One man 's terrorist is another man 's freedomfigh ter. I

Existuje poměrně velké množství definic, které terorismus popisují. O jeho formulaci se

pokoušejí nejenom právníci a akademici, ale i vlády a instituce - mediální organizace

nevyjímaje. A přestože se v žádném případě nejedná o nový fenomén, doposud nedošlo

k ustavení žádné universální, č i oficiální definice, podle níž by bylo možné přesně definovat,

co teroristickým č i nem je a co jím není. Ten, kdo je pro jedny teroristou, může být druhými

nazýván bojovníkem za svobodu. Jinak terorismus chápou vlády a akademici, jinak média a

veřej nost a ještě jinak teroristé sami a jejich sympatizanti. Záleží na úhlu pohledu, potažmo

na tom, kdo se dívá.

Jiná kritéria definice terorismu implikují odlišné seznamy teroristických útoků,

teroristů i teroristických organizací. Tuto skutečnost dokládají oficiální statistiky

mezinárodních, vládních i nevládních organizací mapující výskyt teroristických incidentů:

nikdy nejsou totožné2
•

Velký sociologický slovník, připomíná etymologii termínu terorismus: jde o

označení , které pochází z latinského výrazu pro strach, hrůzu a hrozbu - terror. Samotné

slovo terorismus pochází z doby francouzské revoluce, odkud také známe označení regime

de la terreur. Tímto názvem je označován režim revoluční hrůzovlády j akob ínů v če le

s Maximilienem Robespierrem v letech 1793-94. Tato vláda dne 30. srpna 1793 přij ala

zákonné opatření o teroru, které předznamenalo masové exekuce politických odpůrců (David

a Malacka, 2005). Oproti tomu v 19. století se slovem terorista začal i označovat ti, co byli

spojováni s násilím proti státu:' (Encyklopedie světového terorismu, 200I).

I "Pro jednoho terorista, pro jiného bojovník za svobodu"
2 Kupříkladu v desetiletém období mezi roky 1968 až 1977 podle Rand Corporation (hlavní
americký vojensko-strategický thinktank) došlo k 1.022 mezinárodním teroristickým
incidentům . Americká CIA jich ve stejném období odhaduje 2.690 (Horgan, 2005: 4)
3 zejména ruští a francouzští anarchisté z 80. a 90. let 19. století
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Ve slovníku je terorismus definován jako " morálně zdůvodňovany čin, který mívá

pro vokativni charakter, podobu otevřeného vysměchu přijatým normám chování, což jej

odlišuje od jinych forem násilí " (Mař íková a kol, 1996: 1317). Ze starověku známe

terorismus jako účinný avšak v každém případě nepřij atelný prostředek ke svržení tyrana.

Oproti tomu současným tero ri stům obvykle nejde o smrt konkrétních jed i nců , ve většině

p ř ípadů se uchylují k takzvaným zástupným obětem, (tzn. že útoky nejsou namířeny proti

určitým osobám, jejich obětí se stávaj í osoby zcela náhodné nebo reprezentanti urči tých

skupin č i komunit), což " odpuzuje více než vysoká míra použitého násilí" (Maříková, 1996:

131 8). Terorist ům jde o vyvolání spontánní masové kontramobilizace, fungují jako

katalyzátor vnitrostátních konflikt ů , v důsledku toho se také terorismus často přetváří

v partyzánskou válku. Existují teroristické skupiny, jejichž činnost je směřována proti státu,

ale i takové, které fungují se skrytou podporou oficiálních vlád. Za terorismus jsou také

považovány ryze rasově , etnicky ajinak motivované č iny extrémistických skupin.

Terorismus lze tedy shrnout jako "pNmé užití násilí nebo vyhrožování násilím, které

slouží k dosažení urči/Jích politických cil ů " (Horgan, 2005: 1). Také politický aspekt odlišuje

teroristické činy od jiné násilné č i nnost i - vražd a dalších trestných č i nů, jak je rozeznávají

právní systémy jednot livých stá tů , D ůle žitým znakem teroristickým incident ů , který je

odlišuje od ostatního násilí, je , jak už bylo zmíněno , také fakt, že jejich bezprostřední ,

primární, cíle (osoby unesené, zasažené bombou, zastřelené čijinak poškozené) nemusej í být

vždy totožné s nepřátel i , proti nimž je pak násilí namířeno symbolicky (obvykle proti státu,

vládě). Mnohem méně teroristických útoků má za cíl likvidaci konkrétním osob (atentáty

po l itiků, diplomatů , duchovních vů dc ů apod.).

Podle některých definic4 lze o terorismu hovoři t pouze v případě, kdy je násilí

namířeno mimo vlastní doménu teroristů. Například databáze Rand St. Andrews Terrorism

Chronology stanovuje, že terorismus je pouze takový čin, "kter)í j e namiren vůči

zahraničním cilům, osobám či cilům, které mají spoj itost s cizím státem (jako jsou diplomaté,

cizí byznysmani, úřady či cizí korporace) nebo takový mezinárodní incident, j ako je útok na

pasažéry, personál a zai izeni letovéhoprovozu" (in Horgan, 2005: 1).

Takové definice vědomě opomíjejí násilí, jehož se teroristé dopouštějí na svém

vlastním území, či na svých obyvatelích. Existují však další pro něž naopak terorismus

zahrnuje nejen aktivity menších skupin nebo ve výjimečných případech také jednotlivců , ale

zároveň i aktivity některých vlád. V tomto smyslu lze teroristické činy děl it podle toho, zda

4 zejména staršího data vzniku
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je jej ich původcern státní aparát, potom hovoříme o tzv. terorismu státním (shora), či se jedná

o skupinu disidentů - tedy terorismus nestátní (zdola) (mimo j iné Horgan, 2005; Chomsky,

2003; David a Malacka, 2005, aj.). Státní terorismus je protiprávním násilím, kterého se stát

dopouští na svém obyvatelstvu, a to buď pomocí vlastních orgánů , nebo prostřednictvím

teroristických skupin, které podporuje'.

K takovéto typologii terorismu se kloní také 1. S. Tuman, když definuje termín státní

terorismus. Ten podle něj zahrnuje " užití propagandy za účelem eliminace opozice režimu"

(Tuman, 2003: 11 9). Tento druh terorismu se uplatňuj e jak v totalitních, tak i v

"demokratických" systémech, zd ů razň uj e Tuman a připomíná násilné vy tlačen í

severoamerických indiánů zjej ich původního území, americké aktivity v Mai Lai během

vietnamské války a americký zásah v Afghánistánu. V souvislosti s tím kritizuje americkou

tradici "spin doctors" a konstatuje, že nejen totalitní režimy, ale i vlády demokratických zemí

manipulují - a to tak, že "médiím předkládají svou verzi faktů" (Tuman, 2003: 11 9).

V současné době je velmi aktuální typ terorismu označovaný jako nestátní. K němu je

řazen terorismus národní, mezinárodní, který je v některých pramenech označo vaný také

jako terorismus transnacionální, nadnárodní a globální. Teroristické činy spadající do

těchto kategorií vymezuje mj . parlamentní shromáždění Rady Evropy" , které stanovuje, že

.Je roristicky čin j e jakýkoliv trestný čin spáchaný j ednotlivci či skupinami

uchyluj ícími se k násilí nebo hrozícími j eho použitím proti státu, j eho institucím,

obyvatelstvu obecně či konkrétním jednotlivc ům, kiery je motivován

separatistickými snahami, extremistickými ideologickými koncepcemi či

fa natismem nebo se zakládá na subjektivních a iracionálních pohnutkách a jeho ž

cíl spočívá ve vystavení veiejn émoci, n ěkterych jedinc ů či společenských skupin

nebo obecně veiejn ého mínění atmosféře strachu" (in David a Malacka, 2005:

11 5).

Mezinárodní teroristé nedisponující rozvinutou infrastrukturou a těžkou vojenskou

technikou, snaží se vyhnout přímé konfrontaci a omezují se na napadání slabých míst

systému. " Spíše než o vojenskou porážku jim jde o destabilizaci systému a podnícení

masového povstání. Teroristé využívají především psychologického teroru a symbolických

ú čink ů medializace " (Barša, 2001: 149).

5 výcvikem, financováním, poskytováním ochrany apod.
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Mezinárodní terorismus je typický asymetrickým rozložením sil. V boji proti němu

státy postupují podobně jako proti organizovanému zloč i nu. Jak poznamenává Barša, metody

poškozeného státu pak často kopírují metody asymetrického nepřítele 7.

Problematické vymezení terorismu jako obecného termínu ještě komplikuje jeho

negativní konotace. Sami sebe pachatelé teroristických útoků teroristy větš inou nenazývají.

Je poměrně časté , že se z terorismu osočují znepřátelené strany navzájem. V tomto ohledu je

důležité si uvědomi t, že označení terorista (nebo teroristická skupina) často slouží k záměrné

diskreditaci protivníka v očích veřejno sti . Teroristy tak byli zaéry totality nazýváni například

únosci civilních letadel č i j iných dopravních pro středk ů , kteří se s jejich pomocí snažili

dostat z území Československa 8
.

V některých případech tedy není úplně jednoznačné , kdo je vlastně skutečným

teroristou. Na druhé straně samotné označení nemusí být používáno tak, aby implikovalo

něj aký etický podtext - pojem terorismus mů že být používán jako zcela neutrální označení ,

které neobsahuje žádné hodnocení incidentu co do jeho legitimnosti, morálnosti, č i posouzení

právní či etické zodpovědnosti jeho viníků .

1.2. Terorismus v éře globalizace

1.2.1 Proměna terorism II po ll. září 2001

V průběhu 20. století byl terorismus často využívaným nástrojem, který sloužil

k prosazovaní politických, ideových č i náboženských požadavků. U zrodu moderního

terorismu stály zkušenosti z první a druhé světové války, při nichž docházelo k plošnému

vyvražďování civilního obyvatelstva. Další zkušeností, která předznamenala metody

moderního terorismu, byly revolty v dnes již bývalých koloniích. Také během nich byly

6 V doporučení č. 1426 z roku 1999
7 infiltrace jeho sítí, vydírání, represe č i "popravy" - vraždy vůdců

8 Tuto metodu diskreditace odpůrců režimu ilustruje například zprávaČTK z 29.března 1989:
[...J v odpoledních hodinách na ruzyňském letišti v Praze násilím a s použitím rukojmí vnikli
dva ozbrojení teroristé na palubu letadla TU 154 maďarské spole čnosti 1\tfaI1v, které bylo
piipraveno k odletu na pravidelné lince Budape š ť -Praha-Amsterdam. [...J Unosei se
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útoky směřovány často proti civilním c í l ů m, Postupem času se terorismus stal běžno u

součástí národně-osvobozeneckého a boje.

Během poslední čtvrtiny 20. století jsme byli svědky mohutného rozvoje terorismu

různého druhu, (především terorismu skupin nebo osob, který stát nekontroluje ani

nepodněcuj e) , ať už se jednalo o terorismus nacionalistický č i separatistick ý", levicový10

nebo náboženský I I. Násilí , které tyto a další organizace vyvíjely, č i j eště vyvíjej í, bylo

ospravedlňováno etnickými č i náboženskými zájmy. Až na výjimky byla hrozba

teroristických aktivit až do konce Studené války předvídatelná a pochopitelná.

Dnešní terorismus je jiný . Fenomén terorismu nelze shrnout do jedné (byť obsáhlé)

definice, mimo jiné proto, že teroristé procházejí kontinuálním vývojem a jejich skupiny není

možné vnímat jako monolitické struktury. Jak konstatuje hlavní poradce prezidenta z Rand

Corporation B. M. Jenkins:

" Terorismus je generalizovaný konstrukt, ktery odvozujeme od našeho

kon ceptu morálky, práva a pravidel válčeni. Naproti tomu skuteční terorist é

j sou fo rmováni a ovlivňováni kulturou, ideologií a politikou - tedy faktory

zce la konkrétnimi]. ..]. A stejně jako nejsou rigidní, nejsou ani izolovaní.

Zlepšují se, objevují nové technologie a učí se jeden od druhého, napodobují

úspěšné taktiky, vytvářejí návody založené na zkušenostech, vedou diskuze o

taktice, cílech a omezeních a na ospravedlnění svých činů si berou na po moc

doktríny a teorie " (Jenkins, 2006: 117).

Ve své obsáhlé analýze novodobého terorismu z roku 2006 Jenkins, který se tímto

fenoménem zabývá již od 70. let, shrnuje hlavní trendy, které jsou typické pro terorismus po

ll. září:

1. Terorismus je brutálněj ší. Počet teroristických organizace zůstává defacto stejný

jako tomu bylo před deseti i dvaceti lety, ale zatímco počty obětí dřívějších incidentů

pl/vodně pokou šeli piinutit posádku k cestě do USA.[. ..] V tomto případě únos letadla nebyl
teroristickým činem, ale pouze pokusem o překonání železné opony. y

9 např . IRA a protestantské milice v Severním Irsku, baskická ETA ve Spaně lsku,

polovojenské skupiny korsických č i bretaňských nacionalistických extremistů, palestinské
skupiny z Arafatovy OOP, tamilští tygři na Srí Lance
10 např . RAF v Německu, Rudé brigády v Itálii, Guzmánova Svě tlá cesta v Peru
II Džíhád a Gam á'a Islámíjá v Egyptě
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nepřesahovaly desítky lidí, dnes jich umírají stovky. Při útocích z 11 . září při šl o o

život více než tisíc obětí. Dnešní teroristé si uvědomují , že více mrtvých obvykle

znamená více pozornosti - médií i veřej nosti . Přesto však zatím nevyužívaj í veškerou

kapacitu, kterou mají k dispozici12. Násilí je dávkováno, protože teroristé mají

oprávněné obavy, aby nevyvolali příli šnou nevoli u té část i veřej nost i . z níž se

rekrutují jejich sympatizanti.

2. Teroristé získali nové zdroje financování, což je č i n í méně závislými na státních

sponzorech, jak tomu bylo během Studené války. Tyto nové zdroje pocházejí vesměs

z kriminálních aktivit. Kupříkladu městské guerillové gangy operující ve státech

Latinské Ameriky získávají prostředky pomocí únosů vybíráním výkupného. Mezi

oblíbené způsoby k získávání peněz v Jižní Americe, Střední Asii a na S tředním

Východě patří také vybírání výpalného, defraudace, obchod s drogami. Nesmíme

zapomínat také na legální investování. Další finance proudí z etnických diaspor a od

emigrantů nebo od náboženských komunit. V neposlední řadě jsou zde také přímí

soukromí přispěvate lé .

3. Teroristé rozvinuly nové modely organizace. Jako "teroristické organizace"

označujeme mnoho skupin, mezi nimiž jsou zásadní rozdíly. Existuje celá škála

skupin od primitivních gangů až k sofistikovaným organizacím, jej ichž členové se

specializují na konkrétní činnosti - jako je získávání nových č lenů, výcvik, plánování,

logistiku, finanční management, a také sociální služby, jako je podpora s i rotků a vdov

nebo rodin sebevražedných ú to č n íků . Funkční specializace při rozeně implikuje

vytváření byrokratických a hierarchických struktur, nicméně z bezpečnostních

důvodů se právě tomu dnešní teroristické skupiny snaží vyhnout tím, že vytvářej í

vysoce efektivní s ítě. Příkladem takové sofistikované organizace, která funguje jako

s íť , (č ímž připomíná model nadnárodní business korporace) je al-Káida:

decentralizovaná, nepyramidální, flexibilní, schopná koordinovat své zdroje i skupiny

a přesto velmi špatně infi1trovatelná. Organizace tohoto typu se neobejdou bez

společné vize spojující jejich členy a propracovaného systému komunikace. Online

manuály teroristů tak velmi s i lně evokují Louise Beama, který rozpracoval koncept

. bez exi Od ,,13"rezIstence ez existence Vtl ce .

4. Dnešní teroristické kampaně jsou globální. Současný terorismus přesahuje hranice

národních st átů , což z něj č in í mezinárodní problém. Nadnárodnost dnešního

12 například do dnešní doby není znám případ , že by teroristé napadli jaderný reaktor
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terorismu má dvě polohy. Zaprvé, teroristé se zaměřují na cizí cíle (ambasády,

mezinárodní letecké linky, výkonný management nadnárodních korporací,

novi náře ... ). Zadruhé, teroristé operují v cizích státech. Tyto předpoklady , kromě

organizace al-Káida, sp lňuj í také skupiny ekoteror i stů , neonaci s tů nebo rů zn á

antig loba l i začn í hnutí.

5. Teroristé objevili nové technologie. Zbraně pro teroristy nemají takový význam

jako komunikační technologie, které jim umožňují š íři t své vize do celého světa .

Nej efektivn čj š ím nástrojem už nejsou pouze klasická média jako je televize, rozhlas,

č i tisk (jejichž pravidla, kodexy, šéfredaktoři a ed i toři ov l i vňují, co a jakým

způsobem bude zveřejněno) , ale internet, který je hlavním nástrojem demokratizace

extrémismu: umožňuj e vytváření "virtuálních komunit", které podporuj í násilí,

komunikování poselství č i zveřej ňován í záznamů incidentů - přesně v takovém čase a

formě , jak si teroristé přejí. Internet slouží zároveň jako hlavní komunikačn í kanál

mezi teroristickými jednotkami, které si pomocí šifer předávaj í příkazy , návody a

zkušenosti.

6. Dnešní strategie teroristů jsou efektivní. Incidenty, ke kterým došlo v minulosti,

dokázaly p řitáhnout pozornost veřej nosti , vyvolat konflikt, případně vymoci urč ité

ústupky od vlád. Terorismus ale nikdy nebyl nástrojem, který by dokázal ovlivnit

celkové politické klima. Dnešní situace je jiná. Příkladem toho jsou útoky z 11. září ,

které nejenomže byly oficiálním důvodem ke dvěma invazím, ale způsob i ly hluboké

změny americké vlády (mj. vytvoření nového ministerstva pro domácí bezpečnost) a

ovlivnily politiku a legislativu (přij etí Patriot Act) a ekonomiku na mezinárodní

úrovni.

7. Teroristé zatím nedosáhli cílů, které si stanovili: i přes dílčí úspěchy se tudíž nedá

očekávat, že by se terorismus stal minulostí.

(Jenkins, 2006: 117- 130)

13 V anglickém originále .Jeaderless resistance"
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1.2.2 Střet civilizací

Otázka, jaký byl hlavní motiv útoků z ll . záři 2001 zůstává do dnešní doby nezodpovězena :

Mohlo se jedna t se o útok proti hodnotám západní civilizacel4
. Další možností je, že útoky

byly odvetou za arogantní zahraniční politiku USA. A mohly by být také považovány za

začátek boje za nové uspořádání mezinárodních vztahů na celosvětové úrovni. V každém

případě , ať už byl motiv ú toků jakýkoliv, po ll. září 2001 začala nová etapa terorismu.

Na obecné rovině došlo především k transnacionalizaci teroristických hrozeb, a to jak

z hlediska rozšíření samotného působi št ě teroristů , tak i zapojení širšího okruhu sympatizant ů

a so učasně zvětšení hrozby možných obětí z řad veřej nosti:

" Globální teroristé se už neomezuji j enom na j eden stát nebo na je ho vnitřní

p olitiku. Pokud udeří proti j ednomu státu, pak se mstí nikoliv za j eho vnitini,

ale za jeho zahraniční politiku[...]. Jejich sít' dnes pokrývá všechny světadíly

s výj imkou Antarktidy (( (Eichler in Loužek, 2004: 24).

Dnešní podoba incidentů , daná všeobecným trendem globalizace týkající se nejenom

ekonomiky, ale i politiky a komunikace, je iracionální. Zatímco v minulosti se teroristé

soustřeďoval i na napadání ozbrojených složek nepřátel ského režimu, současní teroristé se

zaměřuj í na civilní cíle, což je provázeno velkými počty obětí. Nastoupili také jiní aktéři . Ví

se, že v současné době aktivní skupiny, k nimž se řadí napříkl ad al-Káida, na rozdíl od

skutečných organizací, zodpovědných za incidenty v minulosti15, nemají žádnu pevnou

strukturu. Ani jejich přívrženci obvykle nemají pevně stanovená pravidla č l enství v pravém

slova smyslu. Dnešní teroristické skupiny nejsou spjaté z žádným konkrétním teritoriem, jsou

decentralizované a mají tendenci formovat transnárodní sítě . Jejich lokalizace se tak stává

čím dál obtížněj ší.

Od útoků z ll. září sledujeme také tendence provádět útoky tak, aby zasáhly co nejvíc

obětí. Předpokladem je, že vyšší počet nevinných (a náhodných) obětí způso bí větší odezvu

médií, potažmo veřejnosti. To potvrzují také výzkumy RAND Corporation, které konstatují

14 Tuto verzi prosazuje G.W. Bush spolu se svým někdej ším spojencem Tony Blairem.
15 v IRAnapr.
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n ár ů st "smrtonosnosti ratingu"!". Problém terorismu se tak dotýká defacto veškeré světové

veřej nost i (Raufer in Horgan, 2005: viii). Hovoří se o "stře tu civilizací" 17. Tento fenomén

popisuje americký politolog Samuel Huntington již na počátku 90. let (Huntington, 1996). Po

útocích z ll. září 2001 tezi o střetu civilizací použil americký prezident G. W. Bush, když ji

implementoval do své protiteroristické rétoriky v duchu hesla "kdo nejde s námi, jde proti

nám" 18. Přestože Bush "střet civilizací" v první etapě po útocích definoval jinak než

Huntington, který hovoří o mnoha civilizacích vyznávajících jiné hodnoty 19, termín se stává

ústředním tématem diskuzí týkaj ících se terorismu. Současná hrozba nadnárodního terorismu

se stává hlavním a každodenním problémem, který jednotlivé vlády v zájmu zachování

bezpečnosti obyvatel musí řešit.

Současný stav excitované averze vů či cizím (a jiným) n á zorům a po žadavkům

nahrává vládám, které zjednodušuj í politickou opozici zpochybňující stávající establishment

na problém terorismu. Jak píše Pavel Barša:

" nechuť či neschopnost odlišení různych kontext ů ozbrojeného odporu umo ž ňuje

autoritářským režimlim prohlásit každý odpor za terorismus a vyžadovat

mezinárodní podporu pro své represivní (či piimo genocidnl) akce. Díky

rozjitieni amerického pocitu zranitelnosti se tak náhle obrátil sklon mezinárodní

politiky posledních let minulého století[. ..]. Antiteroristická vlna riskuje, že ve

jménu zajištění stability a suverenity stát ů budou přehlížena porušování lidskych

práv stály " (Barša, 2001 : 13).

1.2.3 Válka s terorismem

Jak už bylo řečeno , po útocích z ll. září nabral terorismus - nyní vnímaný už jako

celosvětový, transnacionální problém - nový směr. Nejvýznamnějším nepříte lem

civilizované euroamerické společnosti se stal, a to nejen podle americké vlády, islámský

radikalismus.

16 V anglických pramenech .Jethality rate"
17 v anglickém originále "clash of civilisations"
18 vyhlášeného před Kongresem 20. září 2001
19 Narozdíl od G. Bushe, který problém p ůvodn ě zredukoval na dichotomii západní civilizace
reprezentované Spojenými státy a ostatním, tedy barbarským světem.
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Toto nábožensko-politické hnutí " vzešlé z proces ů západní kolonia/izace,

dekolonializace a modernizace muslimských společností [. ..] otevien ě napadá planetární

hegemonii euroamerického bloku a pokouší se o založení muslimských st át ů a společností na

islámských principech" (Barša, 200I: 13). Členové nových teroristických organizací typu Al

Kajda se často rekrutují z profesionálních zab ijáků vycvičených během studené války

soupeřícím i mocnostmi, tyto organizace se pak útočí na bývalé podporovatele.i"

Referenčním objektem dnešního terorismu jsou především "mnohamilionové masy

vyznavačů islámu, jejichž podíl na celosvětové populaci neustále narůst á - z 18 % v 80.

letech na předpokládaných 30 % v roce 2025" (Simon a Benjamin, 200I: 13 ). Jak zdůrazňuje

Jan Eichler,

"globální charakter referenčního objektu usámovsk ého terorismu se tak odvíjí od

zneužívání dvou skutečností. Tou první je nesporné utrpení deset imi ít án ů

prostých lidí v islámských zemích, vjehož důsledku se v celé této oblasti hromadí

pocity fr ustrace, deprivace a naprosté beznaděje. Druhou skutečností j e

rozporuplnost politické situace v mnoha islámských zemích, zejména pak

v Egyptě, Saúdské Arábii a v Pákistánu, které svoj i bezpečnost jednozna čn ě

opírají o piimou angažovanost USA . Právě z nejproblémovějších zemí

islámského světa se rekrutuje nejvíce člen ů, [. ..] kteii se profilují jako negace

zkompromitovaných režimII" (Eichler in Loužek, 2004: 23)

Jestliže se v souvislosti s potíráním islamismu a terorismu obecně nyní hovoří j ako o

protiteroristické kampani č i o "válce s terorismern'Y' , neměl i bychom si představovat

klasickou válku, tak jak ji známe z konfliktů modernity. Jak zdůrazňuje Mary Kaldorová

"válka" s teroristy staré válečné konflikty nepřipomíná ani v nejmenším:

" V současném kontextu m ů žeme jen s obtížemi používat binární opozice, které

odlišovaly násilí soukromé (zločinné) od veřejného (legitimního) či násilí vnějši

(mezinárodní) od vnitřního (občanského) . Ve skutečnosti je zpochybněno

samotné odlišení mezi válkou (jako časovým a geografickým ohrant čenlm

organizovaného násilí} a mírem (Kaldor in Barša, 2001: 147).

20 mluví se o fenoménu "blowback"

- 19 -



Nadnárodní terorismus, jehož reprezentantem je al-Káida, překonává co do asymetričnosti

terorismus národní. Proti nepříte li , jehož není možné jednoznačně identifikovat, nelze

používat klasické armádní způsoby boje. Pro nadnárodní terorismus platí, že vojenský úder

na jednom místě vyvolává teroristické útoky jinde22
. Je tu i hledisko psychologické: útočník,

"který mů ž e být kdekoliv", vzbuzuje mnohem vě tš í hrůzu než nepřítel konkrétní. Primárním

cílem teroristů je sice bezpečnostn í ohrožení státu, to se však projevuje zcela konkrétními

útoky proti civ i listům , kteří jsou nuceni snášet roli pasivních participantů zcela proti své vů li ,

Navíc civilisté jsou vystaveni cílené manipulaci ze strany terori stů .

Současná podoba terorismu, tak jak jej známe počínaje l l . září , se velmi liší od všech

předchozích. Vzhledem ke vzniku nadnárodní teroristické sítě se hrozba terorismu stává

mnohem naléhavěj ší než d ř íve , a nebezpeč í přitom nespoč ívá pouze v globálním pokrytí

teroristických aktivit. Vážným problémem je také zdokonaluj ící se technické vybavení

terori stů , které z náměru dnes již klasické sci-fi literatury - globální jaderné války,

nadnárodního teroru totalitních režimů - činí zcela reálnou bezpečnostní hrozbu.

Permanentního psychologický nátlak i hrozba přímého fyzického násilí, které se

v dnešním stále zmenšujícím globalizovaném světě dotýká všech, představuje pouze jednu

rovinu terorismu. Nezbytnou součástí teroristických aktivit je jejich průnik na mediální

scénu. Jedině tímto způsobem mohou teroristé získat patřičnou pozornost veřej nosti , kterou

k prosazení svých cílil nezbytně potřebují.

21 pů vodn ě vypovězené Spojenými státy včele s prezidentem G. W. Bush=m
22 to potvrdily například incidenty v Madridu, které měly být odvetou za Spanělskou podporu
vojenské intervence v Iráku
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II TERORISMUS A MÉDIA

2.1 Spektakularita terorismu jako podmínka medializace

When it bleeds, it leeds.23

I přes evidentní nejednotnost - v některých případech dokonce protich ůdnost - je zjevné, že

definice, které se snaží o vymezení povahy současného terorismu, popisuj í stále jeden a

tentýž mechanismus. Tyto popisy se shodují předevš ím v tom, že typickým rysem terorismu

je použití násilí proti civilnímu obyvatelstvu a že teroristé přitom využívají momentu

překvapení, které jim umožňuj e kompenzovat jejich početní nedostatečnost či mnohdy

amatérské vybavení. Teoretici zabývající se terorismem také zdůrazňují , že současným

teroristům nejde o likvidaci konkrétních osob č i působení materiálních škod, ale o vytvoření

atmosféry strachu. Právě kvůli tomu se uchylují ke "koncentrovanému a nečekanému násilí",

jehož smyslem je vzbudit pozornost.

Narozdíl od jiných forem násilí a organizovaného zloč inu , které o publicitu aru

přinejmenším neusilují, terorismus se bez ní neobejde. Co se týče "PR dovnitř" , hrají

významnou roli v politicko-náboženské propagandě duchovní vůdci a náboženská komunitní

centra, kde se uskutečňuje nábor nových terori stů . 24

Propaganda ovšem musí směřovat i ven - do povědomí širokých vrstev. A toho lze

v dnešní době efektivně docílit pouze s pomocí médií. Teroristé to bezesporu pochopili,

protože jestliže až do konce 60. let byl terorismus chápán jako marginální problém, dnes se

řadí k prioritním mediálním tématům, která plní titulní stránky novin. "Najít téma, které by

terorismu mohlo konkurovat co do pozornosti ze strany médií, je téměř nemožné," potvrzuje

expert na současnou kriminalitu Xavier Raufer (in Horgan, 2005: vii).

K tomuto názoru se nepřímo přiklání také český politolog Pavel Barša, když

zdůraz ňuje , že vzhledem k absenci sociálního zakořenění nemohou teroristé získat legitimitu

jinak než medializovanými střety. Akce tedy účelově plánují tak, aby vzbudily co nej větší

pozornost. Mají pro to několik pádných důvodů:

23 "hlavně když teče krev"
24 to je mimo jiné také případ Muhammada Atty, označovaného za vů dce nále tů z 11 . září

2001
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1. Potřebují , aby se veřejnost seznámila s jejich ideologickým záměrem .

2. Kalkulují s tím, že jim publicita zajistí další sympatizanty.

3. Odvetná opatření jim v očích sympatizantů opatřují aureolu mučedníků a hrdinů,

č ímž se skupina politických a sociálních spoj enců dále rozšiřuje .

4. Mediální pokrytí incidentů terori st ů m dále pomáhá získat strategickou převahu a

zvyšuje jejich vyjednávací potenciál.

(Barša, 2001; dále např . Sawyer, 2005)

Prioritní vlastností, kterou musí teroristický incident splnit, aby se dostal do médií - ať už se

jedná o zpravodajské č i populární žánry - je spektakularita. Z tohoto důvodu jso u útoky

pečl i vě naplánovány a prováděny vždy tak, aby vzbudily co nej větší pozornost senzacechtivé

veřej nost i , která je uchopuje právě prostřednictvím médií. To je také d ůvodem , proč si jejic h

původc i zhusta vybírají místa s co nej větší koncentrací potenciálních obě tí nevyhýbaj íce se

riziku zásahu "vlastních" lidí, jak to dokládají napříkl ad nedávné útoky vedené

islamistickými extremisty v Turecku, Španě lsku , či Londýně - tedy ve městech s početnou

muslimskou komunitou.

Ukázkovým příkladem, který dokládá, jak moc teroristé usilují o spektakularitu, je

také přepadení základní školy v Beslanu, k němuž došlo během slavnostního zahájení nového

školního roku v září 2004. Tento incident přinesl nóvum, kterým se mu podařil o

mnohonásobně zvýšit sledovanost - dětská rukojmí.

Na druhou stranu ale, jak upozor ň uj e B. M. Jenkins z Rand Corporation, který

zd ů raz ň uje komunikační aspekt terorismu, " většině terorist ů j de spíš o to, aby získali co

nej více pozornosti, ne o co nejvíce mrtvých" (Jenkins, 1987: 583).

2. 2 Mediální obraz a konstrukce terorismu

Snaha teroristů, kteří se plánovitě snaží dostat do středu pozornosti médií, je logická a

pochopi telná. Č asto se však opomíjí, že ani média nejsou pouhým pasivním účastníkem

incidentů, který by se v případě teroristického útoku stával pouhou kronikou incidentu nebo

pouhým prostředníkem v trojúhelníku teroristé - veřejnost - vláda. Smyslem této kapitoly je

poukáza t na aktivní roli médií v konstrukci terorismu a na konkrétní mechanismy, které ji

podmiňuj í.
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V souvislosti s prokázaným i když stále zpochybňovaným vlivem médií na formování

a změnu veřej ného míněn í se setkáváme s přítomností dvou opozičních postojí! ke vztahu

sdě lovacích prostředk ů a terorismuv:

1. Média jsou vnímaná jako proteroristická:

podle tohoto paradigmatu média, at' už přímo nebo nepřímo , v duchu hesla " i

negativní reklam a je reklama fl, terorismus podporují a svojí č innost í z principu

znemožňuj í jeho potir án í'". Média se podle tohoto přístupu ocitají spíše než v roli

nezávislých pozorovatelů v pozici participant ů . Hlavní argumenty zastá nců tohoto

přístupu lze hrnout do několika bodli:

medializace uměle prodlužuje a zintenzivňuje incidenty

povzbuzuje k jejich opakování

problematizuje policejní vyšetřování (např . tím, že poskytuje tero ri st ů m

strategické informace)

viktimizuje agresory

ohrožuje životy rukojmích

tlačí autority k rychlému řešení, které nemusí být vždy ku prospěchu věc i

Tyto a další podobné názory jsou častým obsahem konferencí o boji proti terorismu.

Jejich typická rétorika bývá prostoupena jediným přáním - výstižně zformulovaným

H. Nossekem: " Nej lepší zp ůsob, jak se vyhnout [neblahým] ú čink ům masmédií, j e

zabránit medializaci teroristických incident ů " (Nossek, 1985: 91 ).

2. Média jsou z podstaty antiteroristická:

Podle některých autorll27 jsou novináři předpoj atí , protože příliš spoléhají na Západní

oficiální zdroje (vládní úřady a ekonomicko-politické autority). Důvodem mů že být i

25 shrnutí viz Paletz a Schmid, 1992, s. 10-25
26 viz např. Schmid a De Graaf, 1982, s. 137-142. Oba autoři jsou natolik radikální, že
navrhují vytvoření regulačních , de facto cenzorských orgánů - mediálních rad, které by
posuzovaly .jak ézprávy jsou pro nás zajímavé a to se zvláštním ohledem na minoritní
skupiny, jako jsou třeba rukojmí" (s. 174).
27 např. Said, 1981; Chafets, 1985. U nás pravděpodobně nejznáměj šími zastánci tohoto
názoru jsou Edward Heřman a Gerry O'Sullivan.
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to, že se novináři ne vždy do místa konfliktu mohou dostat osobně (ať už z důvodů

fi nančních č i administrativních).

Nutno podotknout, že rozdíl od táboru opačného, autoři klonící se k názoru,

podle něhož jsou média zaujatá proti terori stům, jsou spíše izolovaní jed inci.

Je evidentní, že každý z uvedených opozičních přístupů má své opodstatně ní. Nicméně ani

jeden z nich nelze vnímat jako rozhodující. Vztah médií a terorismuje nutno vnímat mnohem

komplexněji a v širších souvislostech.

Zaprvé, nejsou to teroristé ani vlády, kdo určuje , co zveřej n i t. Média sama"

rozhodují, jaké události, jakým způsobem, sjako u prioritou a s důrazem na jaký aspekt

zveřej n í. Vybírají, čí stanovisko bude prezentováno jako dominantní (Paletz a Schmid,

1992). A musejí také dopředu počítat s tím, že se stanou terčem kritiky za to, že dělají

"hlásnou troubou" terorist ům" č i vládám.

Média dokáží terorismus publiku nejenom přiblížit , ale přímo jej do něj vtáhnout. Jak

poznamenává Hewitt, veřej ný zájem o terorismus je mnohem větš í, než je reálná hrozba,

kterou představuje (Hewitt in Paletz a Schmid, 1992: 197). Problém je v tom, že média

věnuj í více prostoru důsledkům terorismu, tedy zobrazování násilí, a jeho příčiny přitom

ponechávají stranou. Tím přímo napomáhají eskalaci hrozby a vzniku pocitu obecného

ohrožení. Monopolní situace, kdy jsou zdroje informací omezené a média předkládají

publiku v minimálních obměnách prakticky stále tytéž obrazy a informace, úč inky dále

zesilují.

V situacích, které jsou charakteristické přítomností extrémního stresu a ohrožením

životú, se setkáváme se zvláštním případem fámy, která funguje na principu "nákazy". Tato

specifická reakce nastává právě v situaci, kdy média zasahují široké spektrum publika stále

dokola omílanými informacemi. Za těchto okolností mohou být média přímým impulzem ke

vzniku kolektivní paniky. Typickým příkladem, který dokládá sílu médií v situacích vzniku

akutního ohrožení, je často zmiňované vysílání fikce Orsona Wellese pojmenované Válka

světzl . 3 0

28 máme na mysli jejich vlastníky, provozovatele a v neposlední řadě také pracovníky
29 Tak tomu bylo i v případě katarské televizní stanice Al Jazeera, které Usama Bin Ladin
udělil exluzivní právo, abyjako první odvysílala jeho projevy. Ačkol iv materiál posléze
převzaly a odvysílaly také další stanice, AI Jazeera byla jako jediná obviněna, že
sťolupracuje s teroristy.
3 Podobnost jména autora původního literární předlohy H. G. Wellse se jménem autora
rozhlasové adaptace Orsona Wellese bývápříčinou zmatk ů , pro přesnost tedy uvádím. že hra
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Teroristické útoky jsou v tomto smyslu pro vznik hromadné paniky vyvolané médií

ideální : jde o nenadálou událost extrémního násilí, kterou násobí zmatek a nedostatek

ověř i te lných informací pocházejících z na sobě nezávislých zdrojů. To vysvě tluje také teorie,

podle níž mají média různou moc v různých dobách - máme na mysli především situace, kdy

dojde k narušení běžného režimu. Výzkumy mediálních účinků to potvrzují :

..Skutečně se zdá, že kdykolivj e stabilita společnosti porušena, aťjii zločinností.

válkou, ekonomickým úpadkem či nějakou morální panikou, je jis ty díl

odpovědnosti piipisov án médiím. O piičinách takového časově proměnlivého

spojování médií a společenského dění m ů žeme pouze spekulovat, ale nem ů žeme

vyloučit ani možnost, že média skutečně jsou určitým zp ůsobem vlivnější v době

mezinárodních krizí nebo zjitrené vnimavosti]...}." (McQuail, 2002: 264).

Podle Denise McQuaila, který shrnuje poznatky výzkumů všímajících si nerovnoměrného

vlivu médií, může mít tento trend hned někol i k příčin . Ve shodě s Ballovou-Rocheachovou a

DeFleurem se přiklání k názoru, že v době nestability jsou lidé velmi často odkázáni pouze

na informace z médií, na kterých jsou pak více závislí. A vliv mediální prezentace je o to

silněj ší , nemají-Ii s událostmi bezprostřední zkušenost či jsou-li události prezentovány zdroji,

které jsou považované za dův ě ryhodn é autority (McQuail, 2002).

V souvislosti se zmiňovanými dvěma přístupy vztahu média/teroristé je také často

zdůrazií.ován koncept "agenda-setting,,3 1. Podle něj za zvýšený zájem veřej nost i o teroristické

incidenty mohou právě média, protože jejich zařazováním do agendy akcentují hrozbu a

zvyšují pocit obecného ohrožení. Nastává paradoxní situace - média jejichž často veřej ně

proklamovaným cílem je "nestrannost", jako by pracovaly pro teroristy: poskytuj í ji m

publicitu a šíří veřejnou paniku (Bassioni in Tuman, 2003).

Nutno podotknout, že média sama svoji roli v procesu sociální konstrukce terorismu

rozhodně nechápou negativně . ' Z demokratického uspořádání společnost i totiž vychází

očekávání, že by měla sloužit "veřej nému zájmu" a jako taková že mají naplňovat určité

měla premiéru v roce 1938, románová předloha H.G.Wellse vyšel mnohem dříve - v roce
1898. Welles hru záměrně napsal tak, aby budila zdání skutečné zpravodajské relace. Po
odvysílání rozhlasové hry, která vypráví o invazi Marťanů,j ejichž loď měla při stát ve městě

Grovers Mill v New Jersey, vypukla všeobecná panika.
31u nás známý jako " nastolování témat". Podle tohoto konceptu média rozdílně akcentují
různé události. O některých informují více a s větší intenzitou, jiná se vyskytují méně .
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poslání.32 Přestože jde o předpoklad stojící na značně spekulativních základech, tento

požadavek zaznívá nejenom z řad veřejnosti a politiků, ale i z médií samotných, která

se sama často vehementně stylizují do role hl ída č ů demokracie" a veřejné arény, kde je

poskytován rovnoměrný prostor rozdílným názorům. Fakt, že také ona mají prvořadý zájem

na udržení pozornosti publika, potažmo na vytváření zisku, přitom příl iš nezdůrazňují. Přesto

však - i média představují formu podnikatelské či nnosti.

Události teroristického charakteru stojí odjakživa v centru pozornosti veřejnos ti.

Nicméně obraz, jaký si čtenáři , či publikum obecně , vytváří, je do značné míry ovlivněn

způsobem , jakým jsou tyto události prezentovány v médiích. S jejich pomocí jsou teroristé

schopni zasáhnout mnohem větší skupinu lidí, než jen ty, kterých se násilí bezprostředně

týká, ale vztah, který existuje mezi médii a terorismem, rozhodně není jednostranný. Někteř í

teoretici jej bez nadsázky nazývají symbiózou. Jak prohlašuje americký politolog Abraham

Miller:

" Teroristé jsou schopní zins cenovat- ať už j akkoliv hrůzn é - drama. jen aby

piit áhlipozornost médií. Terorismus jako nevychovaný enfant terrible je sice

nechtěné, ale piece jen dítě médií, které nelze ani ignorovat ani odvrhnout. "

(in Tuman, 2003: 11 6).

Na druhou stranu však nelze opomenout, že mnoho mediálních organizací se drží vlastních

etických a profesionálních pravidel, které definují nejenom obecné zásady uplatňované za

běžného provozu, ale také chování v některých konkrétních situacích.

Koncept pochází od amerických vědců M. McCombse a D. Shawa, kteří jej použili při
analýze prezidentských voleb v roce 1968.
32 Jak shrnuje skotský mediální teoretik BrianMcNair, tento předp oklad vychází z tzv.
normativně-konkurenčního paradigmatu, které vnímámédiajako čtvrtou moc - vedle
výkonné, zákonodárné a soudní - a považuje je za protiváhu ostatních, jakožto které je její
povinností omezování a střežení ostatních. Aby tak mohlapůsobit, musí být média nezávislá.
Tuto nezávislost dokážou zajistit pouze, pokudjsou vlastněna soukromým subjektem. Nesmí
však dojít ke kumulaci vlastnictví sdělovacích prostředků vjedněch rukou. Z normativně

konkurenčního paradigmatu také vyplývá, že novináři působí jako služebník veřej ného

zájmu. Druhý pohled na roli médií ve společnosti McNair popisujejako kriticko-dominantni.
Z něj vyplývá, že média slouží e l itě (definované třídou , pohlavím či národností) a fungují
jako součást ideologického aparátu kapitalistického zřízení. McNairoba protichůdné pohledy
odmítá a nabízí třetí , alternativní: model chaotického proudění. Ten uznává existenci
společenské nerovnosti, ale ve vztahu k elitám vnímá média spíšejako podvratný živel který
není možné, vzhledem k jejich různorodosti , ovládnout. (McNair, 2004; dále viz McQuail,
2002; Trampota, 2006 a další)
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A tak zatímco politici, prosazujíce vlastní politické cíle, se při svých veřej ných

projevech často nechávají unést vlastním pohledem na problém a úče lovým vysvětlením

toho, co je legitimní a co ne, média větš i nou zacházej í s termíny týkající se násilných

inciden tů opatrněj i . Př inej menš ím seriozní média vnímají rozdílné konotace

terminologických nuancí: zatímco označení "partyzán", "bojovník za svobodu" nebo

"guerilla" implikuje pozitivní charakteristiku souvisej ící s legitimním bojem proti za práva

skupiny lidí, s označením "terorista" je to přesně naopak.

Platí totiž, že soudy veřejnosti o legitimitě toho kterého č i nu jsou přímo svázány

s termíny, které se k jejich popisu používají. "Politický labelling", tak jak jej známe

například ze soupeření dvou velmocí z dob studené války a který je stále s oblibou využíván

v politických kampaních, rozhodně není součástí objektivní žurnalistiky. Proto jej některé

mediální instituce ve svých kodexech výslovně zakazují.

Kupříkladu psaný kodex BBC známý pod jménem Editorial Guidelines v kapitole

Válka, terorismus a stavy nouze kromě řady praktických instrukci. které určují postup při

vzniku nenadálých událostí, striktně stanovuje:

..Zveřejňován í informací týkající se terorismu musí být rychlé, přesné, úplné a

důvěryhodné. Naše kredibilita j e ohrožena, j e-li neuváženě používáno

emocionálních či hodnotících soudů. Označení " terorista " m ů že porozumění

spíše zkomplikovat než usnadnit. Tomuto termínu bychom se proto měli

vyhybat. Našim úkolem j e popsat fakta, názor a ť si udělá každý sám.

Neměli bychom přebírat j azyk ostatních lidí. Bez iádného soudního

procesu zpravidla není vhodné užívat termíny jako " osvobozování", " válečný

soud", či ..poprava ", Popisujeme-li událost, je třeba přesně pojmenovat

veškeré souvislosti. Pachatel by měl b)ít popisován konkrétně jako " bombovy

útočník ", " útočn ík", "ozbrojený útočník", " únosce ", "povstalec ", či

" radikál ". Na šim cílem je z ůstat objektivní a informovat tak, aby si divák mohl

utvořit vlastní piedstavu o tom, kdo co a komu působi. "

(BBC Editorial Guidelines, dostupné na www.bbc.co.uk/editorial guidelines: 109)

33 V anglosaském světě se hovoří o úloze hlídacího psa demokracie ("watchchdog role").
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2.1. Mytologizace a stereotypní zobrazování terorismu

Teroristické incidenty dokáží zaj istit pozornost publika, a proto jsou vyhledávaným tématem

nejenom "zpravodajských" medíí (tzv. news media), ale také dlouhodobou inspirací

"zábavních" médií (entertainment media), která zahrnují film, beletrii. zábavné televizní

programy a další. Jak už z jej ich označen í vyplývá, hlavním smyslem fo rmátů, která

"zábavní" média produkují je poskytnout publiku zábavu a odreagování. Jej ich tvůrci se

přitom mnohdy nechávají inspirovat skutečným i událostmi.

Že terorismus představuje široké pole n ámě tů , dokládá existence velkého množství

dnes již klasických literárních i filmových děl inspirovaných teroristy. Za všechny jmenujme

Černou neděli Thomase Harrise z roku 1975, knižním a později zfilmovaným thrillerem,

který rozpracovává téma palestinského terorismu, bestseller z roku 1971 Fredericka Forsytha

Den pro Šakala , Ludlumovy úspěšné thrillery - taktéž zfilmované - o Jasanu Bourneovi,

agentovi, jehož úkolem je likvidace nepohodlných osob, film Jamese Camerona Pravdivé lži

z roku 1994, komedii o pokusu arabských teroristů o odpálení jaderné bomby na Floridě , či

z poslední doby Spielbergovo filmové drama Mnichov (2005) natočené podle skutečných

událostí , které se staly během mnichovských olympijských her v roce 1972.

Tv ůrci těchto děl se nijak netají tím, že kvůli zvýšení atraktivity je děj - v mnoha

případech inspirovaný skutečnými událostmi - značně upravován. Medializací vznikají mýty,

které bývají založené na polopravdách a osobních sympatiích tvůrců . Předkládané populární

příběhy využívají stereotypní zp ůsoby prezentace, které následně ovl ivňuj í veřej né smýšlení

a klima.

Jednou z prvních prací zabývajících se stereotypy v masmédích byla americká studie

"typických postav" z roku 1944 publikovaná pod názvem How Writers Perpetuate

Ster eotypes. Její autoři konstatují, že nejvíce stereo typů lze nalézt v .Jehk é" beletrii, ale ani

ostatní média se stereotypům nevyhýbají.34

Situace zmapovaná o deset let později vykázala určité zlepšení. Jak konstatuje G. W.

Allport,

34 Z analýzy vyplynulo, že 90% všech kladných postav představují anglosasové. Větš i na

negativních postav naopak nebyla anglosaského původu. Výzkum identifikoval nej častěj š í

typické národnostní a rasové stereotypy, s nimiž beletrie a další média operují: černoš i jsou
líní Židé lstiví Irové pověrčiví a Italové zločinc i . Z analýzy stovky filmů vyplynulo že, ,
černoši ze 75% představují negativní osoby, které zaslouží pohrdání. Co se týče výzkumu
tisku, černoši byli nejčastěji zmiňování v tzv. černých kronikách (Lee in Allport, 2004).
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" všechny nedávné studie v posledních letech zaznamenaly nápadné zlepšení

politiky sdělovacích prostiedků. Částečné j e asi vyvolané tím, že si menšinové

skupiny, které dosud mlčely, začaly stěžovat. Protesty jsou tak důrazn é , ž s i

j eden hollywoodský režisér postěžoval, že se neodváží obsadit do role

padoucha nikoho j iného než ryziho, typického Američana "

(Allport, 2004: 226).

Stereotypy tedy mají tendenci se vyvíjet.Některé časem zanikaj í", ale objevují se opět nové.

Zpravodajství , publicistika i současná populární fikce se s oblibou uchyluj í k démonizaci

různých národností č i náboženství. Zatímco Izraelci jsou v posledních třech desetiletích často

zobrazováni jako nevinné oběti , Američané jako kladní hrdinové, naopak depersonalizovaní

Arabové se stali ztělesněním zla, brutality a extrémismu. Depersonalizace a dehumanizace

těchto postav přitom nápadně připomíná stereotypní způsob prezentace Ž idů , jaký byl

obvyklý v nacistické propagandě . Jak podotýká Douglas Kellner, filosof, který je řazen mezi

významné současné teoretiky kulturálních studií, "fenomén arabského teroristy" je poměrně

nový, jeho vznik byl podmíněn až americkou ideovou propagandou války v Perském zálivu.

Arabové v tomto období nahradili jiného nepřítele demokratického světa - sověty.

Za éry prezidentů Bushe seniora a Ronalda Reagana vzniklo kupříkladu mnoho filmů

odkazujících na dominantní ideologii konzervativní republikánské politiky. Filmy jako je

Top Gun (1986) oslavující heroismus "správného" amerického vojáka a triumf reaganismu,

jehož některé scény, jak zdůraz ňuj e Kellner, až podezřel e připomínají nacistický propagačn í

film Triumf v ůle od Leni Riefenstahlové (1934), Iron Eagle (1985) naopak j asně polarizující

kontrast zlí Arabové! hodní Izraelci, který současně jednoznačně definuje americké

stanovisko, č i snímek Not Without My Daughter (1990)36, jenž vypráví příběh zoufalé ženy 

Američanky - utíkající s dcerou od manžela-Iránce, který se postupem času mění v

monstrum (Kellner, 1995).

Také Tuman připomíná oblíbený mýtus, na který lze narazit nejenom v hollywoodské

produkci. Podle něho jsou všichni Arabové muslimové. Další časté klišé je , že všichni

Ara~ové jsou bohatí prominenti, kteří vydělal i jmění na obchodování s ropou. Je pravda, že

35 G. M. Gilbert z Priceton University v roce 1950 zopakoval výzkum provedený na téže
universitě ve třicátých letech. Analýzou vzorku studentů, jejichž ekonomické i sociální
zázemí bylo srovnatelné s první sadou respondentů , odhalil, že stereotypy mají tendenci
časem "vyhasínat" (Gilbert in Allport, 2004).
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mnoho Arab ů se hlásí k islámu, ale mnoho z nich vyznává také křesťanství. A co se týče

bohatství pocházejícího z ropy, ve skutečnosti je varabské populaci rozděleno dosti

nerovnoměrně (Tuman, 2003).

Nutno však dodat, že "orientalismus,,)7, jakožto současný trend stereotypního

zobrazování muslimů , v němž vyniká rozdíl "kladných" hodnot západní civilizace oproti

"primitivnímu barbarskému" východnímu smýšlení, se neomezuje pouze na zobrazování

bohatých muslimů. Do této kategorie stereotypů spadá také ztotožňování vyznavačů islámu

s teroristy. Z takového způsobu medializace teroristických událostí vystupuje dominantní

polarizující ideologie považující Západ za vyspělej ší formu kultury, selektivně vyzdvihující

její pozitiva a přecházející problematické body.

2.3 Terorismus jako obsah zpravodajských médií

Medializované populární příběhy o teroristech si zachovávají stejnou strukturu jako každá

jiná populární fikce. Ať už se jedná o thrillery, dramata, či komedie, jejich cílem je vytvořit

zdání reálnosti. Tyto kódované příběhy také bývají obohaceny o motivy respektující pravidla

binární opozice: jsou to tradičně strukturované příběhy lásky/nenávisti, hrdinstvíJzrady,

násilí/utrpení, oběti/zločinu . A publikum tuto méně (či více) očividnou uměleckou licenci

obvykle nevnímá negativně.

Oproti tomu reprezentace terorismu, tak jak je servírována "seriózními"

zpravodajskými médii a především ve zpravodajství, které je stáleještě obecně vnímáno jako

zpro středkovate l objektivních a vyvážených informací o aktuálním dění , tuto přiznanou

nadsázku jaksi postrádá. Zprávy jsou konstruovány tak, aby vzbuzovaly dojem naprosté

reálnosti, a jako takové jsou často přijímány doslova. Přestože i v nich se často setkáváme

s předpojatostr" , mytologizací konkrétních osob, "výrobou" mučedníků nebo naopak

zlo činců , či účelovou narativizací rekonstruovaných událostí.

36 U nás známý jako Bez dcerky neodejdu
37fenomén pojmenoval Edwardem Saidem už v roce 1978
38 Předpojatostí se rozumí účelové zkreslení reality. Shoeakerová a Reese definovali několik
konkrétních příkladů , jak se tato předpojatost ve zpravodajství projevuje (např. že
zpravodajství tíhne k nacionalistickému pojetí, podporuje status quo, zobrazuje-li násilí,
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Podle Tomáše Trampoty je zpravodajství ..opakujícím se vypravěčem mýtů, které

mají svou (do určité míry) ustálenou strukturu a pravidla uspořádán í... .. (Trampota, 2006:

59). Události jsou již tradičně zobrazovány jako konflikt idejí, stran či jednotlivců.

Prezentace problému jako stře tu dvou (č i někol ika) stran je ovšem schématická a natolik

zjednod ušující, že publiku nedovoluje uděl at si představu , která by odpovídala skutečnosti .

Zpravodajská média přesto takový způsob zprostředkování události preferují. I zde totiž platí,

že "dramaturgicky zvládnutý" příběh dokáže lépe zajistit pozornost. V tomto ohledu se

zpravodajs tví ř íd í podobnými pravidlyjako zábavní média.

A stej ně jako média, jejichž cílem je bavit, i "seriózní" média ve své prezentaci

teroristických událostí kladou důraz na konfliktnost a senza č nost . r " Tento aspekt se však

navíc snaží potlačovat s tím, že se při prezentaci násilných incidentů - při nichž často

zdůrazňuj í "krvavé průvodn í" detaily místo skutečné podstaty problému - odvolávají na

veřej ný zájem.

Pro současnou situaci, máme na mysli období po ll . zář í, jsou dominantně důležité

dva obecné trendy. Na jednu stranu se, jak konstatuje Samantha Powerov á''", situace ve

zpravodajství se po ll . září zlepšila. Především v tom, že v globálním měřítku došlo

k obnove ní zájmu o zahraniční události, což se projevuje tím, že na zahraniční zpravodajs tví

je nyní vynakládáno mnohem více financí. 4
I Díky tomu mohlo dojít k opětovnému otevření

mnoha z lokálních poboček redakcí, které musely být předtím (během posledních deseti let)

uzavřeny. Tento trend se podle Powerové se navíc týká nejenom mainstreamových médií, ale

i těch menších, lokálních (Power, 2004).

zaměřuje se na osoby a ne na problém komplexně zahraniční zpravodajství se zase zaměřuje

sfíše na bližší a mocné státy, atd.) (Shoemakerová a Reese in McQuail 1999).
3 Podle McQuaila je to způsobené tím, že masovámédia vnímají příjemce svých obsahl)
především jako "konzumenty". A konzument inklinuje k věcem, které nutně nemusí být
v souladu s realitou; hledá mýty, pobavení a bizardnosti (McQuail, 1999). Tímto způsobem

se mu dař í alespoň na chvíli svojí realitu vytěsnit. Médiav tomto smyslu plní katarzní funkci.
40 profeso rka veřej né politiky a komentátorkaoceněná Pulitzerovou cenou
41 Tuto skutečnost potvrzují i další autoři a novináři . Leonard DownieJr., na začátku 90. let
šéfredaktor Washington Post, a jeho kolega Robert G. Kaiser popisují obrat situace
z americké perspektivy: "Devadesátá léta nebyla š ťastnou dekádou americké žurnalistiky
[. ..}. Piičinou toho byl tlak vydavatelů na zvyšování ziskzi. Lehká témata nahradila seriózní,
celebrity prezidenty a potentáty. Velké množství zpravodajskýchmédií se ocitlo na pokraji
zániku. Změnu přin eslo 11. září 2001" (Downie a Kaiser, 2002: 219).
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Na druhou stranu ale, vzhledem ke zvýšené brutalitě současných násilných a

teroristických incident ů v , se rovněž posunula kritéria, podle nichž se rozhoduje, zda se

událost stane zprávou č i objektem zpravodajské publicistiky.

Současné koncepty zpravodajských hodnot, které ve větš i ně případů vycházejí z dnes

již klasické studie Mari Rugeové a Johanna Galtunga z roku 196543, shrnují několik

rozhodujících kritérií, která určující , zda se událost dostane do zprá v". Tyto koncepty

definují obecné prioritní hodnoty události týkající se všech typů médií. Těmi jsou především :

důležitost

blízkost (geografická, obchodní nebo kulturní)

dramatičnost

přístup (jako technickou možnost novinářů dostat se k informacím)

ideologii (atraktivita s ohledem na národní zájmy)

(Westerstal a Johansson, 1994)

V souvislosti se zpravodajskými hodnotami připomíná Powerová staré heslo Fleet Street45
:

" When it bleeds, it leads CI . Podle tohoto nepsaného pravidla platí, že pouze náhlé a bleskové

masakry - a do této kategorie teroristické incidenty bezesporu patří , mají šanci dostat se do

zpráv". Incident z hlediska médií není natolik atraktivní, pokud někde dochází k násilí na

dennodenním pořádku navíc v dlouhodobém horizontu. Pokud se ještě navíc odehrává v zemi

mimo "národní" zájem média, nedostanou se novináři na inkriminované území včas , tj. ještě

42 . k 1VIZ ap
43 Prvním teoretikem, který se zabýval konceptem zpravodajských hodnot byl Walter
Lippman (1922). Galtung a Rugeová pak těchto hodnot popsali celkem dvanáct: 1.
frekvence, 2. práh pozornosti (intenzita události), 3.jednoznačnost (jasnost), 4. význam
(kulturní blízkost), 5. souznění (konsonance), 6. překvapení , 7. kontinuita, 8. variace
(kompozice), 9. vztah k elitním n árodům, 10. vztah k elitním osobám, ll. personalizace, 12.
negativita. (in Kunczik, 1992: 120-1 22) Často vytýkaným omezením studieje, že se zaměřila

pouze na tištěné zahraniční zpravodajství. Její zprávy se navíc týkají pouze konžské,
k/perské a kubánské krize (in Trampota, 2006).
4 Galtung a Rugeová tvrdí, že pravděpodobnost, že se událost stane zprávou, záleží na tom,
nakolik vyhovuje určitým organizačním a ideologickým kritériím. Jak poznamenává ve svém
komentáři Denis McQuail, tato myšlenka je všeobecně přij ímána . Přetrvává však otázka, co
považovat za "ideologické". Ideologie ve zpravodajstvíje podle Galtungaa Rugeové daná
především hodnotami západní společnosti a jejích dvou důležitých premisách:
individualismu a materialismu (McQuail, 1999: 242).
45 tradiční sídlo většiny tradičních londýnských li stů
46 Problém je v tom, že se tyto události zpravidla odehrají tak rychle, žeje velmi obtížné je
technicky pokrýt.
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předtím než dojde k incidentu a vzhledem k omezenosti financí tak jejich aklimatizace

v prostředí musí být výrazně zkrácena, což se následně projeví tím, že si nestačí vybudovat

kvalitní síť kontaktů (Power, 2004).

Média nepřinášej í reálný odraz skutečnosti , protože mediální realita podléhá

postupům, které ve výsledku přinášejí zkreslení. Takže pokrytí krizových incidentů ,

teroristické útoky nevyjímaje, je ve výsledku zcela nerovnoměrné . Neexistuje žádná přímá

úměrnost, podle níž by média demokratických zemí informovala o teroristických incidentech

vyváženěj i (Power, 2004; a další).

Zdá se, že liberální představy o médiích, která fungují jako "hlídací pes" demokracie,

nejsou v praxi ani při nejlepší vůli naplnitelné. Podle Currana se často setkáváme s tím, že

tito "psi" jsou poněkud ospalí. Důvodem k tomu mů že být jak omezený finanční rozpo čet

určený na pokrytí mimořádných událostí, ekonomické zájmy a stranická loajalita výkonných

managerů (v případě komerčních médií), tak i trvalý tlak vyvíjený vládou, který se dotýká

především veřej noprávních sdělovacích prostředků (Curran in Jirák a Ř íc hov á , eds., 2000:

122). Jak totiž prokazují výzkumy zaměřené především na zpravodajství, aru

v demokratických zřízeních, která hlásají svobodu slova, se do zpravodajství nedostávají

veškeré události .

Také v těchto státech, které garantují svobodu tisku, je naprosto běžné , že média

z ideologických důvodů regulují reprezentaci událostí předkládáním vlastních "verzí"

kontroverzních incidentů. Ale zatímco podobné praktiky, mezi něž patří také vědomé

zadržování informací č i manipulace s fakty, bývají v souvislosti s totalitními státy nazývány

politickou propagandou, ve svobodných státech se hovoří o public relations - korektním

nástroji , který slouží korektní práci s veřejným míněním.
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III METODOLOGIE

3.1 Výzkumný cíl a identifikace otázek

Výzkumným cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem vybraná tištěná média uchopují

fenomén terorismu. S ohledem na jeho š íř i se však naše analýza zaměřuje pouze na několik

konkrétních aspektů:

Základní otázkou bylo, zda se média snaží o neutrální a korektní postoj č i spíše

inklinují ke stereotypnímu zobrazení terorismu? A pokud využívají stereotypy,

pak o které se jedná?

Zachovávají si odstup pozorovatele nebo jsou aktivním tvůrcem předsudků a

š i ř i te lem paniky?

V jakém kontextu se média o terorismu zmiňují? Opakuje se stále tentýž nebo

existuje celé spektrum kontextů?

Jakým způsobem média v souvislosti s terorismem zacházejí se zdroj i?

Jak je popisováno působení teroristů a jaké obrazy převažují? Lze vysledovat

konkrétní příklady předpojatosti?

Lze vysledovat přítomnost konkrétních ideologických záměrů?

Na uvedené otázky se budeme snažit nalézt odpověď pomocí kvalitativní a kvantitativní

analýzy dílčích prvků, které si zaslouží hlubší probádání. Tato diplomová práce nicméně

vychází z pracovní hypotézy, že se ti štěná média mohou dopouště t stereotypizace terorismu a

že tudíž informace o těchto událostech mohou být nevyvážené a ideologicky zabarvené.
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3.2 Úvod do metody výzkumu

V rámci výzkumných metod běžně používaných v mediálních studiích, můžeme rozlišit dva

základní přístupy . Prvním z nich je kvantitativní analýza založená na "deskriptivním

sledování zjevného významu" (McQuail, 1999: 306).

Vznik této výzkumné metody se váže k období druhé světové války, kdy

zpravodajské služby spoj enců monitorovaly počty populárních písní vysílaných evropskými

rozhlasovými stanicemi." V poválečném období byla kvantitativní obsahová analýza

používána k mapování propagandy v tisku a rozhlasovém vysílání. Konečně v roce 1952

vychází práce "Content Analysis in Communication Research .. 48, která je považována za

formální počátek kvantitativní obsahové metody (McQuail, 1999: 308).

Tato metoda je deduktivní, usiluje o systematickou kvantifikaci údaj ů a statisticky

přesný souhrn zkoumaného výseku sociální reality. Základním předpoklad em (a také

omezením) tohoto přístupu je, že všechny jednotky obsahu jsou rovnocenn é . Ť Obsahová

analýza musí být vyvážená a objektivní, do výzkumu by se neměli promítnout předsudky a

osobní postoje výzkumníka (Wimmer a Dominick, 1997). Jak konstatuje německý badatel

Schulz,

" kvantitativní analýza j e vysoce strukturovaný a selektivní proces. Tento

postup vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace[...] pNjeho

použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných

znaků[. .] výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis

mediovaných obsahů "

(Schulz, 2004: 29, 31).

Podmínkou, kterou výzkumník při aplikaci této metody musí jedno značně splnit, je

systematičnost a strukturovanost výzkumu, která nabízí zpětnou možnost ověřitelnosti

výsledků, Pro rozbor velkého množství textů existují jasně formulovaná pravidla. Je-li

systém porušen, dochází k devalvaci výsledných zj ištění.

47 Porovnáním těchto počtů s objemem hudební produkce v německém rádiu se snažili
odhadnout koncentraci vojenských jednotek na jednotlivých územích (Wimmer a Dominick,

1997).
48 Jejím autorem byl Bernard Berelson.
49 Na těchto základech je postavena tradi ční obsahová analýza definovaná v roce 1952 B.

Berelsonem.
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Výzkumný proces obsahové kvantitativní analýzy má svá ustálená pravidla. která definují

jeho jednotlivé fáze. Profesor Schulz (/004) shrnuie výzkumný 1 tit ti .
~ ~ . umny procc {van I a IVnl

metody do několika chronologických krok ů :

I. výzkumné téma (vymezení)

2. operacionalizace (vypracování metody, která poskytne odpovědi na stanovené

otázky)

3. plánování a organizace (vymezení časového a organizačního hlediska)

4. přípravná a ověřovací fáze

5. sběr dat

6. vyhodnocení

Protože však tato metoda nemůže sloužit jako základ pro definování účinků mediovaných

obsahů, leží využití kvantitativní obsahové analýzy předevš ím v rovině popisu obsahu

komunikace. Dalšími potencionálními omezeními této metody jsou závislost na přístupu

pracovníka a finanční a časová náročnost vyplývající z nutnosti shromáždění a vyhodnocení

velkého množství údajů (Wimmer a Dominick, 1997).

Druhý z možných přístupů, je kvalitativní výzkumná metoda, která se užívá " k odhalení a

porozumění toho, co j e podstatou jevů, o nichž toho je št ě moc nevíme. " Ta umožňuje

"získávat o j evu detailní inf ormace, které se kvantitativními metodami obtížné podchycují"

(Strauss a Corbinová, 1999: ll).

Východiskem této metody není teorie, kterou bychom se snažili ověři t - vyvrátit nebo

potvrdit , k ní dospíváme teprve induktivně během zkoumání. V průběhu výzkumu dochází ke

shromažďování a manipulaci s daty, která jsou opakovaně porovnávána, přeskupována a

tříděna. Vznikají tak nové texty a kategorie, které podléhají procesu neustálé komparace

(Konopásek, 1997: 79-110). Tato metoda pracuje s poměrně malými vzorky, které jsou však

podrobeny důkladné a vyčerpávající analýze. Pro zkoumání větš ího množství textů se tento

typ analýzy příliš nehodí (Scherer, 2004).

Podmínkou kvalitativní metody tedy není shromažďování velkého množství údaj ů

ale spíše takových, z nichžje možné analyticky a i nterpretačně vyvodit validní obecný závěr.

Přitom existuje množství způsobů, jak získat potřebné údaje. Jednou z možných cest jso u

videozáznamy, zvukové nahrávky, rozhovory (interview) a pozorování. Vhodným zdrojem

ale mohou být také dokumenty a tištěné textové a obrazové materiály.
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Přístupy kvalitativní analýzy:

V rámci samotného diskurzu kvalitativního výzkumu existuje velké množství teorií a metod,

které lze aplikovat. Hermeneutický př ístup" představuj e jednu z cest kvalitativního bádání.

Jde o nematematický postup, který není založený na statistických principech. Opírá o

l i terárněvědní textovou interpretaci, odhaluje rétorické nuance a argumentační strukturu,

Vychází z předpokládané teorie, pro níž výzkumník v textu dohledává d ůkazy.

Hermeneutický přístup je časově náročný postup, který předpokl ádá hluboké vnoření do

textu (Ezzy , 2002).

Alternativní přístup , který neklade natolik extrémní nároky na práci s původním

textem, nabízí postmodernismus. Styl kvalitativního výzkumu, vycházející z této fil osofické

základny, je poměrně úzce vymezen teoretickým relativismem spojeným s některými

specifickými tématy (např . zánik subjektu, neexistence pravdy, odmítnutí nároku teorie na

univerzální platnost). Postmodernismus zpochybň uje univerzálně platné teorie, které chápe

pouze jako jedny z možných pohledů na problém. Teorie je vždy vnímána jako subjektivní

příběh výzkumníka, která vychází z diskurzivní povahy jeho vědeckého zázemí (Rosenau,

1992).

Mezi základní metody kvalitativního výzkumu patří také zakotvená teor ic", jej ímž

cílem je "sp íše než sada číse l nebo skupina volně vztažných pojm ů teoretické vyjádření

zkoumané reality" (Strauss a Corbinová, 1999: 15). Tato teorie předpokládá peč l ivé studium

materi álů a schopnost otevřené a pružné interpretace. Její charakteristickou vlastností jsou

neustálé změny v kódování. Zkoumaný jev je zde podroben vyčerpávající analýze z různých

perspektiv. Analýza je ukončena v momentě , kdy soubor přestane poskytovat nové

informace. Výhodou a podmínkou zakotvené teorie tudíž je, že vyžaduje pouze tolik údajů,

kolikje potřeba ,

Literatura také popisuje řadu analytických přístupů , které lze aplikovat při

provádění kvalitativní analýzy. Bauer a Gaskell popisují několik typů analýzy analytického

50 Vhodný pro analýzu textů i ilustračních fotografií a obrázků

51 V anglicky psaných materiálech označovaná jako grounded.theor~, Autory.této
kvalitativní metody jsou Glaser a Strauss, kteří metodupops,ah v knize The Dls~overy ~J,

Grounded Theory: Strat egy for Qua,litative Res~a,.ch vy~ane v.roc.e .1967. :e?ne vychází
z tradic symbolického interakcionahsmu, operuje s termíny objektivita, validita a

reprezentativita.
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charakteru. Mezi analytické přístupy patří napříkl ad sémiotická analýza vizuálních sdělení,

analýza rozhovor ů , argumentační analýza, analýza diskurzu a v neposlední řadě také

argumentační analýza (Bauera Gaskell, 2000: 309-310).

Kritika kvalitativních metod odpovídá povaze jejich metodiky: metoda konstantního

pozorování neuplatňuje tradiční postup, při němž kódování předchází analýze údaj ů . Namísto

toho je výzkumník nucen k neustálé revizi původn ích teoretických konceptů. Kódování a

interpretace tedy probíhá současně . Kritici se soustřed í především na dva problematické body

kvalitativní metody. Mnoho autorů upozorňuj e na riziko snížené reliability - spolehlivosti

výsledků: "Nadměrné vnoieni se " do prostiedi" , tak typické pro kvalitatívní výzkum, vede

někdy k určité afektovanosti v souvislosti s validitou výzkumníkovy vlastní interpretace " ich"

společenstva anebo organizace" (Silverman, 2005, s. 23).52 Tento problém, který bývá

někdy popisován jako " anekdotismus ", se projevuje v tom, že se výzkumníci v některých

případech selektivně odkazují pouze na vybrané "křiklavé" příklady fenoménu a zároveň

ignorují jiné méně jasné.

Dalším úskalím kvalitativního výzkumu je problém konzistence. Ten pramení

z nedostatku prostoru. Základem tohoto druhu výzkumu jsou spíše než statistické tabulky

dlouhé popisy, které často bývají dodatečn ě kráceny (Silverman, 2005). Zde narážíme na

subjektivní aspekt metody, při níž výzkumník pracuje se lekt ivně a induktivně . Výzkumný

proces zde začíná sběrem údajů , pozorováním a pokračuje konceptualizací a analytickým

srovnáním pravidelnosti dat a jejich významů, které umožňuj í formulaci nových hypotéz

(Strauss a Corbinová 1999: 14).

Ve výzkumné části této diplomové práce se věnujeme výzkumu recipročního vztahu

vybraných tištěných médií a terorismu. S ohledem na povahu výzkumného záměru se

budeme pohybovat především na poli kvalitativní analytické metody, které bude použito pro

formulaci a potvrzení či vyvrácení pracovních hypotéz. Některé dílč í otázky budou též

formulovány podle postupů metody kvantitativní.

Pro výběr tohoto kombinovaného postupu, jsme se rozhodli proto, že se chceme

soustředit na nové aspekty, která odhalují povahu vztahu médií a současného terorismu.

52 Zdrojem citace je slovenský překlad Silvermanovy příručky .
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Tento výzkum si neklade za cíl předložení limitovaného rozsahu informací o mnoha

proměnných, na místo toho se spíše soustředíme na vytěžení maximálního množství

poznatků z menšího množství sledovaných proměnných , která poskytnou validní výpověď o

fenoménu terorismu ve vybraných ti štěných médiích.53

Analýza mediálního zobrazení terorismu vychází z teoretického vymezení fenoménu

a mediální teorie. Z tohoto primárního rámce vyplynuly konkrétní obecné otázky, jejichž

specifický charakter jsme se snažili odhalit během indexace sledovaných materiálů . Jako

metodický základ analýzy posloužily, kromě dalších zdrojů , především příručky autorů T.R.

Lindlofa a B.C,Taylora Qua/itative communication research methods, Ana/ysing Discours e,

textua/ analysis for social science od Normana Fairclougha a Qualitative Analysis, Practice

and lnnovation od Douglase Ezzyho.

Po základní charakteristice výzkumného souboru, ke které jsme dospě l i

kvantitativním postupem, bude následovat analýza textů. P ři zkoumání mediálního obrazu

terorismu se v prvním plánu uplatnila technika tématické analýzy, s jejíž pomocí byly

pojmenovány a charakterizovány kontexty (témata), v nichž se terorismus prezentovaný

časopi sy pohybuje. Pro kvantitativní analýzu byla identifikována tři klíčová témata:

výjime čno st situace

radikální islamisté

bezpečnostní krize

Kvalitativní analýza textů byla provedena formou interpretace především za použití postupů

diskurzívní analýzy 54. Při provádění kvalitativní analýzy bylo cílem objevit tématické

stereotypy a definovat postoj zkoumaných titulů vážící se k těmto často opakovaným

t ématům, Během kvalitativní analýzy byly identifikovány citace vycházející z autentických

text ů , které byly následně analyticky interpretovány.

53 Podle Dismana omezený rozsah zkoumaného vzorku, který je p~e~pok,ladem.kva~itativní
analýzy zajišt'uje sice poměrně nízkou reliabilitu, ale vysokou validitu vysledku (Disman,

2000). , ' vÓsÓ» dílnv h nř í • k d'
54 D' k . , I' 'poJ'menova'ní ktere zahrnuje množství roz 1 nyc pnstupu e stu lUlS urzlvm ana yzaJe , ~ , , ' ,

di '1 b h · které vznikly na podkladě různých teoretických platforem a tradicíme lOvanyc losa u, , k " v'

(L' dl f T I 2002' 117), Existuj' e několik způsobil analyzy, ctereJSou povazovany za
ln o a ay Ol', ' . k hrai kl" I'
I ' di k' V" h y však vycházejí z předpokladu, že dis curz raje lCOVOU ro 1

ana yzu lS UIZU, sec n N I' di ' I ' h t di
k , ,' ' I íh života (Bauer a Gaskell 2000: 172). a po 1me ia nic s u II sev onstruování socia ni o z ' ..

di k . ' I ' h ývali napr"l'klad Norman Fairclough a Teun A. van D1Jk.lS urzrvru ana yzou za
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Po provedení kvalitativní analý z b I 'kl dní •Y Ya za a nt temata dále kategorizována do
několika podtémat (analytických kategorií) kt ' " I . , ,, era primo vyp ynula z předchoz í analyzy.
V následujícím kroku jsme definované I' k' k . .ne ana ytic e ategorie podrobili kvantitativní analýze,
která doplnila výsledky předešlého vy' k V' I dk ' "z umu. ys e y kvalitativní a kvantitativní analýzy

jsou řazeny za sebou tak, aby bylo možné je navzájem porovnat.

Třetím bodem diplomové práce je analýza obrazového materiálu, která doplňuje a

rozši řuj e poznatky předchozí analýzy textů . S přihlédnutím k množství a proporční

vyrovnanosti textového a obrazového materiálujsme volili jsme takový postup, kdy oba typy

sdělení byly podrobeny analýze odděleně.

3.3 Základní soubor a výzkumné období

Neoddělitelnou součástí pojednání o metodě výzkumu je výběr výzkumného materiálu, který

bude podrob en analýze. Základní soubor navržený v tezích byl rozšířen o další dva tituly

proto, abychom získali větší objem materiálů. Skládá se z časopisů Týden55
, Renex 56

,

Instinkt 57 a Respekť". Výběr zkoumaného vzorku byl stanoven tak, aby bylo možné získat

porovnatelný materiál. Bylo přihlédnuto ke koncepcím jednotlivých titulů .

55 Týden se promuje jako zpravodajsko-společenský týdeník, který vychází v nákladu kolem
55 tisíc výtisků, Jeho běžný rozsahpředstavuje 100 stran. Časopis vychází do roku 1994, v
roce 2000 se jeho vlastníkem stala společnost Mediacop S.LO .. Jeho cílovou skupinou jsou
" lidé s rozhodujícími pravomocemi jak v soukromé, takstátní sféie", (Zdroj
!lttp://www.tyden.cz!sluzby/inzerce.php?page=profil )
)6 Reflex je spo lečenský týdeník, který na trhuoperuje od roku 1990. Od roku 1993 je jeho
vydavatelem společnost RingierČR, a.s.. Prodaný náklad v září roku 2006 představova l

přibližně 50 tisíc výtisků (zdroj ABC ČR). Vychází ve třech mutacích: pražské, české a
moravské . Jeho cílem je "zprostředkovávat aktuální témata a zajímavé osobnosti, "[,..]
" nový úhel pohledu na svět a životní styl". (Zdroj
http://www.ringier.cz!scripts/detail.php?id=328 )
57 Instinkt se profiluje jako společensko-report~~í ~dení~.' ~t~rý ~ta: í n~ "vý~ravntch a
jedinečných" fotografiích. Jeho snahouje maximální VYUZltl vizuá lní stranky casopisu. Jeho
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Analýze byla podrobena vydání z období počínaj e dnem 11.7.2005 až 7.8.2005. Toto

období zahrnovalo vždy čtyři po sobě J' souc í vydá í čtyř b ' h ' I· .
ni C r vy ranyc titu u. Pro konstrukci

vzorku byl zvolen účelový výběr' výzkumné obd bí I I č 'I '. o I vyp ynu o z asove10 pokryti

teroristických útoků v Londýně, z nichž první série proběhla dne 7.7. 2005, k další došlo 22.

dne téhož měsíce. Během analýzy J'sme sledovali' jak zvolena' ' do ' . 'd ' d ' I ., rne ia na mimora ne u a osti

reagovala a jaké rozdíly se mezi jednotlivými tituly vyskytují.

Očekávali jsme, že nám porovnání jednotlivých textů umožní získat konkrétní

představu o přístupu jednotlivých médií k dané problematice, a zároveň poukáže na

univerzálně přítomné struktury překračující rámec individuálních textů .

3.4 Výzkumný soubor a výzkumná jednotka

Výzkumný soubor představuje materiál relevantní zkoumanému fenoménu. Jako výzkumná

jednotka nám posloužily individuální příspěvky , respektive samostatné články s titulkem,

v některých případech doplnění ilustračním obrázkem č i fotografií, popřípadě tématicky

odpovídající text existující v rámci článku s jinou tématikou.

S ohledem na stanovené otázky a vymezení diplomové práce byla vybrána tištěná

periodicky vycházející média, která oproti klasickým elektronickým médiím soustředěným

na mediování toho, "co, kdy a kde " nabízejí komplexn ěj ší odpověď na otázku .jak a proč ".

Pro potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz bylo vhodné soustředit se nejenom na texty

zpravodaj ské, ale také na texty úvahového a názorového charakteru. Vycházeli jsme z

předpokladu, že tento druh textů nabízí širší pole hodnotících sdělení. Za základní soubor

výzkumu byly proto cíleně vybrány časopisy , které oproti novinám nabízejí mnohem větší

plochu pro jednotlivé příspěvky a potenciálně obsahově bohatší výzkumné pole. Časopisy

rozsah je 100 stran. První číslo vyšlo v roce 2002, jeho vydavatelemje společnost Mediacop,
S.r.o. (Zdroj: http://www.instinkt-online.czJinzerce/default.html )
58 Respekt se profiluje jako zpravodajský týde~ík. B~I zalo~~n v ,r~c e. 1990 a staví na
"jedinečné investigativní žurnalistice ''. Jeho naklad Je 16 tlSIC výtisků . Vydavatelem
Respektu je společnostR-PRESSE, S.LO. (Zdroj http://www.respekt.cz )
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zároveň nabízejí podstatně větší prostor pro obrazový materiál, který předs tavuje

plnohodnotný zdroj relevantních informací.

Všechny články byly vybrány s ohledem na jejich výpovědní hodnotu týkající se

mediální konstrukce terorismu. Klíčové výrazy, které byly pro výběr rozhodující byly:

terorismus; teror; terorista; útoky; londýnské, teroristické, respektive bombové útoky; dále

pak džih ád; Al-Kaida a protíteroristické. Vzorek byl primárně nastaven tak, aby odpovídal

mediálnímu pokrytí londýnských bombových útoků ze 7. a 21.7.2005, nicméně zahrnuje i

takové příspěvky o terorismu, které s londýnskými událostmi žádnou zjevnou souvislost
. ,5 9

nemajr ,

59 Ve sledovaném období teroristé zaútočili také v Šarm al-~ajch v Egy~t~. (23.7.200
h
5), ~čd~

, v ' 'I o život 64 osob Jednalo se v ě t š inou o za ram mdošl k V 'b h' Útoky přtpravt y , V ,

os o e trem vy uc um. 'k t I inimáln ě přestože počtem obell se
turisty. Sledovaná média však tuto udalost omen ova a m ,
egyptské útoky vyrovnávají londýnským,
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IV ANALÝZA

4.1 Teroristické útoky na Londýn z července 2005

Výzkumný soubor, kterým se budeme zabývat v jedné z nadcházejících kapitol, se obsahově

zaměřuje na události londýnských teroristických útoků z července 2005 . V úvodní kapitole

naší analýzy provedeme krátké chronologické shrnutí londýnských událostí. Vyjdeme

z informací, která publikovala britská média, předevš ím BBC, Guardian a Telegraph.l"

Po útocích v USA z 11.9.2002 a událostech v Madridu ze dne 11 .3.2004 se spekulovalo o

dalším možném terči terori stů , Londýn byl již dlouho považován za jedno z nejvíce

ohrožených evropských měst, jeho obyvatelé žijí s vědomím rizika teroristických let desítky

let. Systém městské hromadné dopravy byl v souvislosti s možným teroristickým incidentem

zmi ňován jako vysoce pravděpodobný. Londýnské metro, které zahájilo provoz v roce 1863,

patří se svými 247 stanicemi, délkou přes čtyři sta kilometrů a průměrným počtem 3 milióny

cestujících denně k nejzranitelnějším.

Zatímco v osmdesátých a devadesátých letech vyhrožovala teroristickými útoky Irská

republikánská armáda, po l l.z áří tajné služby považují za pravděpodobný útok radikálních

i sl amistů. K němu došlo dne 7.7.2005. V ten den metropoli Spojeného království zasáhla

série bombových útokÍ1. 61 První tři nálože vybuchly v době ranní špičky, přibližně mezi 7 a

8 hodinou , v metru, čtvrtá v 9.47 v autobuse'ř . Incidenty si vyžádaly přibližně 5063 obětí na

životech . Zranění utrpělo přibližně 700 osob.

Akce byla provedena čtyřmi islámskými radikály - Hasibem Hussainem,

Mohammadem Sidique Khanem, Germainem Lindsayem a Shehzadem Tanweerern'" ,

60 Pro shrnutí bylo použito on-line verzí těchto médií, dostupných na adresách
http://news.bbc.co.uk/, http://www.guardian.co.uk/ a http://www.telegraph.co.uk/.
61 Okolnosti útoků nejsou bez zajímavosti. K útokům došlo během zasedání summitu skupiny
G8 a současně den poté, co byl Londýn zvolen hostitelským městem pro konání letních
olympijských her v roce 2012. Dva dny před terorist ick~m útoke~ b~l .zahájen procc~
s fundamentalistickým duchovním Abu Hamza al-Masriem. Současn ě je den 7.7. take

výročím bradfordských rasových nepokoj ů , r ." "~,
62 Veškeré časové údaje jsou uvedeny ve formátu odpovídajicimu londynskemu casovemu

pásmu, tj. ČR mínus 1 hodina. " , ., ~ ~ , . _ ~
63 Přesný počet obětí nebylo možné zjistit, britská media Ud~Vajl po~~' o~et l ~ezl :>0 .~z 60.
64 Český přepis cizích jmen se r ůzní . Zdeje použit ten, ktery odpovídá bntskýmzdroj ům.
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z nichž ani jeden nebyl v době incidentů starší tři cet i let. Všichni čtyř i byli vlastníky

britského pasu. Atentátníci při útoku zahynuli.

Tato první série je pro náš výzkumný soubor stěžejní , v Londýně však došlo j eště

k druhé sérii - o dva týdny později , 21. července. Opět se jednalo se o čtyři útoky v metru a

autobusu. Tentokrát se však obešly bez obětí na lidských životech, protože exploze

neproběhla tak, jak měli útočníci naplánováno. Policii se podařilo všechny podezřelé zajistit.

Dne 22. července London Metropolitan Police zastřelila prchajícího brazilského

občana Jeana Charlese de Menezese. Stalo se tak po honičce v metru ve stanici Stockwell.

Policisté se domnívali, že muž je hledaný Hussein Osman, podezřelý z přípravy útoků.

Důvodem, proč Menezes utíkal, byla ale prošlá platnost jeho víza.

4.2 Základní komparace výzkumného souboru

S pomocí kvantitativní metodyjsme vymezili základní charakter výzkumného souboru. Tato

charakteristika byla výchozím bodem k analýze kvalitativní, která byla zvolena hlavní

metodou výzkumu.

Výzkumný soubor se skládal z 16 příspěvků v časopisu Respekt (tj. 5 vydání: 11.

17.7.2007, 18.-24.7.2005, 25.-31.7.2005, 1.-7.8.2005), 6 příspěvků v časop isu Instinkt (tj. 4

vydání: 14.7.2005, 21.7.2005, 28.7.2005,4.8.2005), 23 příspěvků v časopisu Týden (tj. 4

vydání: 11.7.2005, 18.7.2005, 25.7.2005, 1.8.2005), 12 příspěvků v časopisu Reflex (tj. 4

vydání: 14.7.2005, 20.7.2007 O, 28.7.2005, 4.8.2005 (2 příspěvky)

Tab. 1: Počet a podíl příspčvků v jednotlivých periodicích

Periodikum Počet příspěvků Zastoupení v procentech

Týden 23 40%

Instinkt 6 11%

Respekt 16 28%

Reflex 12 21%

Celkem příspěvků 57 100%
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Jak vyplynulo z kvantitativní komparace VÝzkumného soboru, kdy jsme měřili počet

p ř ísp ě vků v konkrétním periodiku, každý z časopisu přisuzoval problematice terorismu jinou

důležito st. Největš í prostor problematice terorismu ve zkoumaném období věnoval Týden,

naopak nízkou důležitost tomuto tématu při suzoval časopis Instinkt.

Pokud bychom brali v potaz i jiné ukazatele důleži tosti pro daná média, museli

bychom zohlednit i to, jak velký prostor byl pro tyto příspěvky ponechán: například časopisy

Týden a Reflex ihned po prvních útocích do svého obsahu zařadily zvláštní

několikastránkové přílohy týkající se útoků . U Týdne šlo o přílohu Speciál, Refl ex otiskl

obdobně objemný materiál pod názvem Reportáž, časopis Respekt publikoval podrobný

materiál v rubrice Téma. Instinkt v prvním vydání po útocích přinesl pouze dvoustránkový

příspěvek v rubrice Aktuálně.

Dalším ukazatelem, který ilustruje míru atraktivity teroristické problematiky pro

konkrétní médium, byl výskyt zmínek v úvodních editorialech, které přinášejí komentář

k dění a událostech zařazených do jednotlivých vydání. Srovnáním čtyř vydání daného

periodika jsme zjistili, že nejmenší počet ed i torialů zabývajících se problémem terorismu

přinesl Instinkt Cl ) a Reflex (I). V časopisu Respekt byly takové editorialy 2, Týden přinesl

3.

Z komparace množství příspěvků, speciálních příloh a editoriál ů vyplývá, že nejmenší

prostor pro londýnské události z července 2005 a problematice terorismu obecně věnoval

týdeník Instinkt.

Zaměřili jsme se také na množství obrazového materiálu (ilustrací a doprovodných a

samostatných fotografií) , který zpracovává téma terorismu (viz Tab.2). Vytvoři l i js me

detailně pracovaný seznam obrazů, jejichž tématem jsou londýnské útoky č i terorismus

obecně (viz Přílohy).

Tab.2: Frekvence obrazového sdělení ve sledovaných periodicích

Periodikum Doprovodné a Ilustrace Obrazový materiál Z toho titulní strany

samostatné celkem

fotografie

Týden 36 7 43 (40%)

Instinkt 6 2 8 (8%)

Respekt 10 7 17 (16%) 2

Reflex 38 38 (36%)
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Obrazový materiál tvoří nedílnou součást sdě lení , které ti štěná periodická média předkládají

svým čtenářům . Jak vyplynulo z další dílčí analýzy, kdy jsme porovnávali podíl textu a

obrazů , které společně tvoří celkové sdělení , časopisy v případě problematiky terorismu

obrazové materiály dokonce preferují. Nejmarkantn ěj i se tato skutečnost projevila u časopisu

Reflex, jehož sledované čtyři vydání obsahovaly více než třikrát tolik obrazového materiálu

(76%) co textů . U časopisu Týden šlo o 65% z celkového prostoru věnovaného dané

problematice. U zbylých dvou periodik byly počty textů a obrazového materiálu přibližně

vyrovnané.

Výzkumný soubor obsahuje celkem 171 textových a obrazových př ísp ě vků . Z toho

celých 62 % představuje obrazový materiál.

Tab. 3: Frekvence obrazového sdělení

Periodikum Obrazový materiál Texty Celkem textového a Podíl obrazil na

obrazového materiálu celkovém sdě lení

Týden 43 23 66 65%

Instinkt 8 6 14 57%

Respekt 17 16 33 52%

Reflex 38 12 50 76%

Celkem 106 57 171 62%

Podrobně se obrazovým materiálem a interpretací textů dále budeme zabývat v následující

stěžejní části naší analýzy. Při ní se budeme držet principů kvalitativnímetody.
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4.3 Analýza textových materiálů

Tato kapito la představuje výsledky provedeného kv lit ti íh ' zle .a ) a rvrn o vy umu. Nejprve se budeme
zabývat témat ickou analýzou, pomocí níž definuiem dorni , k " ,

~ e ormnantn í rontexty, v jakých se terna
terorismu ve vybraných časopisech objevuje Následn ě V y , . , vo

~ . se zamenme na ruzne př ístupy

k zacházení s pojmem terorista/terorismus Další č á st bude ' , h ' di ' I íh. venovana s mutl me ta ni o

obrazu terorismu, k tomu nám poslouží pojmy a kategorie, které budou definovány v průběhu

analýzy za použití metody zakotvené teorie Jako dopln ě k vo,' I' • b cl. a rozSlrem ana yzy textu se u e

následovat analýza obrazového materiálem, který rozebereme pomocí sémiotických postup ů ,

4.3.1 Mediální kontexty terorismu

V následuj ícím textu se zaměříme na témata, která se vážou na mediální obraz terorismu,

Analýza těchto témat nám umožní vymezit kontext terorismu jakožto spo l ečenského

fenoménu a definovat základní konstrukční stereotypy přítomn é při jeho medializaci. U

navazující kvantitati vní analýzy se budeme odkazovat na výsledky tématického rozboru. Obě

analýzy se budou vzájemně doplňovat.

Systemati ckým pročítáním výzkumného souboru jsme byli schopní identifikovat

specifický okruh témat, která se ve sledovaných časopisech opakovaně vyskytovala. Šlo o

témata, která se vyskytovala jak zcela samostatně, tak v různých kombinacích, Přestože se

jednalo o kontexty značně autonomní, u všech jsme byli schopní identifikovat spo l ečnou

myšlenkovou konstrukci - jakési poselství určené čtenáři. Toto poselství zně lo: Jakkoliv

výj imečnou situaci teroristický útok představuje , nespoléhejme na to, že půjde o ojedinělé

akce, smiřme se s tím, že se útoky staly již běžnou součástí našeho světa. K dalšímu

podobnému neštěstí může dojít kdykoliv a také kdekoliv, A proč ne právě u nás?65

Média se tímto způsobem at' už cíleně nebo mimoděk stávají zdrojem obav a pocitu

obecného ohrožení. Zároveň disciplinují své příjemce , protože ti se relevantní informace

65 Proces selektivní kontroly nad percepcí jedince je v sociálních vědách (zejména
psychologii sociologii a mediálních studiích) známýjako .framing'' ("rámování"). Framing
probíhá pro~třednictvím rétorických postupů , jejichž cílemje ko~kr~tn í výklad"pr~fer?~~né
čtení , události/informace. Mediální rámce mohou být konstruovany jak sam~tnyml médii, tak
jednotlivými organizacemi , Autorství konceptu framingu je připisováno Ervm~u .
Goffmanovi, který jej popisuje v knize Frame analysis: An essayon the organizatton of

experience (1974) ,
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dozvídají zejména z médií a jsou na ně tedy odkázá . V 'k" v , ,

am. zrn a hm uzavreny kruh, ktcry
svými pravidly připomíná konzumaci populárních kriminálních řib ěhů č i v ,pn e iu: lm vice nap ět í a
nejistoty mediální produkce obsahuje tím větší pozorno t blik O v , , v

, S pu I a. vsem s hm rozdílern ze
detektivky zpravidla končí tím že se vše vysvětll' Zpravodai k' 'do ', . pravo ajs a me ra v tomto ohledu

připomínají spíše nekonečný seriál, jehožjednotlivé epizody se nikdy nemají uzavří t.

V následujícím textu sestavíme vy' čet témat která .v t ěii v , v ích, se nejcas eJI v pnspevcic o

terorismu opakovala. Půjde nám o stručnou charakteristiku doplněnou o konkrétní příklady ,

nebudeme se však pokoušet o jejich detailní výčet , který není hlavním smyslem naší analýzy.

Dalším krokem, který bude podniknut po kvalitativní analýze kontextů , bude

stanovení analytických kategorií a následná dílčí kvantitativní analýza, která bude ke

každému tématu vypracována samostatně .

4.3.1.1 Výjimečnost situace

Jedním z nejvíce frekventovaných témat, které se ve zkoumaném souboru vyskytovaly, je

poukaz na nestandardnost a extrémnost situace. O teroristických událostech média informují

jako o stavu všeobecného ohrožení nebo o bezpečnostní krizi. Přestože se údaje o škodách a

počtech obětí při teroristických útocích většinou (a události v Londýně jsou toho typickým

příkladem) ani zdaleka nepřibližují počtu obětí , které přinášejí současně probíhající

ozbrojené kont1ikty, publikované příspěvky jsouexcitované a alarmující. Takové vyznění má

například reportáž s názvem Londýn po 7. červenci. Když se změsta stane nepiitel (Instinkt

14.4.2005 , s. 4). Vypjatost situace a extrémnost situace je zde vyjádřena dramatickým

popisem záchranné akce:

Skupiny soudních l ékaiů, expertů na identifikaci a »y šettovatelů se stiidaji po dvaceti

minutách, déle dole nikdo nevydrží {...}. To, s čím se dole potýkají, j e extrémně strašlivé, za

hranicemi chápání, iiká jeden z velitelů záchranářského týmu {...}. (Londýn po 7. červenci .

Když se z města stane nepřítel , Instinkt 14.7.2005, s. 4)

Dalším příkladem, který ilustruje akcent na výjimečnost teroristické události je i č lánek

R k ' I t V' h V' t Q T přin á SVl' dramaticky' popis typické" teroristické události.us a ru e a nastc z/vo u. en "
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Poněkud zarážej ící je, že některé etapy které vyjme ... '. h . ., novava, JSOU ve zjevne c ronologick é
č i logické opozici:

{...} nečekaný hluk, výbuchy, šok, pFekvapení, nefunguj ící doprava, zhroucenímobilních sítí,

zoufalé telef onáty, probdělé noci, mrazivé ticho, vypro šťov áni živých a mrtvých těl z trosek.

vyšetio váni, sčítán í obětí, policie, vojsko, vylidněné město, přeplněné nemocnice ...{...)

(Reflex, 14.7.2005, s. 12)

Nestandardnost teroristických útok ů je zdrojem narativních struktur, která média potřebuj í

k udržení pozornosti č tenář ů. Akční popisy, které by - bez uvedení zdroje - mohly být

považovány za popis scény z katastrofického filmu, vyvolávají pocit blízkosti akutního

ohrožení. Že média pečlivě promyšleně pracují s narativním potenc iálem teroristických

aten tátů , dokládá příspěvek Evropa ve válce s al-Káidou, který opět výrazně expresivně

popisuje druhou sérii útoků :

Britské teroristické drama běží dál. VLondýně opět vládne chaos [. ..) terorist ům se sice

napodruhé nikoho zamordovat nepodaiilo, strach do lidských srdcí však zasévají spolehlivé

[. ..}. (Respekt , 25.7.2005, s,14)

Oblíbenou technikou, jak dosáhnout větší důle žitosti ale zároveň věrohodnosti informací, je

odkazování na cizí zdroje. Při dramatickém popisování se časopisy ze zkoumaného souboru

čas to odvolávají především na internetové zdroje, dále tištěná britská a další média, ovšem

často tak či ní bez uvádění konkrétních údaj ů o použitém zdroji. Vágní výroky formulované

jako kvazi-citace, implikující dojem větší důležitosti , přitom bývají velmi naléhavé, až

sugestivní. Vyvolávají pocit tísně a výj imečnosti dění. Zde jsou některé z nich:

Nesnesite ln ě těžké pilb ěhy plní stránky britských novin. (Londýn po 7. červenc i . Když se

z města stane nepřítel , Instinkt 14.7.2005, s, 5)

Média plšl o vzr ůstajici vlně islamof obie{...}. (Londýn: Další útok na západ, Týden

11.7.2005, s. 12)

Vposledních čtrnácti dnech přinesla britská média mnoho informací o p ůsobeni

I, ký h tré t C , emí Británie ( ) n ěkteil z nich pry prošli náboženskýmimus trns c ex remtstu na uz ..,

školami v Pákistánu. {...} (Mocacetonu, málo peroxidu, Týden, 25,7.2005, s, ll )
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Zatou ži-li dnes rozervaný mlady • i -l tot ,muz ... po jednoduch ém řešení, nemusi pro inspiraci

chodit daleko [. ..] na internetu visí snadno dostupné webové stránky, ze ktervch šíří al-

k áidismus skuteční džihádisté ostřílení v boii (E 'I I K " d ' R
:J • vropa ve va ce s a - Ul Oll , espekt,

25.7.2005 , s.14)

Protože výjimečnost a naléhavost situace, kterou teroristické útoky představují , vzbuzuje

otázky týkaj ící se validity a věrohodnost i předkládaných informac í. v následuj ící

kvantitati vní analýze jsme se zaměři l i nejenom na to, v jakém objemu a poměru jednotlivé

časopisové tituly začleňují dramatické popisy terorismu, ale také bylo prozkoumáno, jakým

zp ůsobem odkazují a citují jiné zdroje.

4.3.1.2 Analytické kategorie a kvantitativní obsahová anal ýza I

Při definování analytických kategorií Teror a Válka, které jsou popsány v Tabulce 4, jsme

vycházeli z předchozí kvalitativní analýzy, která nám nabídla několik rů zn ých pohledů na

nestandardní charakter teroristických útoků.

Na jedné straně , zcela podle očekávání , se množství příspěvků věnovalo popisům

"masakru", "šoku" a "dramatu". Nejvíce se tato tendence projevovala u časopisu Týden,

který v rámci svých č lá nků zahrnul 9 takových popisů , což představovalo 41% z celkového

počtu.

Na straně druhé se vyskytovaly také odkazy, které vypjatou situaci definovaly jako

vypuknutí války. Tyto odkazy byly zahrnuty do analytické kategorie nazvané Válka. Ta

představuje veškeré odkazy, které atentáty vnímají jako vypuknutí konfliktu dvou stran a

přirovnávají je proto k vypovězení války.66 Vyskytovaly se oba možné výklady vypovězení

války - ve smyslu "byli to teroristé, kdo vypovědě l válku" i ty, podle nichž .západní

civilizace reaguje obrannou válkou proti útočníkovi". Nejvíce odkazů , charakterizujících stav

66Podle aktuálních informací VelkáBritánie v současné době odstupuje od používání pojmu
"válka proti terorismu". Oficiální prohlášenívydal Hilary Benn, ministr pro mezinárodní
rozvoj. Jako hlavní důvod uvedl, že dané spojení nadměrně zjednodušuje situaci a nedovoluje
postihnout komplexnost současného tažení proti terori stům. Označení navíc svým způsobem

teroristům nahrává, protožeje staví do role rovnocenných soupeřů legitimních st á tů a
odstraňuje asymetrii konfliktu. (The Guardian, 13.4.2007)
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po útocích jako válku obsahoval Respekt (55% z celkového počtu) . Naopak tato analytická

kategorie má nulový počet odkazů u časopisu Instinkt.

Absolutní podíl analytické kategorie Teror byl 67%, analytická kategorie Válka měla

33% zastoupení.

Tab. 4: Výjimečnost situace , frekvence analytických kategorií

Analytická Týden Instinkt Reflex Respekt Odkazů Ab olutní podíl

kategorie celkem

Teror 9 (41%) 4(18%) 4 (18%) 5 (23%) 22 67%

Válka 2 (18%) - 3 (27%) 6 (55%) I I 33%

V zájmu posouzení objektivity informací týkajících se nestandardní situace - londýnských

teroristických útoků - jsme se v kvantitativní části výzkumu zabývali také tím, jakým

zp ů sobem časopisy zahrnuté ve výzkumném souboru zacházejí s citacemi.

Při definování analytických kategoríí Pseudocitace a Konkrétní médium, které jsou

chaakterizovány v Tabulce 5, jsme vycházeli z předchozí diskurzívní analýzy, která odhalila
-

časté používání citací zjiných zdroj ů . Pomocí kvantitativního postup ů bylo zj ištěno, že

výzkumný soubor obsahoval celkem 13 neurč itých citací typu "média informovala" , "noviny

píší", u nichž nebyl uveden konkrétní zdroj. Nejvíce těchto pseudocitací obsahoval Týden

(39%) a Respekt (taktéž 39%).

Časop is Týden zároveň obsahoval nejvyšší počet konkrétních citací - tedy takových,

u nichž autor příspěvku uvádí zdroj publikované informace. Citována byla tato média: Daily

Mirror, The Independent, London Evening Standard. V souvislosti s rekordním po čtem

diváků byl zmíněn program ČT 24, deník Blesk a Večerník Praha byly zmíněny v souvislosti

s rekordní velikostí titulku (největší titulek za celou dobu existence těchto novin), Právo bylo

kritizováno za publikování "rekordní" informace, podle níž si teroristické útoky v Londýně

vyžádaly 387 obětí.

Instinkt cizí zdroje neuvádí. Rej/ex odkazuje pouze na The New YorkTimes. Respekt

uvádí London Evening Standard, The Times a The Financial Times.

Z absolutního počtu citací a pseudocitací připadá 54% na analytickou kategorii

Pseudocitace. Analytická kategorie Konkrétnímédium měla 46% zastoupení.
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Tab. 5: Citace z ostatních médií, frekvence dle jednotlivých titu l ů

Analytická Týden Instinkt Reflex Respekt

kategorie
Celkem Ab olutní

podíl
Pseudocitace

Konkrétní

médium

5 (39%)

7 (64%)

3 (23%)

1 (9%)

5 (39%)

3 (27%)

13

II

54%

46%

4.3.1.3 Radikální islamismus

Spekulacemi o původc ích londýnských útoků se média zabývala ještě dávno předtím , než

byly známy jakékoliv oficiální výsledky vyšetřování. Zkoumané tituly v tomto období

předkládají "policejní" portréty pachatelů , které nabízejí jejich náboženský a rodinný profil.

Tyto osobnostní aspekty pachatelů jsou zdůrazňovány. Média obsažená ve zkoumaném

souboru přinášejí informace o duchovním vývoji těchto j edinců a staví do kontrastu jejich

"britskou" výchovu a "islámské probuzení" v pozděj ším věku . Informují také o rodinném

zázemí útočníků, které v ničem neevokuje asocialitu očekávanou od pachatelů takových činů,

jako byly londýnské útoky. Příspěvky naopak obsahují minimum informací týkající se jiného

než náboženském vzdělání a toho, jakou č i nností se teroristé zabývali předtím, než při šl i do

kontaktu s radikálním islámem.

Zkoumané texty obsahují přesvědčení , podle něhož je britská (potažmo západní)

společnost bez viny a nenese tedy žádnou zodpovědnost za asociální vývoj teroristů. A pokud

se v něčem provinila, pak pouze v "liberálním" přístupu k imigrantům. Hlavní podíl viny

mají nést muslimské náboženské školy, učitel é a duchovní vůdc i, kteří podněcuj í k násilí

proti "bezvěrcům".

V souvislosti s nastolováním téma extrémismu a inklinaci pachatelů k radikálnímu

islámu se také rozvíjí debata, která se snaží odhalit důvody , které radikální islamisté pro své

č iny mají. Otázku "proč nás tak nenávidí?" si pokládá například autor článku Radikální

islamisté nás vracejí k hodnotám. Autor se podivuje nad tím, jak je možné, že za

londýnskými atentáty stojí poddaní Jejího Veli čenstva. Aniž by mohl být srozuměn

s jakýmkoliv kontextem osudů pachatelů atent átů , autor v textu dospívá k názoru, který se
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prvoplánově nabízí - že dotyční mladíci museli být zfanatizovaní a spekuluje o tom, že

nejednali ze své svobodné vůl e:

Vypláchli mu [britskému teroristovi} mozek. Do prázdna, do života, který se nikam neubíral.

mu někde v pákistánské madrase (náboženské škole, jakých je v Pákistánu pies deset tisic)

nalili nový, děsivý smysl. Nenávist, obraz nepiitele a touhu "ty satany, křižáky, sionisty"

vyhladit. Pak letěl do nebe. (Radikální islamisté nás vracejí k hodnotám, Týden. 1.8.2005. s.

60)

Jiné příspěvky, ve kterých najdeme úvahy o pohnutkách terori stů , také zdůrazňují , že klíčem

k pochopení pohnutek atentátníků ze 7. a 21. července 2005 by mělo být porozumění jejich

komplikovanému životního pocitu. Mladí muži zodpovědní za přípravu a provedení

teroristických útoků jsou popisováni jako oběť systému. Téměř všichni se už narodili

v Británii, pro úřady jsou tedy britskými poddanými. Celý život prožili v britském prostředí ,

navštěvovali tamější školy. Původ jejich rodičů a rodinné zázemí jim však neumožňuj e žít

podle pravidel " spořádaného" Brita, tak jak se od nich očekává. Jejich osobnost Je

rozdvojená a tito lidé se permanentní pocit nezařazenost i snaží potlačit návratem k tradici.

Média poukazují na to, že tradice, kterou tito lidé hledají, se v jejich případě kryje

s islámským náboženstvím, jež je podle jejich extrémního výkladu v přímém protikladu

s principy britské kultury. Vyprávějí tak příběh o hledání identity mladých muslimů

narozených v prostředí jiného náboženství a kulturní tradice:

Šezád Tanvlr zaútočil spolu se tiemi komplici o více než rokpozději [. ..] , narozdíl od svého

piedch ůdce ale nevstoupil na území nepiltele zvenčí: jako britský poddaný se v Evropě

narodil, vyrostl tu a potom se piidal na stranu těch, kteii j i chtějí zničil [ ...}. (Evropa ve

válce s al-Káidou, Respekt, 25.7.2005, s.13)

Obdobné informace, týkající se britské příslušnosti a "nevděku" útočníků , lze nalézt v článku

Londýn po 7. červenci : Když se změsta stane nepiltel, který se odkazuje na policejní a vládní

zdroje:

Podle hlavní linie vyšetřování za útokem stojí britští občané - mladí muslimští občané, kteri

se mstí vlastní zemi. Z tajné vládnízprávy, kterápronikla na veřejnost tento týden, dokonce

vyplývá, že al-Kajda v minulých letech prováděla n ábory mezi studenty na britských
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univerzitách. [ ...} Řada britských muslim ů je na svou zemi (často oprávn ěné) naštvaná.

Muslimská komunita j e tou nejvíc diskriminovanou a nejvíc se jí dotýká válka proti

terorismu, což má za následek radikalizaci muslimské mládeže. (Instinkt 14.4.2005, s. 5)

Dalším příspěvkem, který také poukazuje na specifický pocit nezařazenosti , je rozhovor

s brněnským politologem Baršou. Jeho titulek zní Některé děti jsou zmatené. říká Pavel

Barša z Ústavu mezinárodních vztah ů (Respekt, 25.7.2005, s. 15). Na rozdíl od jiných

přip ě vků , se tento k problému staví měně zkratkovitě . Dotýká se téma rostoucího napětí mezi

kulturami a probl ém ů mladých lidí z druhé generace při stěhovalců . Jedná se o svého druhu

výjimečný příspěvek, protože přináší hlubší analýzu problému. Zatímco jiné č l ánky

pohoršeně a ukřivděně naznačují , že atentátníci jsou mladí lidé, kteří si jednoduše neváží

toho, co jim britská společnost poskytla, rozhovor s Baršou se zabývá spíše politickou

rovinou problému. Na relativně malém prostoru srovnává francouzskou a britskou imigrační

politiku a poukazuje na jejich specifická úskalí i výhody. Vyznívá sice méně dramaticky,

zato o to věcněji.

Všechny zkoumané tituly dále přinášejí informace o vypuknutí " otevřené války

s extrémistickou ideologií pro kterou se mezi odborníky prosazuje název al-káidismus "

(Evropa ve válce s al-Káidou, Respekt, 25.7.2005, s.14) a kterou popisují jako radikální směr

islamismu. V souvislosti s tím média otevírají debatu o islámu a radikálním islámu. Tyto

texty jsou prosyceny xenofobními popisy a neskrývanými obavami z "nezápadní" kulturní a

náboženské tradice:

Většina lidí v ěii, že za útokyna Londýn stojíal-Kajda. Aľ už toje kdokoliv, většině se, i když

to nahlas nepiizn á, pod tímhle slovem vybaví zarostlý Arab v turbanu s neproniknutelným

výrazem v očích [ ...} Vrahy by mohli být i mladší britští muslimští radikálové, jejichž rodiče

a prarodiče se na ostrovyptistěnovalt především z Pákistánu a Bangladéše. (Londýn: Další

útok na Západ, Týden, 11.7.2005, s. 11 )

Zároveň se ale zříkají jakékoliv zodpovědnosti za "protiislámskou kampaň" , když alibisticky

konstatují, že Západní společnost trpípředsudky v ů č i muslimům obecně :

Podle studie [ ...} čelí muslimové nejvíce pl~edslldkllm ze všech obyvatel Británie ajsou také

nejčastěji podrobováni namátkovým policejním kontrolám {...}. "B)ít Arab nebo vypadat

. k A b t d L d' v čim dál t ěžši. { 1Zavřeli mě do cely předběžného zadržení aja o ra je nes v on 'yne o s, ".
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trvalo několik hodin než mě propustili " stěŽlIJ'e si v č l á k k" 'v k ' b I' n u marocky novmar, .tery y
zadržen při fotografování mešity (Londýn: Další útok na Západ T 'd II 71005 13), y en, " ~ , s. .

4.2.1.4 Analytické kategorie a kvantitativní obsahová anal ýza II

Při definování analytických kategoríí Al-Káida, Radikální muslim, Muslim a Britský p ůvod

teroristů, které jsou charakterizovány v Tabulce 6, jsme vycházeli z předchozí analýzy, která

nám nabídla několik různých úhlů pohledu na pachatele teroristických atentátů .

Všechny sledované tituly dávají atentáty do souvislosti s teroristickou organizací AI

Káida. Nejvíce se tato tendence vyskytovala u časopisu Respekt (67%). Analytická kategorie

AI-Káida měla 24% zastoupení.

Téma radikálního islamismu Je komplikované a ne pří li š obecně zmapované.

Projevem toho mimo jiné je, že výzkumný soubor zahrnoval značné množství termínů , které

byly používány jako naprostá synonyma. Jednalo se předevš ím o tato označení : radikální

muslim, muslimský radikál, islámský terorista, muslimský extrémista, džihádista. Veškerá

tato označení , kterými novináři pojmenovávali teroristické útočníky , byla kombinací dvou

prvků charakterizující osobnost teroristů : muslimské vyznání a radikální výklad islámu.

Analytická kategorie radikální islám měla 19% zastoupení.

Analytická kategorie Muslim měla největší absolutní zastoupení (46%). Zkoumaná

média se zabývala islámem především v souvislosti s vyznáním teroristů, ale také

problematikou islámského přistěhovalectví ve Velké Británii a Evropě obecně .

Analytická kategorie Britský původ terorist ů měla 10% zastoupení. Zahrnuje odkazy,

které zdůrazňují britské občanství útočníků a upozorňují tím na nebezpeč í , které se skrývá

uvnitř státu. Tato analytická kategorie má nulové zastoupení u časopisu Instinkt.
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Tab. 6: Radikální islamisté - frekvence anal ti ký h I o l• YlC C catcgorií
Analytická kategorie Týden Instinkt Reflex Respekt Celkem Absolutní

odkazů podíl
AI-Káida 9 (21 %) 3 (10%) 2 (5%) 29 (67%) 43 24%
Radikální muslim 7 (21%) 5 (1 5%) 21 (64%) 33 19%

Muslim obecně 18 6 (7%) 8 (10%) 49 (60%) 81 46%

(22%)

Britský původ 6 (33%) 2 (11 %) 10 (56%) 18 10%
teroristů

4.3.1.5 Bezpečnostní krize

Téma bezpečnostní krize odkazuje na příspěvky , které se nezabývají pouze bezprostředními

následky teroristických útok ů, Komentáře londýnských událostí v mnoha případech nekončí

"pouze" výčtem atent átníků , škod a ob ět í. Tento typ příspěvků neuchopuje události jako

uzavřené epizody, které z nějakého důvodu, byť diskutabilního, začaly a s nějakými výsledky

končí. Postup , který by pouze událost převedl do binární polarizace dobra a zla, by nabídl

katarzi. Ta však v inkriminovaných příspěvcích většinou chybí.

Komentáře , články a reportáže pojednávající téma bezpečnos tn í krize jsou psány tak,

aby čtenáře pokud možno zneklidnily. Činí to například tak, že zdůrazňuj í možnost dalších

útoků a zároveň se často vztahují k České republice. Všudypřítomná zpráva, často naprosto

explicitně vyjadřovaná, zní: Nám se může přihodit to samé. Možná, že jsme další na řadě .

Takovou rétoriku používá například příspěvek s názvem Jsme cílem, ale zatím se neumíme

bránit:

Po teroristickém útoku na Londýn je čím dál těžší si namlouvat: Nás, Čechů , se to netýká.

Týká, jedeme v tom s Američany, Brity, Španěly a dalšími, ať chceme nebo ne. Vybuchy nebo

jiné peklo hrozí i nám. [ ...} Je nutné připomínat , že jsme teroristickým cílem [...J ne žijeme
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v naprostém bezpečí, něco se děje [...J. Máme skryté, velmi b 'fi k'
I I ne ezpečné, anatic e a

krvežíznivé nepi átele na život a na smrt (Týden 18.7.2005, s. 60)

[...Jdalší [pohroma] může piijit už zítra. (Londýn to zvládl, Reflex 21.7.2005, s. 26)

[...J žádné bezpečí někde doma už neexistuje. (Ruská ruleta našich životů, Reflex, 14.7.2005,

s. 12)

Na druhou stranu, vostrém kontrastu s úvodními popisy počátečn ího chaosu a zmatku kolem

ú to ků, sledovaná média také velmi často poukazovala na "typicky britský" způsob zvládnutí

krizové situace. Obyvatelé Londýna si podle českých médi í zachovali chladnou hlavu. Měs to

se rozhodlo nenapomáhat teroristům v šíření paniky. Tím také média komentovala fakt, že

policie obsadila inkriminovaná místa, zakryla trosky bílými plachtami a zablokovala přístup

noviná ř ům:

Londýn dbá velmi přísně na soukromí pozůstalyc h, bezpečnostní složky nepustí novináře ani

k tomu, aby se podívali, jak lidé pokládají květiny na památku mrtvých. Místa vybuch ů

zatarasila policie obrovskými bílými plachtami, není nic vidět: počet dramatických z áb ěrů je

tedy vyrazn ě menší než po útocích na New York či Madrid. Bezpečnostn í složky se chovají

velmi slušně a korektně, ale nekompromisně. Občané města jsou klidní a nesmírně

disciplinovaní. (Ruská ruleta našich životů, Reflex, 14.7.2005, s.12)

Tady, nad Temží, o černém čtvrtku nikdo nemluvl ani mluvit nechce. Obchody praskají ve

švech. [. ..} Muži jsou v kancelářích. Ve vzduchu není patriotismus, patos ani pacifismus.

(Londýn to zvládl, Reflex, 21.7.2005 , s.26)

Ze srovnání jednotek výzkumného souboru také vyplynulo, že ne všechny př ísp ě vky

preferovali .Ivoplánové zobrazování "akutnosti" nebezpeč í. V druhém plánu, po počáteční

hysterii po útocích, se také odvíjí méně nápadná, avšak neméně významná, diskuze o

možnostech prevence a monitorování terorismů . V článku Volají z Kará či, pane se autor

zamýšlí nad tím, jaké možnosti mají české tajné služby. Ofic iálně má BlS pouze úlohu

pozorovatele, který "monitoruje" některé podezřelé osoby zdejší zhruba čtyřtisícové

muslimské komunity a jejich potenciální spojení s al-Káidou. Článek zpochybňuje

~ d k tai 'I I ~ b které žádají větší pravomoci Zabývá se problémem odposlechli apoza av y ajnyc 1 s uze , .

ochranou základních lidských práva soukromí:
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Bezpečnostní složky ovšem usiluji o to abv ti kteii jsou zatlm . dezi I' I'
, .! , .:. Jen po ezre I ze spo uprace

s teroristy (tie ba se s nimi někde setkali), podléhali piisnějšl prověrce a dohledu. Ale muže

taj ná služba sledovat, odposlouchávat, prohledávat e-mailovou poštu, kontrolovat bankovní

účty, požadovat zákaz pobytu jen proto, že doty čny nebo dotyčná vstoupili s někym

podezielym ze spolupráce s teroristy? Je správný zákon, na jehož základě bude možné

sledovat lidi tieba jen proto, že si telefonujíse svýmpilbuznym, který se kdysi potkals někym

z al-Káidy ? (Respekt, 25.7,2005, s. 14)

Autor tohoto článku upozorňuje na nestandardnost takových událostí jakoje teroristický útok

a opatření , které terorismus implikuje. Poukazuje na neexistenci jakékoliv jednotné definice

fenoménu, která podle něj problematizuje vyšetřován í , nahrává zastáncům větš ích

policejních pravomocí a zvýšení dohledu, který se dotkne i běžných občanů .

Článek v Respektu s touto tématikou není ojedinělý, Podobné téma představuj e

například také příspěvek s názvem Od bin Ládina k Orwellovi, který upozorňuj e na .,oživení

policejní aktivity po celém světě". Také tento článek popisuje zakotvování praktik, které mají

za následek omezování osobních svobod. A také on je považuje za "sporná" . Autor tohoto

č l ánku mimo jiné tvrdí:

Obnovení občanských průkaz ů za Lamanšským pr ůlivem je jen jedno z nekonečné řady

opatieni, jež ve světě více či méně souvisejí s bojem proti teroru. Opatření jsou ale v mnoha

piipadech sporná a lze tvrdit, že hlavně USA [. ..] , ale i další země fenomén terorismu stále

více instrumentalizuji k posílení mocistátua kontroly nadobčany. (Týden, 11.7.2005 s. 18)

V porovnání s vyse zmmenym článkem Volají z Karáči, pane ale tento článek vyznívá

podstatně smířlivěji. V jeho závěru autordefacto obhajuje praktiky establishmentu. Veškerou

vinu za současný stav věcí a nadcházející zpřísňování bezpečnostních opatře ní totiž přesouvá

na teroristy:

[ ] P_. , -, t to sm ěru se teroristům krvavé dí/o dail. Jej ich útoky směřují i proti... rtnejmenstm v om
b dn é cl fa ti k' U zp ůsobu života západních stát ů - a ty musej í své svobodvsvo o nemu, emo 'a IC em .

samy okle šťovat. (Od bin Ládina k Orwellovi, Týden, 11.7.2005, s. 18)
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Téma bezpečnostní krize je čas té a popisuje " k
~ ruzne aspe ty problému. Výše uvedená

argumentace ilustruje hlavní linie diskuze která se zabv i b v , •, e za yva ezpecnostní hrozbou terorismu a

možnými způsoby řešení. Téma je dále rozpracováno v následující kapitole pomocí

kvantitativního rozboru.

4.3.1.6 Analytické Imtegoric a kvantitativní obsahová analýza III

Při definování analytických kategorií Krize, Omezování občanských svobod, Ohrožená

demokracie a Britská zdrženlivost, charakterizovaných v Tabulce 7, jsme vycháze li

z předchozí kvalitativní analýzy, která odhalila často uváděné argumenty týkající se následků

teroristických útoků v Londýně .

Teroristické útoky byly popisovány jakoselhání bezpečnos tn ích služeb a policie. Tato

tendence se nejvíce projevila u časopisu Respekt a Týden. Analytická kategorie Krize mě la

absolutní zastoupení 25%.

Analytická kategorie Omezování občanských svobod zahrnovala citace o rozš i řování

pravomocí policie a soudů, preventivních opatřeních jakoje sledování, používání odpos lechů

a zostřen í dohledu obecně , které se dotkne veškerých občanů . V rámci této kategorie se

vyskytlo také několik odkazů týkajících se diskuze o zavádění ID Cards ve Velké Británii67 a

ustanovení Patriot Act v USA, který vstoupil v platnost po útocích z 11.9. Nejvíce odkazů na

tato témata se objevilo v časopisu Týden. Analytická kategorie Omezování občanských

zahrnovala diskuzi o euroamerické

Teroristé byly zobrazováni jako-
zpochybňovate lé demokratických hodnot. Kategorie Ohrožená demokracie měla 20% výskyt.

Největší počet odkazů zahrnovala analytická kategorie Britská zdrženlivost. Šlo o

odkazy, které se pokoušely o popis britského postoje k útokům. Ve výzkumném souboru byli

Britové popisováni jako zdrženliví a rezervovaní se sklonem k řešení problémů s "chladnou

hlavou" a se zachováním důstojnosti. Jejich reakce po útocích byla přirovnávána k chování

za druhé světové války, kdy byl Londýn bombardován německým letectvem. Tehdy ani po

svobod měla 21 % zastoupení z celkového počtu.

Analytická kategorie Ohrožená demokracie

demokratické tradici a budoucnosti demokracie.

67 Obyvatelé Velké Británie občanské průkazy, ve formě jakou známe II nás zavedli
v krátkém období po druhé světové válce. Jejich používání bylo opět zrušeno v roce 1952.

- 59 -



útocích z července 2005 Londýňané nepodlehli panice. Analytická kategorie Britská

zdrženlivost měla 31% výskyt.

Tab. 7: Bezpečnostní krize - frekvence analytických kategorií

Analytická kategorie Týden Instinkt Reflex Respekt Celkem Ab olutní

podíl

Bezpečnostní krize 5 2 3 5 15 25%

(33%) (13%) (20%) (33%)

Omezování občanskýchsvobod 6 1(8%) 2 5 13 21%

(46%) (15%) (38%)

Ohrožená demokracie 6 1 (8%) 5 12 20%

(50%) (42%)

Britská zdrženlivost 2 1 (5%) 15 3 21 34%

(10%) (71%) (14%)
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4.4 Analýza obrazového materiálu

Při konzumaci obsahů ti štěných médi v t ov "
11 C enar VOlma obrazy současně s texty. Fotografie

doplňuj e text a posiluje význam psaného (Hartley 200 1) Z př d hozí dené )'
o , • re c OZl prove ene ana yzy

přitom víme, že podíl obrazů ve výzkumném vzorku představoval celých 62% všech

materiálú (textů a obrazů) dohromady.68Jak z analýzy, v níž jsme porovnávali podíl textu a

obrazů , které společně představuj í celkové sdělení , vyplynulo, časopi sy v případě

problematiky terorismu obrazové materiály dokonce preferují. Nej markan tněji se tato

skutečnost projevila u časopisu Reflex, jehož sledované čtyři vydání obsahovaly více než

třikrát tolik obrazového materiálu (76%) co textů . U časopisu Týden šlo o 65% z celkového

prostoru věnovaného dané problematice. U zbylých dvou periodik byly počty textů a

obrazového materiálu přibližně vyrovnané.t" Je tedy evidentní, že fo tografie jsou d ůle žitým

komponentem sdělen í. Z tohoto východiska vychází také naše analýza fotografií.

Sémiolo gie, jakožto věda, která se znaky a znakovými systémy, rozeznává množství

znakových k ódů. Časopisy se vyznačují přítomností dvou - grafického záznamu jazyka a

vizuální kódu, který představuje obrazový materiál. I když je každý z těchto kódových

systémů ztělesněním jiného typu promluvy, který na úrovni vnímání vyvolává jiný typ

vědomí , sémiolog má podle Rolanda Barthese právo zacházet s písmem stejně jako

s obrazem, jelikož obojí je znakovým systémem, jehož jednotky, znaky, se skládají

z označujícího a označovaného a oba typy jsou nadány významovou funkcí, která tvo ří řeč

č i l i diskurz (Barthes, 2004: 108, 113).

Mezi grafickým a vizuálním kódovým systémem přesto existují značné rozdíly.

Zatímco grafický systém nijak "fyzicky" nepřipomíná označované , vizuální kódový systém

obrazů reprezentovanou skutečnost do značné míry evokuje. Jinými slovy, na portrétní

fotografii vyobrazený politik do značné míry skutečně vypadá takjako politik, oběť vypadá

jako obět'. Vizuální kód je tedy mnohem snadněji konzumovatelný, a proto pro čtenáře

"pravd ivěj ší" než text. Problém je v tom, že fotografie pouze vypadá jako skutečnost.

Fotografie je typickým ikonem'", jehož podobnost s referentem nám paradoxně zatemňuje

signifikanci. Vyjádřeno slovy Rolanda Barthese "referent lne kfotografii " (Barthes, 2005:

14) Veškeré obrazy tak představují pole prostoupené mýty a konotacemi.

68 P denv . šk ého ohrazového materiálu a jeho charakteristiky je zahrnut vrove eny SOUpIS ves er
Přílohách
69 . b 'h d ěl 'VIZ Tab. 3: Frekvence o razove o s e cm
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Základním předpokladem pro jejich interpretaci je uvědomění si mnohoznačno sti

znaku, protože, jak zdůrazňuje Hartley, "znaky nemaji fixní význam" (Hartley, 2001: 25).

Význam je konstituován na základě vztahů . Existují vztahy mezi znaky, vztahy mezi

označujícím jeho referentem, ale také vztah původc e sdě lení a publika. Význam je třeba

hledat ne ve znacích, které fotografie konstituují, ale dialogické interakci mezi autorem a

recipientem (Hartley, 2001).

Pokud je údělem fotografie obrazovat něco, č i někoho , měli bychom si spo l ečně

s Barthesem položit otázku: jaký motiv měl ten, kdo ji pořizoval č i otiskl? Co nám chtěl

sdě l i t? V našem rozporu jsme se soustředi l i právě na tyto skryté významy, ideologické

manipulace a možné formy předpojatosti .

V první etapě jsme se zabývali definováním referentu, tedy tím, co nebo koho fo tografie a

další obrazový materiál, který je součástí příspěvků o teroristických či nech, zobrazují. Pro

tento účel jsme obrazový materiál rozdělili do něko l i ka frekventovaných tématických

okruhů :

hmotné škody

oběti

záchranáři a policisténa místě č inu

hlídkující policisté

pozůstalí

islámská identita

atentátníci

nic se neděje

VIP

ostatní

v, •• ' v ě kt rý ch fotografiích témata budou prolínat, a proto byly
Po č ítali Jsme s hm, ze se na ne e

v " hr cl VIIce kategorií současně . Tato situace však nastala pouzenektere smmky za nuty o

v několika málo případech.

70 Znaky dělíme na ikony, indexy a symboly.
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V této fázi jsme se zaměřili na šeob h "vseo ecnou c arakteristiku obrazového materiálu

výzkumného souboru, který představovaly předevš ím fot ti J" b ' . ' I
11 ogra re, my o razovy matena

(kresby) týkající se terorismu nabídl Ty'den a Respekt astat ' ~ . '1 'd I ě, ni casopisy [ ustrace pravi e n

do svých obsahů nezařazují.

Komparací veškerého obrazového materiálu obsaženého ve vybraných titulech jsme zjistili,

že nejfrekventovaněji zobrazovaným tématem byli hlídkuj ící policisté, tato kategorie obrazů

představovala vzorek čítající 14 jednotek. Naopak nejméně publikovaným obrazovým

materiálem byly fotografie zasahujících záchranář/i apolicistů .

Tématická kategorie hlídkujících policist ů zahrnovala také omezené množství znevažujících

fotografií "lelkuj ících" a "laxních" policistů , ovšem nad těmito fotografiemi převažoval jiný

zp ůsob zobrazování policie: akcent byl jednoznačně kladen na její preventivní poslání a

připravenost. Z tohoto vzorku bylo znátjednoznačně zpřísnění preventivních bezpečnostních

opatření. Policisté pohybující se mezi civilisty byli zachyceni se psy a zbraněmi , připravení

okamžitě zasáhnout.

Tématu hmotné škody se zkoumané tituly vyhýbaly. Výjimkou byl Reflex, který přinesl 9

snímků trosek , z nichž většinu představovaly fotografie rozbitých londýnských double

deckerů , I když, soudě podle množství publikovaných fotografií, škoda vypadala extrémně,

opak byl pravdou. S nejvyšší pravděpodobností šlo o stále jeden a tentýž zdemolovaný

autobus. Fotografie zachycující materiální škody v metru se ve výzkumném souboru

prakticky nevyskytly .

Ne příliš frekventované téma představovala také kategorie oběti. Obrazový materiál tohoto

typu publikoval pouze Týden a Respekt. Celkově šlo o 8 fotografií. Je signifikantní, že pouze

na jedné z fotografií byl zachycen mrtvý člověk. Na ostatních byli zranění. Téma smrti bylo

v případě červencových teroristických útoků poněkud překvapivě (oproti p ůvodn ímu

očekávání) odsunuto. Důvodem k tomu mohla být cílená snaha policie či jiných subjektů

k redukci zobrazování škod a obětí. Jak už bylo konstatováno v předchozí textové analýze,

policie místa výbuchů velmi rychle uklidila. Neměla nejmenší zájem o publicitu

teroristických útoků , v rámci toho omezila i přístup fotografů a report érů .
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Kategorie pozůstall/tryzna obsahovala dva typy zobrazení. Zaprvé šlo o fotografie zoufalých

pozllstalých pátrajících po svých příbuzných a známých. Tito lidé byly zobrazovány

s fotografiemi pohřešovaných osob. Zadruhé tu byl prakticky stejný počet snímků, na nichž

byl zachycen pietní akt kladení květin na uctění památky obětí. Minoritu představovaly

fotografie proti teroristických demonstraci. Tato druhá skupina fotografií velmi čas to

zobrazuje muslimy v roli pozůstalých , č ímž nepřímo ukazuje, že zkratkovi té a xenofóbní

ztotožňování muslimů s teroristy není namístě .

Islámská identita byla také extrémně málo zachycovaným tématem. (V protikladu s textovým

obsahem, který věnoval významný prostor islámskému radikalismu a islámu obecně) . V této

kategorii bylo identidifikováno pouze 6 snímků . Tyto fotografie představují naprosto

r ů znorod é typy osobností a prostředí - děti hrající si na hři št i , muslimského učence ,

muslimskou restauraci , muslima jako náhodného kolemjdoucího sledovaného ostražitými

policisty, apod. Všechny publikované fotografie zachycuj í "klid" a pokojné občany, kteří

ničím neevokují souvislost islám-terorismus.

K významově bohatým patřilo téma pojmenované nicse neděje , které představovalo vzorek

13 obrazů. Bylo nejsmířliv ěj ším a zároveň také nejoptimist ičtěj š ím tématem, jaké teroristické

útoky mohly nabídnout.

Atentátníci byly zobrazováni paradoxně stejně často jakopoz ůstali/tryzna. V naprosté větš ině

případů se jednalo o snímky pořízené z bezpečnostních kamer, kde pachatelé atentátů

nepřipomínají zločince, ale "normální" spořádané uživatele městské hromadné dopravy.

Osobnosti byly poměrně nestejnorodou skupinou. Na těchto snímcích se objevovali nejenom

policisté, ale také svědci , "náhodní kolemjdoucí" a další neidentifikovatelné osoby.

Do kategorie ostatní bylo zařazeno 11 snímků a kreseb.
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Tab.8: Tématické pokrytí výzkumného souboru

Instinkt Týden Respekt Refle. Celkem
Hmotné škody

9 10
Oběti 6 2 8
Zasahující záchraná ři a policisté 5 6
Hlídkující policisté 6 2 6 14
Pozůstalí! tryzna 2 9 12
Islámská identita 3 2 6
Nicse neděje II 13
Atentátníci 7 5 12
Osobnosti 5 3 2 10
Ostatní 4 2 4 11

V druhé etapě j sme se věnovali charakteristice obrazového materiálu vjednotlivých

časopisech výzkumného souboru a také rozboru konkrétních obrazů, které představovaly

j edinečný materiál s ohledem na svou významovoubohatost:

Instinkt terori stickým útokům věnoval nejmenší prostor, a to jak textům, tak obrazovému

materiálu. Terorismu nebyla věnovaná ani jedna ze čtyř titulních stran. Z celkových 4

fotografií , které otiskl patří 2 do kategorie pozůstal i/tryzna. Obě tyto fo tografie mají nicméně

vysoký konotativní náboj. Na první z nichje plačící dívka, kterou objímá kamarádka. Druhá

z nich zobrazuj e dívku držící fotografii s pohřešovanou osobou. Obě fo tografie symbolizují

zoufalství a ztrátu.

Týden vsadil na kontrastní témata: jako jediný akcentoval téma atentátníci, celkem

publikoval 7 snímků spadajících do této kategorie. Naopak zcela vynechal téma

pozůstalí/tryzna, které ostatní časopisy zcela běžně zařazova ly. Tématy, která se hned po

atentátnících opakovala nejvíce, byly hlídkujícípolicisté a oběti. Tématický výběr fotografií

a ilustrací , na nichž jsou (téměř) rovným dílem zachyceni hrdinové, padouši a oběti,

vypovídá o snaze vnést do příspěvků týkaj ících se terorismu pocit řádu, spravedlnosti a

rovnováhy.
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Snímky zobrazující hlídkující policisty přitom působí odhodlaně . Oproti policistům

zobrazeným na fotografiích kategorie zmallllJ'ící -a'c/ll'alla'r-/' I' . t é tit b '
• .t. a po i c ts e, JSOU I o zo razeni

zpravidla se zbraní v ruce, připravení střílet Jeden z t ě cht 'k" d t ' k ., o snímku pre Savuje s upinu

poli ci stů se psy procházející nádražím mezi civilisty, Význam těchto snímků je zřejmý :

nemáme se čeho bát, střeží nás dobře cvičená a vybavená policie. V některých případech

však evokovaný význam může být také opačný : policie posílila, policisté jsou připraveni

k akci více než kdy předtím, takže kdokoliv udělá cosi nestandardního nebo podezře lého (at'

užje to cokoliv), může být velmi účinně zpacifikován,

Významově koncentrovaný je také snímek zobrazující skupinku poli ci stů

diskutujících na rohu ulice. V pozadí se pohybuje muslim v tradičním oděvu , zachycený s

"kradmým" výrazem ve tváři , Jeden z policistů si jej "zkoumavě" prohlíží. Fotografie vysílá

jasný signál k recipientovi: tyto osoby (rozum ěj muslimové) jsou podezře lí ,

Respekt se v obrazovém materiálu nejvíce soustředi l na téma atentátníci, Publikoval

podobné snímky jako Týden - až na jediný se jedná o fotografie pořízené bezpečnostními

kamerami, které zachycují útočníky vměstské hromadné dopravě těsně před odpálením

náloží.

Počty ostatních snímků jsou vyrovnané. Respekt vypustil pouze téma hmotné škody a

téma zasahujici z áchranái i a policisté, které bylo (v porovnání s ostatními tématy)

potenciálně největším zdrojem akce.

Respekt jako jediný ze zkoumaných č asopisů (spolu s Týdnem, který publikuje

karikatury) dokázal pojmout teroristické útoky s nadhledem. Výzkumný soubor obsahuje dvě

fotografie, které to dosvědčují:

První z nich je fotografie, která je ojedinělá v celém výzkumném vzorku, Jde o portrét

Brazilce Menezeze. Žádný jiný titul jeho portrét neotisknul. Fotografie zobrazuje mladého

muže do půl těla svlečeného . Menezes na ní zvedá č inky. Snímek vyznívá ironicky muž

který je na snímku působí sice "potenc iá lně agresivně a nebezpečně" , ale nic špatného

nedělá. Snímek nebyl publikován náhodn ě, jde o mladíka, kterého omylem po honičce

v metru zastřelila policie. Důvodem bylo, že muž tmavší pleti než je II většinové populace

běžně a v době incidentu oděný do teplejšího pláště než je v červenci běžné byl polici stům

"podezře lý" .

I . k tísněn ě u' sobí také fotografie která zobrazuje skupinku chlapc ůroruc y a s ísnene p ,

( I, k 'I . '?) hr iících fotbal Chlapci jsouzatím bezstarostní, vypadají nevinně amus ims e 10 vyzn ám. aj '
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nevědomě , netuší nic o tom co s t I, e s a o a co se mů že stát, až vyrostou (přestanou být
spokojení?).

Reflex přinesl nejvíce fotografií na téma nic se neděje. Šlo o snímky na nichž byly

zachyceny osoby, předměty a situace, které evokovaly každodennost. Na jednom z těchto

snímků je například zachycen muž procházející nástupištěm právě v momentu, kdy kolem

něj projíždí vlak metra. Na jiném jsou siluety dvou lidí procházející se před Big Benem při

západu slunce.

Zastavíme se u snímku, který zobrazuje běžný ruch na Oxford Street - s davy lidí a

projíždějícími jasně červené double-deckery. Tato fotografie byla pořízena bezprostředně po

teroristických útocích, přesto na ní není nic, co by na ně jakkoliv, byť jen nepřimo,

odkazovalo. Jsou tu lidé, kteří spěchají , míjíjeden druhého s výrazem lhostejnosti a nezájmu

o cokoliv jiného než o svoje starosti a cíle. Nesou tašky s nákupy, aktovky s dokumenty.

Nastupují do autobusů . V pomyslném středu snímku vidíme dívku v bílém tričku a džínách.

s taškou přes rameno. Míří směrem k nám. Nabízí se otázka, co vedlo k publikování právě

této fotografie? Je zde několik prvků , jejichž význam je na první pohled dešifrovatelný. Ti

lidé se tváří , jako by se nic nestalo. Život jde dál nehled ě na útoky a všechno je při starém.

Londýňané dál spěchají , double-deckery, dopravní prostředek, který je jedním ze symbolů

Londýna, jezdí dál. Na dívce v bílém neulpěla ani kapka krve. Význam snímku je zřej mý:

Londýn jde dál.

Snímek s podobným významem zobrazuje britský Union Jack pokrytý nápisem " We

are no! afraid " - nebojíme se. Víme, že Londýňané po útocích skutečně nepropadli panice.

Textové příspěvky často informují o tom, že stej ně jako v jiných situacích, kdy došlo

k fyzickému napadení civilních obyvatel (například při bombardování za druhé světové

války), se po prvním šoku obyvatelé hlavního města i celého království ihned vzápětí vrátili

ke starému způsobu života.
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ZÁVĚR

V dnešních socio-politických střetech na sebe nenarážej í zbraně I '" dilné, a e spise roz I ne nazory.

Tato práce posuzuje teroristické násilí z platformy mediálních studií a vnímá jej jako způsob

komunikace, jejímž smyslem je prosazení určitých politických cílů.

Cílem této diplomové práce bylo kritické zhodnocení způsobu, jakým vybraná ti štěná

média uchopují fenomén terorismu. Jako ukázkový příklad současnéh o terorismu byly

vybrány londýnské teroristické útoky, k nimž došlo v červenci 2005. Tato událost byla

jedním z nejdramatičtějších momentů na mezinárodní scéně v posledních letech. přesto však

nebyla ani zdaleka ojedinělá. V době po útocích z ll . září se nečekané teroristické činy

stávají běžnou součástí života.

Současně se prom ě ňuje jejich charakter, dnešní terorismus, reprezentovaný

organizacemi jako je al-Káida, je globální. Teroristé předevš ím objevili nové modely

organizace, které jim dovolují efekti vněj š í fungování a současně snižují riziko odhalení jak

jejich členů, tak celého systému. Oproti hierarchicky uspořádaným skupinám pyramidálního

charakteru běžným v minulosti se dnešní teroristické organizace snaží vytvářet sítě. Zadruhé,

terorismus se nyní spíše než proti vojenským cílům obrací proti civi list ů m, A to s úmyslem

zasáhnout jich , pokud možno, co nejvíce. Platí přímá úměrnost " čím více obětí, tím větší

publicita. " Dnešní teroristické útoky jsou proto mnohem nás ilněj š í než ty, na něž jsme byli

zvyklí z minulosti. Na druhou stranu, změny probíhající v souvislosti z globalizací se

dotýkají také mediálních organizací. Je na nich, jak se s touto dvoj itou proměnou dokáží

vyrovnat.

Práce se zabývá faktory, které ovlivňují způsob, jakým média na tyto výjimečné

události reagují. Předkládá popis mechanismů a rutinních postupů , které determinují přístup

jednotl ivých médií. Zaměřuje se na odkrývání stereotypů a proj evů předpoj atosti .

Přestože byl rozsah výzkumu determinován poměrně úzce vymezeným vzorkem, (do

výzkumného souboru byly zařazeny pouze čtyři časop i sové tituly), byly odhaleny urč ité

společně sdílené konkrétní tendence:

V souvislosti s nestandardností situace zkoumané tituly referovaly nejenom o

"masakru" či "šoku", ale osvojily si také rétoriku politiků , kteří hovořili o "vypuknutí války"

Sledovaná média se přitom velmi často odkazovala na cizí zdroje, ovšem ne vždy šlo o citace

v pravém slova smyslu.
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Při referování o útočnících byl 'dl . . ,
a zpravl a zduraznovana jejich náboženská

příslu šnost , a to na úkor ostatních aspek t ů jejich osobností. V textových materiálech byl

islám zobrazován jako agresivní a nesnásYenll've' náb Y tví . k hl ' . ,.ozens Vl a jaxo avru př í čina

teroristických ú toků , Média měla tendenci vysvětlovat pohnutky pachatelů náboženským

.Iirainwashingem'', úvahy o jiných motivech nebyly příli š frekventované. Dále bylo

rozvíjeno téma rozdílnosti a nesluči telnosti západních hodnot s hodnotami a tradicí

islámského světa, kritizován byl v minulosti vychvalovaný koncept multikulturalismu. Na

druhou stranu se vyskytly příspěvky , které současně referovaly o vzrůstající vlně

islamofobie.

Podstatnou část výzkumného souboru tvoři ly texty, které se zabývají zpřísňováním

kontrolních opatření a státního dohledu. Vlády totiž často teroristické události využívaj í jako

argument pro zdůvodn ění zavádění přísněj ších bezpečnostních opatření (například diskuse o

č i pových pasech, znovuzavedení britských ID cards či po ll .září americkou vládou

ustanoveném Patriot Act). Tato opat ření bývají sporná a jejich kritici tvrdí, žejednotlivé státy

stále více instrumentalizují fenomén teroru k posílení moci státu a kontroly nad občany.

Propagátoři přísněj ších opatření naopak vysvětl ují, že nové pravomoci tajných služeb, policie

a soudů poslouží k účinnějšímu potírání terorismu.

Je proto otázkou, zda vize o globální hrozbě terorismu není pouze účelovou

propagandou šířenou některými vládami. Zdroje informací, které o terorismu panují , jsou

totiž velmi omezené. Z větší části záleží na vládních a policejních autoritách, které citlivé

údaje předloží. Média sice zastávají roli hlavní arény, kde se utkávají různé hlasy, je však

otázkou, zda nejde spíše o tento jeden typ hlasů. Jak totiž vyplynulo z výzkumu, zdaleka ne

všechny texty projevují porozumění komplexnosti problému. Většina z textů obsažených ve

výzkumném souboru spíše zdůrazňovala pouze jeden aspekt, a sice ten, že zaváděná opatře ní

nás mají chránit. Problém je v tom, že neexistuje systém obrany, který by teroristickou

hrozbu dokázal zcela eliminovat. Místo toho je postupně eliminováno soukromí jednot l i vců.

A to vše za asistence médií, která se vědomě či nevědomě aktivně podílejí na vytváře ní

umělé atmosféry strachu a morální paniky.

Analýza obrazového a především fotografického materiálu výsledky kvalitativní a

kvantitativní analýzy do jisté míry potvrzuje. I zde byl d ůraz kladen na zobrazování policie

jako zajistitele bezpečí. Spíše než při řešení probl émů , byli policisté zobrazováni jako nástroj

prevence.

Naopak minimálně se sledovaná média v obrazových materiálech zabývala oběťmi ,

pravděpodobně také v souladu s cílem, aby teroristům nebyla zaj išťována větš í než nezbytná
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publicita, prakticky nebyly publikovány fotky mrtvých. Důraz byl kladen spíše na živé 

pozůstalé a účastníky tryzen a protiteroristických demonstrací.

Poselství těchto materiálů bylo jedno značné . Kromě pop i sů škod a neštěstí média

poukázala na příkladně vyrovnaný postoj londýňanů, kteří zareagovali v situaci útoků

teroristú až nezvykle důstojně a disciplinovaně. Jak bychom reagovali my v podobné situaci.

zústává otázkou, dnes už však máme představu, jak se za takových okolností zachovala

vybraná tištěná média.
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RESUMÉ in English

The purpose of this diploma thesis is to examine and compa th . hi h t:re e manner ln W rc Jour

leading Czech magazines (Týden, Respekt, Reflex and Instinkt) cover anddepict the

phenomenon of terrorism. As an example of such an event, we decided to focus on the

London bombing attacks that hit the city 's municipal transport in the month of July 2005 and

whieh represent one of the most dramatic international events of reeent years.

The study investigates the factors that influence the media's ability to maintain fair

and ethieal praetiees in reporting about terrorismand looks specifieally at the mechanisms

and routines involved in media practices. We focus particularly on the similarities between

the entertainment media and news media. AIso, we discuss the role of the media in the

creation of moral hysteria. Ourcentral questions are : What aspeets of terrorismare stressed

by the print media we have examined? Do they tend towards stereotypical representations of

the topie? And, if so, what are themain stereotypes they portray?

Current soeio-political clashes are usually not a battle of weapons, but of differing

opinions. Politieal propaganda and the manipulation of events play an important role in thc

way in whieh eaeh side uses media to suit theirown purposes. The media serves as an arena

for the interplay of these various voices. Because the media act as the main souree of

information for most citizens today, understanding the media mechanisms behind the

depietion of terrorism is key in understanding the formation of the opinion process.

Undoubtedly, violent conflicts and, in particular, terrorism pose a huge challenge to

journalists. Many reporters must rely on official or police sources, both of which often have

ineentives to adapt the truth to theirownpurposes and manipulate the fac tual information.

Journalists must rely on this filtered information, and yet are also expected to provide valid

eritical opinions.

Journalists are also forced to respect current trends in terrorist events, all of which

have undergone considerable developments in recent years. Current global terrorism as

represented by organizations suchas al-Qaida has changed remarkably since the 11/9 attacks.

Firstly, terrorists have developed new modes of organization thatallowthem to

funetion more effectively, ensuring maximum protection of both their members and the

system as a whole . They prefer establishing networks rather than following a pyramidal

hierarchy. Secondly, terrorism is no longer aimed primarily at military subjects or individual

politieians; today eivilians are the target. Consequently, terrorist activity has become far
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bloodier and more violent. Also, terrorists have discovered new ways of financing thcir

activities and have developed newcommunicative strategies that involve theuseof new

media. Journalism suffers from the double burden of striving to respect these changes while

continuing to treat the issues fairly .

As the analysis following the theoretical sectionof the thesis demonstrates, Czech

mainstream magazines tend to focus on certain topics more than on others. We have dcfined

and analyzed three main topics: "exceptionality of the situation", "safety crisis" and "islamic

radicalism". A combination of qualitative and quantitative methods has been applied in a

detailed analysis that reveals a range of stereotypes and misconceptions frequently involved

in mediated content. The images, which we have presented inan amount comparable to that

of the textual materials, were scrutinized separately using a method of semiotic analysis.

The materials were analysed with a seriesof questions in view. A complex analysisof

textual and visual materials indicates that the selected media sources tend to connect the

terrorist phenomenon to Islam. It has also shown that the media havea clear and unilateraly

biased vision of the cultural gap that between "them" and .us ," which they have labelled a

clash ol'civilisations. A commonconcept that surfaces in the research sample is the

conviction that the London attacks were an actperformed by "brainwashed" fanatics that

have failed to appreciate the generosity ofBritish (ar Western) society. Only a minimum of

materials consider the possible underlying motives behind the attacks.

The "war on terrorism" has become an ongoing story. Ouranalysis also reveals an

increase in debates regarding security measures that might pase a threat to civil liberty.

We have studied these terrorist attacks because they represent the most extreme

events imaginable outside of fictionalized Hollywood productions. Especially after

September the 11 th, terroristattacks have come to be perceived as a threat to all living in

"developed" Western countries. The process of enduring this extreme situationcan conceal

the ongoing political changespotentially capable of harming our liberties and rights as

citizens and humans. The media play a significant role in this process, making it essential to

monitor their reporting practices, their intentions and the content of the media we, as the

recipients, consume.
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Přílohy:

Seznam obrazového materiálu

Respekt:

1. foto: volíš Alláha nebo královnu? Žena před plakátem, 18.7.2005. s. 10

2. foto: Karadáví. Učenec , ale šíří nenávist, 25 .7.2005, s. 12

3. foto: Evropa ve válce s al-Kaidou. Muslimské děti hrají kriket. 25.7.2005, s. 13

4. kresba: God save the Queen. Rozlámaný nápis, 25.7.2005, s.13

5. foto: Šezád Tanvír a jeho kolegové. Záběr pořízený bezpečnostní kamerou na nádraží

dne 7.7 .2005, , 25.7.2005, s.14

6. foto: podezřelý z útoku. Snímek z bezpečnostní kamery, 25.7.2005, s.15

7. foto : podezřelý z útoku. Snímek z bezpečnostní kamery, 25.7.2005, s.15

8. foto : podezřelý z útoku. Snímek z bezpečnostní kamery, 25.7.2005, s.15

9. foto: podezřelý z útoku. Snímek z bezpečnostn í kamery, 25.7.2005, s.15

10. foto: dvě zraněné před stanicí metra. Záběr ze SkyNews, 25.7.2005, s.20

ll . kresba: policista schovávající se za nápis Underground, , 25.7.2005. s.24

12. kresba : muslimská žena zahalená v burce, 25.7.2005, s.24

13. foto: Brazilec Menezes. Omylem zastřelený policisty, 1.8.2005, s.3

14. kresba: Mohammed Bouyeri. Karikatura z vězení, 1.8.2005, s.12

15. kresba: Abdulláh, 8.8.2005, s.1 2

titulní strany:

16.kresba: "G8 a výbuch v Londonistánu". Morpheus z Matrixu čekající u telefonu

17.kresba : "God save the Queen, Al-Pistols." Královna a la Sex Pistols.

Refl ex:

1. foto: blondýnka u květin na památku obětem , 14.7.2005, s.12

2. foto: starší žena na King's Cross prohlíží černobíle fotografie obětí , 14.7.2005, s.12

3. foto: Dva ortodoxní židé u stanice metra, 14.7.2005, s.12

4. foto : zdemolovaný autobus na Tavistock Square, 21.7.2005, s.l l

5. foto: policista a lidé s květinami na King's Cross, 21.7.2005, s.12

6 f' . L d ' t vládl." tryzna na Trafalgar Square, 21.7.2005, s.24. oto. " on yn o z ,



7. foto: vlak ve stanici King 's Cross, 21.7.2005, s.25

8. foto:květiny před kostelem Saint Pancras Parish, 21.7.2005, s.25

9. foto: double-decker míjející plakát .missing", 21.7.2005, s.25

10. foto: objímající se lidé (pozůstalí?) držící noviny sesezname bVt ' ?17 700' ? •m a e I , _ .._ ), s._)

l l . foto: britská vlajkas nápisem We arenot afraid, 21.7.2005, s.26

12. foto: policisté drží dvě minuty ticha, 21.7.2005, s.27

13. foto: lidé s portréty pohřešovaných , 21.7.2005, s.27

14. foto: pokládání květin na King's Cross, 21.7.2005, s.27

15. foto: dva lidé večer u BigBenu- klid a ticho, 21.7.2005, s.27

16. foto: ruch na Oxford Street-všechno při starém, 21.7.2005 , s.28

17. foto: Jacob Nell- svědek, 21.7.2005, s.28

18. foto: .Jan Marek - svědek, 21.7.2005, s.28

19. foto: součást fotoseriálu. Big Ben, 21.7.2005, s.53

20. foto: součást fotoseriálu. Tate Modem, 21.7.2005, s.53

21. foto: součást fotoseriálu. London Eye, 21.7.2005, s.53

22. foto: součást fotoseriálu. Poblíž vybuchují bomby, 21.7.2005, s.53

23. foto: součást fotoseriálu. Policejní hlídky na Old Street, 21.7.2005, s.53

24. foto: součást fotoseriálu. Chaos, 21.7.2005, s.53

25. foto: součást fotoseriálu. Muslimská restaurace, 21.7.2005, s.53

26. foto: součást fotoseriálu. Plná ulice, 21.7.2005, s.53

27. foto: součást fotoseriálu. Večerní život na ulici, 21.7.2005, s.53

28. foto: součást fotoseriálu. Novináři na ulici, 21.7.2005, s.53

29. foto: součást fotoseriálu. Místo výbuchu zakryté policií, 21.7.2005, s.53

30. foto: součást fotoseriálu. Novináři s reflektory, 21.7.2005, s.53

31. foto: zdemolovaná autav Šarm al-Šajch, 4.8.2005, s. 60

32. foto: zdemolované tržiště , 4.8.2005, s. 61

33. foto: uklízející obchodníci, 4.8.2005, s. 61

34. foto: bloumající policisté na místě č inu, 4.8.2005, s. 61

35. foto: policisté "v klidu" dohlížejí na přikrývání stop po výbuchu, 4.8.2005 , s. 62

36. ťoto: přihlížející druhý den, 4.8 .2005, s. 62

37. foto: zdemolované auto, 4.8.2005, s. 62

38. foto: obyvatelé na demonstraci proti terorismu, 4.8.2005, s. 63

TJ/den:

_ _ _ _ ..J__



1. foto: zdemolovaný autobus, 11.7.2005, s.1

2. foto: policisté a muslim, 11.7.2005, s.8, 9

3. foto: mužsnovinami -vklidu, 11.7.2005, s.10

4. foto: zdemolovaný autobus, 11.7.2005, s.10

5. foto: policista před páskou zakazující vstup, 11.7.2005, s.10

6. foto: Princ Charles na návštěvě obětí v nemocnici, 11 .7.2005 s.1 1

7. foto: policista zakrývámísto činu , 11.7.2005, s.l l

8. ilustrace: plán útoků, 11.7.2005, s.12

9. foto: policista s bezradnou ženou, 11.7.2005, s.12

10. ilustrace: schéma největších teroristických útoků od rok 200 1

ll. foto: policejní hlídka na nádraží - policista sezbraní, 11 .7.2005. s.13

12. foto: místo po výbuchu, 11.7.2005, s.1 3

13. foto: Premiér Blair s účastníky Summitu G8, 11.7.2005, s.14

14. foto: evakuace pasažéru z King's Cross, 11.7.2005, s.14

15. foto: odklízení těl , 11.7.2005, s.1 4

16. foto: záchranář i na King's Cross, 11.7.2005, s.14,15

17. foto: muž před páskou se zákazem vstupu, evakuace Liverpool Street, 11.7.2005,

s.14,15

18. foto: zdemolovaný autobus, 11.7.2005, s.1 5

19. foto: ošetřený muž v šoku (drží noviny a vodu), 11.7.2005, s.15

20. foto: policisté se psi na nádraží (Jižní Korea), 11.7.2005, s. 18

21. foto: policisté na letišti (Itálie) , 11.7.2005, s. 18

22. foto: policista hlídkující u metra Flora(Česko) , 11.7.2005, s.21

23. foto: Bublan s dokumenty u pracovního stolu, 11.7.2005, s.21
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