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Anotace 
 

Bakalářská práce „Válečné reportáže z občanské války v Sýrii“ se zabývá kvalitativní 

analýzou reportáží českých reportérů z války v Sýrii. Ozbrojený konflikt probíhá v Sýrii od 

jara roku 2011 a postupně se do něj zapojili i další aktéři. Téma je velice aktuální, neboť 

ozbrojený konflikt trvá do současnosti. Práce se zaměřuje na to, jakým způsobem jsou 

popisováni aktéři v reportážích českých reportérů.  

Pro vytvoření kontextu obsahuje práce části jak o reportážích, tak o občanské válce 

v Sýrii. Reportážní část obsahuje část o historickém vývoji a část o současné roli válečných 

reportérů. Část o občanské válce obsahuje shrnutí všech důležitých událostí, které se 

v ozbrojeném konfliktu udály od roku 2011, a popis vzájemných vztahů všech aktérů. 

Výzkum je proveden pomocí kvalitativní metody na vzorku reportáží vydaných 

v časopisech Reflex, Respekt a Lidé a Země. Časové vymezení vzorku je od března roku 2011 

do ledna roku 2020.  

První výzkumná otázka zjišťuje, jakým způsobem pojmenovávají reportéři aktéry ve 

válce. Práce zkoumá, jestli jsou jejich pojmenování pozitivní nebo negativní a v jakém 

kontextu jsou aktéři zmiňováni. Tato otázka může odhalit vlastní vztah reportérů k aktérům 

a zda jsou reportéři některému z aktérů nakloněni.  

Druhá výzkumná otázka zkoumá, jaké vlastnosti jsou aktérům připisovány. To jsou 

třeba zmínky soucitného chování či přisuzování viny za explozi nastražených výbušných 

zařízení. Z přisuzovaných vlastností můžeme zjistit, jakým způsobem chtějí reportéři 

jednotlivé aktéry prezentovat.  

Na závěr je výzkum vyhodnocen a prezentován.  
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Annotation 
 

The goal of this bachelor’s thesis “War reports from the Syrian Civil War” is to create 

a qualitative analysis of reportages from Czech war correspondents from Syria. The armed 

conflict in Syria started in the spring of 2011 and more states and organisations have joined in 

since. The topic is very current, as the conflict is yet to end, as of writing this thesis. The 

thesis analyses how each actor in the conflict if portrayed in Czech reportages.  

To create context for the thesis, this first two parts are dedicated to reportage and to 

the Syrian civil war. The reportage part contains a short history of war reportage and the 

current role of a war correspondent in the field. The Syrian civil war part details all major 

events that happened in the armed conflict since 2011, as well as the relationships between all 

the actors.  

The research is done using a qualitative method on a sample of reportages. The sample 

includes all reportages from May 2011 till January 2020. The only news outlets included are 

magazines Reflex, Respekt and Lidé a Země.  

The first research question is to find out what how the correspondents name the actors. 

The thesis analysis weather the mention is positive or negative and what is the context of the 

mention. This way, the thesis can uncover weather the correspondents have a biased opinion 

towards the actors. 

The second question is what  traits and actions are credited to the actors. This may 

include mentions of compassion or accrediting blame for an explosive attack. From the 

accredited traits, the thesis can find how the reporters want the actors to be perceived by their 

audience.  

There is a summary of findings at the end of the thesis.  

Klíčová slova 
Reportáž, válečná reportáž, Sýrie, ozbrojený konflikt, občanská válka, Islámský stát 

Keywords 
Reportage, War reportage, Syria, Armed conflict, Civil war, Islamic state 

Title 
War reports from the Syrian Civil War   
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1. Úvod 
 

 

Občanská válka v Sýrii, která se rozhořela v roce 2011 a trvá až do dnešní doby, není 

jen vnitropolitickou krizí. Představuje nebezpečný regionální konflikt s globálními důsledky. 

Do konfliktu se zapojují nejen různorodí syrští aktéři, ale i regionální mocnosti (např. 

Turecko) a také světové velmoci, především Rusko a USA. Konflikt přímo zasahuje do života 

milionů lidí a v podobě uprchlických vln ovlivňuje i vývoj na evropském kontinentě. 

Bakalářská práce se zaměřuje na české reportáže ze syrské občanské války. Klade si za úkol 

ukázat, jak jsou v reportážích prezentováni jednotliví aktéři konfliktu a jaký vztah k nim 

reportéři zaujímají. Kvalitativní analýza je provedena na vzorku reportáží uveřejněných 

v časopisech Respekt, Reflex a Lidé a Země, a to od začátku syrské občanské války až do 

ledna roku 2020. Tato média byla vybrána, protože v České republice dlouhodobě patří 

k hlavním zdrojům tištěných reportáží. V závěru bakalářské práce jsou časopisecké válečné 

reportáže porovnány s knižními publikacemi Islámskému státu na dostřel, 1. a 2. díl a Ve 

válce. Autorkami obou publikací i většiny časopiseckých reportáží jsou Lenka Klicperová 

a Markéta Kutilová. Kvalitativní analýza se zaměřuje především na aktéry prezentované 

v českých médiích. Stranou ponechává aktéry, kteří nejsou v českých reportážích 

prezentováni vůbec, nebo pouze okrajově.  

Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje reportáži jako takové, zejména pak 

válečné reportáži v historických souvislostech, a proměnlivé úloze válečného reportéra, který 

působí v obtížných podmínkách a musí se vyrovnávat s různorodými problémy. Pozornost je 

věnována rovněž etickým otázkám, jež souvisejí s publikováním některých citlivých témat, 

s nutností nasazovat ve válečné situaci vlastní život nebo s riziky, jež pro válečné zpravodaje 

představuje tzv. „embedding“.   

Druhá část práce se zabývá příčinami a průběhem syrského ozbrojeného konfliktu od 

jeho vzniku v roce 2011 až po současnost. Autor si všímá hlavních událostí, především 

zapojování jednotlivých aktérů do konfliktu, uzavírání politických dohod o rozdělení území, 

vedení hlavních útoků na území Sýrie apod. Práce sleduje události až do začátku roku 2020, 

kdy Turecko ve snaze vytvořit nové demilitarizované pásmo spustilo první vlnu obsazování 

syrského území. 

Třetí část práce je praktická. V ní je nejprve vysvětlena metodologie, která je 



 

 

11 

k výzkumu použita, a jsou stanoveny hypotézy, které jsou v práci ověřovány. Následně je 

uskutečněna analýza reportáží. Každý aktér je zkoumán samostatně, a to z hlediska jeho 

popisu a přisuzovaných vlastností. Poté je provedena interpretace výzkumu a ověření 

stanovených hypotéz. Práce je ukončena závěrem, který shrnuje výsledky výzkumu. 

 

 

Poznámky:  

• Území Sýrie je obýváno několika etnickými skupinami, mluvícími rozdílnými jazyky. 

Pro pojmenování měst v Sýrii je v práci používán jazyk skupiny, která je ve městě 

nejrozšířenější nebo ovládá území okolo města.  

• Práce používá anglické transkripce názvů jednotlivých skupin Islámského státu. 

Anglická pojmenování se používají i ve zkoumaných reportážích.   

• Odchýlení od tezí: Od teze se práce odchyluje v porovnávání jednotlivých 

vydavatelství vůči sobě. Reportáže ve vzorku mají malé množství autorek, jejichž 

články jsou publikovány v Reflexu i Respektu. Zkoumání jednotlivých vydavatelství 

by tak nepřineslo nijak přínosné výsledky. Do zkoumaného vzorku také nejsou 

zařazeny knihy, jsou se zkoumaným materiálem porovnávány zvlášť na konci 

výzkumné kapitoly. 

 

2. Reportáž 
 

2.1. Historie reportáže 
 

Výraz reportáž pochází z latinského slova reporto, které znamená přinést zpět 

(předložka re-: zpět, zpátky, -porto: nést)1. Do angličtiny bylo toto slovo přeneseno v polovině 

20. století z francouzského slova reportage, které má význam přinášet, ve smyslu přinášet 

informace. Reportáž je publicistický útvar, jehož základem je živé vylíčení skutečné časově 

nebo místně vzdálené události na základě autorova osobního svědectví.2 

 
1 QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Česko-latinský slovník starověké a současné latiny. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1992. Střední slovníky jednostranné (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-

041-6903-1. 
2 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, s. 59. ISBN 978-80-86723-88-4.  
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Existence reportáže jako způsobu zapsání osobního svědectví byla zaznamenána již 

v antickém Řecku, například v knižních pamětech Historie peloponéské války řeckého 

historika Thukydidése3, který zažil a popsal první vlnu morové epidemie v Athénách v roce 

430 let př. n. l.4  

Reportáž jako přinesení informací vznikla spolu s mluvenou řečí, když si mezi sebou 

lidé předávali informace o tom, co se děje v ostatních kmenech, královstvích a na ostatních 

územích. Pravidelné reportáže se objevují již v 17. století v prvních tištěných periodikách 

v Anglii.5 V Čechách se reportážní žánr začal rozvíjet zejména během národního obrození 

díky autorům jako Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová, Josef Kajetán Tyl, Jan 

Neruda a Josef Linda.6 

Než se zavedl celosvětový název pro reportáž, v Čechách existoval podobný žánr, 

kterému se říkalo črta neboli obraz. Črta je historickým předchůdcem reportáže, chybí jí ale 

dokumentaristická vlastnost. I když se jedná o korespondování událostí, črta svým stylem 

připomíná spíše povídku, případně novelu. Črta také často používá umělečtější jazyk, než je 

běžné pro reportáže. Stejně tak se vyznačuje svérázně vyjádřenými emotivními projevy autora 

spíše než přesným a úplným popsáním situace čtenáři.7 

Za jednu z prvních českých črt je považováno dílo J. K. Tyla Z nočních potůlek, 

vydané v roce 1833.8 Populární téma črt bylo také cestopisné, jako v případě díla Cesta do 

Itálie od Zirada Poláka9 o jeho působení jako pobočníka v rakouském vojsku. Tato črta byla 

nejprve otištěna v časopise Dobroslav a následně v autorově vlastní knize. Do počátků české 

reportáže můžeme zařadit také Dopisy z Vídně Jana Nerudy.  

Slovo reportáž se ujalo až na konci 19. století10, a zejména během rozvoje tisku na 

počátku 20. století. Sjednocený termín vznikl ve Spojených státech amerických, kde byla tou 

dobou publikována v tisku osobní svědectví válečných korespondentů z občanské války mezi 

lety 1861 až 1865. Podoba reportáže byla ještě upřesněna definováním muckrakingu, který ve 
 

3 Thukydides (460 př. n. l. – 399 př. n. l.) byl řecký generál, historik a básník, která sepsal svá svědectví 

peloponéské války.  
4 Thukydides a Václav BAHNÍK. Dějiny peloponéské války. 2. vydání. Praha: Odeon, 1977. 
5 The London Gazette [online]. [cit. 2019-07-13]. Dostupné z: https://www.thegazette.co.uk/history 
6 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, s. 61-68. ISBN 978-80-86723-88-4. 
7 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, s. 73. ISBN 978-80-86723-88-4. 
8 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, s. 74. ISBN 978-80-86723-88-4. 
9 Zirad Polák (1788–1865), vlastním jménem Matěj Polák, byl český důstojník, učitel a básník.  
10 Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 2019-07-13]. Dostupné z: 

https://www.etymonline.com/word/reportage 
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svém projevu v roce 190611 pojmenoval americký prezident Theodor Roosevelt. Týkal se 

zasahování investigativní žurnalistiky do práce a života tehdejších politiků.   

Klíčovou postavou české i celosvětové reportáže byl německy píšící novinář Egon 

Erwin Kisch12, přezdívaný zuřivý reportér. Kisch se snažil být přítomen každé zajímavé 

události a své zážitky pak sepisoval jak pro periodika, tak psal své vlastní knihy.13 Kisch svou 

životní prací silně ovlivnil vývoj reportáže jako publicistického žánru.14  

V meziválečném období byly reportáže velmi ovlivněny způsobem, kterým váleční 

korespondenti psali články přímo z fronty. Mnozí váleční reportéři ve své publicistické 

činnosti pokračovali i po konci války a předkládali reportáže ze světa. Vzorem reportéra se ve 

světě stal americký novinář a spisovatel Ernest Hemingway15. „Každý, kdo se stal novinářem 

po Hemingwayovi, jeho styl buď kopíruje, nebo se mu rovnou vyhýbá.“16 V Česku byl jedním 

z hlavních reportérů František Feigel17, který po druhé světové válce vytvořil přes 

800 reportáží z norimberských procesů pro Rozhlasové noviny.18 

Po únoru roku 1948 došlo v Československu k omezení vydávaného tisku a novináři, 

kteří chtěli publikovat, se museli podřídit politice komunistické strany.19 Hlavním směrem 

uměleckého vyjádření, včetně novinářských reportáží, se stal socialistický realismus. Byly 

vydány zákony o postavení redaktorů a Svazech novinářů. Novináři museli být členy Svazu, 

nepohodlní byli vylučováni. Redakce procházely velkou kádrovou obměnou. Řada novinářů 

odešla do emigrace (Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid). Někteří z nich se stali redaktory 

v nově založené rozhlasové organizaci Rádio Svobodná Evropa, která začala vysílat 

1. 5. 1951 z Mnichova, byla financována Kongresem USA a měla sloužit k šíření objektivních 

 
11 The Man with the Muck Rake. Wikisource [online]. [cit. 2019-07-13]. Dostupné z: 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Man_with_the_Muck_Rake 
12 Egon Erwin Kisch (1885–1948) byl rakousko-československý novinář a spisovatel.  
13 Kisch, Egon Erwin. Jews in Eastern europe [online]. Jews in eastern Europe [cit. 2020-02-21]. Dostupné z: 

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kisch_Egon_Erwin 
14 Kisch, Egon Erwin. Australian dictionary of biography [online]. Sydney, Austrálie: Australian National 

University [cit. 2020-02-21]. Dostupné z: http://adb.anu.edu.au/biography/kisch-egon-erwin-10755 
15 Ernest Hemingway (1899–1961) americký novinář, pionýr reportážního žánru, držitel Pulitzerovy ceny 

a Nobelovy ceny za literaturu 
16 OLIVER, Charles M. Ernest Hemingway A to Z: the essential reference to the life and work. New York: Facts 

on File, c1999, s. 140. ISBN 0816034672. 
17 František Feigel (1901–1972), československý novinář, kvůli židovskému původu celý život publikoval pod 

pseudonymem František Gel. 
18 KŘENOVÁ, Kateřina. Novinářská osobnost Františka Gela. Praha, 2010. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova. Vedoucí práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 
19 Úloha novinářské organizace při únorových událostech roku 1948. Spolkový život českých novinářů v letech 

1945-1948. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 19. ISBN 9788024628639. 
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informací.20 

Od poloviny 60. let 20. století se v souvislosti s voláním po reformách ve společnosti 

výrazně zvýšil zájem o tisk. Dočasně byla uvolněna kontrola novinářské práce a mohly 

vznikat nové noviny a časopisy, které nepodléhaly vládnímu dohledu. V roce 1966 vzniklo 

vydavatelství Čs. novinář, které bylo zaměřené mj. na odbornou novinářskou literaturu. Po 

srpnové okupaci r. 1968 byla však novinářská práce opět zatížena cenzurou. Zákonem 

č. 127/1968 Sb. byl zřízen Úřad pro tisk a informace, od r. 1981 Federální úřad pro tisk 

a informace. Sjezd Československého svazu novinářů v roce 1977 schválil Zásady etiky 

socialistického novináře, které se staly nástrojem, jímž režim budoval zdání normality 

tehdejšího mediálního provozu. Ústředním tiskem bylo v té době šest deníků: Rudé právo, 

Lidová demokracie, Svobodné slovo, Práce, Mladá fronta, Zemědělské noviny 

a Československý sport. Vedle nich existovaly ještě regionální tiskoviny a větší množství 

časopisů pro různé cílové skupiny (Mladý svět, Mateřídouška, Pionýr, Vlasta, Svět motorů 

apod.).21  

K velmi pozvolným změnám v tónu sdělovacích prostředků začalo docházet 

v polovině 80. let 20. století v souvislosti s tzv. perestrojkou M. Gorbačova v Sovětském 

svazu. Zásadní dokument pro mediální sféru nazvaný Uplatňování leninské zásady otevřené 

informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí přijalo předsednictvo ÚV KSČ 

v říjnu 1987, faktické projevy uvolnění v praxi ale byly pomalé.22  

Období normalizace (1968–1989) bylo spojeno i s alternativním mediálním prostorem, 

tzv. samizdatem, neboli ilegálním vydáváním tiskovin, zvl. politického zaměření. Tajně byly 

produkovány Lidové noviny, Revolver Revue, Vokno, JAZZsTOP, Dialog88, Alternativa 

a mnoho dalších. Mezi autory patřili Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Pithart, Ludvík 

Vaculík, Jiří Hanák, Petr Uhl, Jan Ruml, Petruška Šustrová a celá řada dalších.23 

Novináři, kteří odešli do emigrace (po r. 1948 a 1968), vydávali exilová periodika. 

Nejčtenějším bylo zřejmě Svědectví, které vydával Pavel Tigrid v Paříži a do něhož přispívali 

 
20 Socialistický realismus. Masarykova Univerzita [online]. Brno: Masarykova Univerzita [cit. 2020-03-21]. 

Dostupné z: https://is.muni.cz/do/phil/Pracoviste/UFAK/FAVBPa03/pages/01-soc_realismus.html 
21 BURGET, Eduard. SVOBODA: 1945–1998. Slovník české literatury [online]. Praha: Ústav pro českou 

literaturu, 2013 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1743 
22 Média v době normalizace od dubna 1969 do listopadu 1989. Dvacáté století [online]. Praha: Národní muzeum 

[cit. 2020-03-21]. Dostupné z: http://dvacatestoleti.eu/data/files/MH_ML_11_duben1969_list1989(1).pdf 
23 BURGET, Eduard. SVOBODA: 1945–1998. Slovník české literatury [online]. Praha: Ústav pro českou 

literaturu, 2013 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1743 
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i autoři žijící v Československu.24 V Německu vycházelo Právo lidu, jehož redaktorem byl Jiří 

Loewy, v Římě vydával Listy Jiří Pelikán.25 

K uvolnění v novinářské práci došlo po sametové revoluci v listopadu 1989. 

 

2.2. Reportáž jako publicistický žánr 
 

Reportér poskytuje své svědectví čtenářům a posluchačům spolu s fakty, která 

popisovanou událost doprovázejí. Poskytnuté informace odlišují reportáž od črty a podobných 

žánrů. Reportáž je zároveň podobná cestopisům, u obou žánrů se očekává, že autor byl buď 

aktivním účastníkem děje, nebo děj dodatečně zkoumal.  

Reportáže můžeme rozdělit na několik druhů: popisné, cestovatelské, umělecké, 

polemické a analytické. Každá z nich se zabývá jiným tématem a na čtenáře působí jinak. 

Popisné a cestovatelské reportáže čtenáře seznamují se zážitky a událostmi, polemické 

a analytické reportáže naopak předkládají čtenáři témata k zamyšlení a autorovy náhledy na 

věc. Cílem reportáže je vyvolat názornou představu o prostředí, přiblížit určené místo se 

všemi jeho zvláštnostmi a lidmi, kteří tam žijí a pracují. Tištěné reportáže jsou dnes velmi 

často doprovázeny fotografiemi. Z těchto fotografií se vyvinul vlastní žánr fotoreportáží, které 

obsahují velmi málo textu, někdy dokonce vůbec žádný. Reportéři, kteří tvoří reportáže pro 

rozhlas, možnost využít fotografie nemají, musí tak spoléhat na poutavé užití jazyka, aby 

získali publikum a popsali posluchačům situaci.26   

Formát reportáže uzpůsobuje autor tématu, které popisuje. V reportáži se běžně 

kombinuje několik žánrů, jako je fejeton, povídka nebo esej. Některé reportáže tak na první 

pohled reportáže nepřipomínají, třeba jako v případě knihy Václava Bartušky27 Polojasno28, 

která je psána jako pracovní deník, ale svým způsobem je reportáží o vyšetřování událostí 

17. listopadu 1989. 

 

 
24 Svědectví. Scriptum [online]. Praha: Scriptum [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

http://scriptum.cz/cs/periodika/svedectvi 
25 Obzory (Praha). Scriptum [online]. Praha: Scriptum [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

http://scriptum.cz/cs/periodika/obzory-praha 
26 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, s. 60. ISBN 978-80-86723-88-4. 
27 Václav Bartuška (1968) je český politik, diplomat a publicista. 
28 BARTUŠKA, Václav. Polojasno: pátrání po vinících 17. listopadu 1989. V Praze: XYZ, 2009. ISBN 978-80-

7388-267-9. 
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2.3. Nastolování agendy 
 

Zprávy, které předávají žurnalisté, procházejí stanoveným procesem od zdroje zprávy 

k příjemci. Jak ovlivňuje reportér názor příjemce zprávy, popsal už Walter Lippman v knize 

Veřejné mínění29. Jeho práci později zahrnuli do své studie o nastolování agendy Maxwell 

McCombs a Donald Shaw.30 

Nastolování agendy (agenda setting) zkoumá vliv masových médií a mediální 

komunikace na veřejné mínění. Média dokážou záměrně, či nezáměrně ovlivnit názor 

veřejnosti skrze sérii procesů, které vedou k vytvoření a publikování zprávy. McCombs 

a Shaw zkoumali vliv médií na průběh prezidentských voleb roku 1968 v americkém okrsku 

Chapel Hill, NC. Jejich hypotéza zněla, že masová média jsou součástí politických kampaní, 

ale mají i vliv na probíraná témata a stanoviska politických témat. Tuto hypotézu pojmenovali 

agenda-setting, tedy nastolování agendy. Při výzkumu se soustředili hlavně na nerozhodné 

voliče. U těch čekali nejvýraznější výsledek působení médií. Každý zkoumaný volič sdělil 

seznam svých největší znepokojení. Výzkumníci si z výsledků vytvořili seznam odpovědí 

seřazených podle četnosti. Zároveň si vytvořili seznam všech témat, o kterých reportovala 

hlavní média v okrsku. Při závěrečném srovnání seznamů došli k výsledku, že média jasně 

ovlivňují témata, o kterých nerozhodní voliči přemýšlejí.31  

Výsledky z Chapel Hill zopakovali autoři o čtyři roky později, ve městě Charlotte, 

NC. Charlote study byla mnohem detailnější a s větším počtem respondentů. Do výzkumu 

zapojili prvek času a psychologické aspekty, kterými média mohla ovlivňovat příjemce. 

Studie z Chapel Hill a Charlotte položily základ zkoumání vlivu masových médií, především 

v politickém a volebním kontextu. Výsledky studie byly od té doby zopakovány více než 

čtyřsetkrát.32  

Novinář může ovlivnit názor příjemce různými způsoby. Tvorba zprávy vzniká už ve 

chvíli, kdy se novinář rozhoduje, o kterém tématu informovat a o kterém ne. Uvnitř redakce 

prochází zpráva sérií rutin, které zprávu upraví, či kompletně zastaví a odmítnou. Tyto 

 
29 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3. 
30 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 

2009. ISBN 978-80-7367-591-2. 
31 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178- 

926-7. s.17 
32 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178- 

926-7. s.20 
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procesy jsou shrnovány i ve výzkumu gatekeepingu.33 

Jakým způsobem je zpráva komunikována, má také zásadní vliv na její přijetí 

veřejností. Komunikaci a její působení na publikum můžeme rozdělovat do dvou stupňů. 

První z nich je rámcování (framing). Rámce jsou forma kontextu ke zprávě, díky kterým 

můžeme informace zařadit a interpretovat. Během rámcování se snaží médium vytvořit rámec 

vnímání události, či se na nějaký existující rámec odvolat. Každý účastník mediální 

komunikace má své vlastní rámce, kterými informace interpretuje. Rámec, ke kterému si 

příjemce zprávu vztáhne, má zásadní vliv na pochopení zprávy a jejích důsledků.34 

Druhý stupeň je vypíchnutí (priming). Vypíchnutí kombinuje reputaci, např. média, 

osobnosti či organizace, se zprávou. Příjemce zprávy si tak snáze vztáhne názor, který již má 

k médiu, i ke komunikované zprávě. Vypíchnutí může být například vyhlašování filmových 

cen. Návštěvníci a diváci si mohou snáze vztáhnout svůj existující vztah k okolí (událost, 

instituce, celebrity, přítomnost televizních štábů) k samotným oceněním.35 

V případě válečných reportérů tak také může docházet k ovlivňování veřejného mínění 

pomocí těchto procesů. Hlavní z nich nastává už při výběru oblasti, ze které budou reportéři 

vytvářet reportáže. Reportáže často popisují situaci tak, aby si příjemce zprávy mohl vytvořit 

vlastní názor na situaci. Během tvorby reportáže může reportér některé události zdůraznit 

a jiné vynechat a ovlivnit tak názor příjemce zprávy.  

 

2.4. Válečná reportáž  
 

2.4.1. Válečná reportáž ve světě 
 

První zaznamenaná reportáž z války byl Herodotův36 popis Perské války37, i když se jí 

sám neúčastnil a pouze shromažďoval zapsaná a očitá svědectví o konfliktu. Poslové byli 

vysíláni se zprávami o výsledcích bitev: nejslavnější z nich byl Feidippidés38, který přinesl do 

 
33 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178- 

926-7. 
34 Rámcování (framing). TABERY, Paulína. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav 

Akademie věd ČR, 2008, s. 30–34. ISBN 978-80-7330-151-4. 
35 Vypíchnutí (priming). TABERY, Paulína. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav 

Akademie věd ČR, 2008, s. 37–38. ISBN 978-80-7330-151-4. 
36 Hérodotos (484 př. n. l. – 430 př. n. l.) byl řecký historik, přezdívaný „otec dějepisu“.  
37 Řecko-perská válka (499 př. n. l. – 449 př. n. l.) byla série bitev o území mezi Achaemenidskou říší a řeckými 

městskými státy. 
38 Feidippidés (530 př. n. l. – 490 př. n. l.) byl řecký kurýr, který 12. září 490 běžel se správou o řeckém úspěchu 

v bitvě o Marathón do Athén, jeho výkon inspiroval moderní maraton.  
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Athén zprávu o vítězství v bitvě u Marathónu.  

Reportáže doprovázely takřka každý konflikt v historii lidstva. Nové technologie, jako 

telegram a kotoučový tisk, umožnily rychlejší šíření zpráv a reportáží od válečných 

korespondentů z fronty. 

Americká občanská válka39 byla jedna z prvních válek plně dokumentovaná reportéry 

na obou stranách fronty. Novináři na frontě neměli většinou žádné reportérské vzdělání a jen 

velmi málo zkušeností, proto většinu postupů vytvářeli na místě podle situace. I přesto se jim 

během občanské války podařilo vytvořit překvapivě funkční způsoby tvorby a odesílání 

reportáží. Tyto zkušenosti pak novináři využívali i nadále ve svých reportážích mimo válku, 

a ovlivnili tak celou nadcházející generaci publicistů. Posílily se také vztahy mezi novináři 

z různých deníků. Na severní straně konfliktu vznikla „bohémská brigáda“, volná skupina 

korespondentů, kteří spolu cestovali a mezi sebou si sdíleli informace a zdroje.40 Styl 

reportérů z americké občanské války pomohl zformovat válečné reportáže jako samostatný 

žánr. Ke komunikaci byly používány vlaky, dostavníky, ale poprvé v historii také telegraf, 

díky kterému zprávy doputovaly od novináře do redakce téměř okamžitě. Nejznámější jméno 

v brigádě byl William Howard Russel41, který psal pro londýnský deník The Times. Russel je 

dodnes označovaný za prvního moderního válečného korespondenta.42 

Russel svoje schopnosti válečného reportéra projevil i před americkou občanskou 

válkou, a to během války na Krymu.43 Válka na Krymu byla prvním konfliktem, v němž díky 

vlakům a telegrafu mohli reportéři přenášet zprávy z probíhajících bitev „živě“. Protože se 

válečné reportérství teprve usazovalo jako žánr moderní doby, reportéři čelili malému 

množství cenzury a mohli o tématech psát volně.44 

 

2.4.2. První a druhá světová válka 
 

Během první světové války se reportáže poprvé potýkaly se systematickou cenzurou 

 
39 Americká občanská válka (1861–1865) byla válka o území mezi severní unií proti jižní konfederaci.  
40 TUCHER, Andie. Bohemian Brigade: Civil War newsmen in action. Madison, Wis.: University of Wisconsin 

Press, 1954. ISBN 029911340x. 
41 William Howard Russel (1820–1907) byl irský novinář, první moderní válečný korespondent, který psal 

reportáže z krymské války, indického povstání, americké občanské války a dalších důležitých konfliktů.  
42 MCLAUGHLIN, Greg. Getting to Know Each Other: From Crimea to Vietnam. MCLAUGHLIN, Greg. The 

war correspondent. Fully updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 93-117. ISBN 9781783717583. 
43 1853–1856, územní ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Osmanskou říší se spojenci. 
44 MCLAUGHLIN, Greg. Getting to Know Each Other: From Crimea to Vietnam. MCLAUGHLIN, Greg. The 

war correspondent. Fully updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 21-28. ISBN 9781783717583. 
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ze strany vlády. Většina reportérů neměla možnost dostat se na frontu, pouze Velká Británie 

a Spojené státy americké v průběhu války povolily akreditovaným novinářům připojit se 

k některým vojenským jednotkám na bojišti. Zprávy novinářů ale musely procházet přes 

vládní cenzory, kteří kontrolovali, jaké informace se dostanou do civilního světa. Čtenáři byli 

po ostrém žurnalismu z krymské války45 zvyklí na kritizování vládního chování 

a necenzurované popisování situace na frontě. Během první světové války se ale tyto články 

změnily na mnohem umírněnější a byly zčásti využívány ke zkreslení války ve prospěch 

vlastní strany. Takovou situaci popsal Sydney Moseley46 slovy: „Křídla korespondentů byla 

vládou přistřižena tak krátce, že je zřídkakdy donesla na přední linii.“47 

Čtenáři se také poprvé setkali s denním tiskem jako nástrojem masové propagandy. 

Všechny zúčastněné vlády chápaly strategickou důležitost ovládnutí domácího tisku. Ten 

používaly pro získání další podpory z vlastních řad a k pomluvě nepřátel. Většina novinářů na 

nový systém domácí propagandy přistoupila dobrovolně a stala se svými vlastními cenzory.48 

Novináři se také stali strategickou zbraní ve válce jako v případě incidentu továrna na 

mrtvoly49, kdy série fabrikovaných článků posílila zapojení spojeneckých vojsk v první 

světové válce.  

Válečná reportáž se během druhé světové války řídila podobnými pravidly jako 

v první světové válce. Reportéři stále čelili technologické bariéře v komunikaci. Neměli 

k dispozici přenosné videokamery jako v pozdějších konfliktech. Zprávy nejprve předávali 

vojenským cenzorům, až poté je mohli odvysílat do redakce. U korespondentů se v důsledku 

toho začala objevovat větší míra autocenzury než v první světové válce. 50 

 

 

 

 
45 Krymská válka (1853–1856) byl ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Osmanskou říší o území poloostrova 

Krym.  
46 Sydney Moseley (1888–1961) byl britský válečný novinář a knižní autor. 
47 MOSELEY, Sydney. The Truth about a Journalist. Londýn: Pitman, 1935, s. 352. 
48 LASSWELL, Harrold. Propaganda Technique in the World War. 3. vydání. USA: Martino Fine Books, 2013, 

s. 195. 
49 Továrna na mrtvoly byl fabrikovaný příběh, který se poprvé objevil 17. dubna 1917 v tisku Lorda Northcliffa. 

Podle zpráv měli Němci rozpouštět své padlé vojáky v kádích kyseliny a jejich ostatky používat na výrobu 

lepidla a nitroglycerinu. Na základě těchto zpráv se spojenecké síly rozhodly bojovat až do úplné porážky 

Německa a nepřijaly jeho kapitulaci dříve. Nepravdivost původních zpráv v tisku byla oficiálně oznámena 

britskou vládou 2. prosince 1925. 
50 Goodbye Vietnam Syndrome: The Embed System in Afghanistan and Iraq. MCLAUGHLIN, Greg. The war 

correspondent. Fully updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 106. ISBN 9781783717583. 
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2.4.3. Válka ve Vietnamu 
 

Od první světové války se situace novinářů v konfliktech dlouho zásadně neměnila. 

Až příchod nových technologií, jako přenosných barevných videokamer a rozšíření televizorů 

do každé domácnosti, dal novinářům možnost komunikovat přímo s posluchači a ukázat jim 

hrůznou podobu války bez zásahů vládních cenzorů. Válka ve Vietnamu51 byla poslední 

ozbrojený konflikt, o němž mohli většinou reportéři psát, co chtěli, a měli neomezený přístup 

na veškeré spojenci ovládané území.52  

Styl, kterým novináři psali reportáže, se také změnil. Místo propagandistických článků 

a zkrácených informací o stavu fronty se reportéři pouštěli do delších investigativních článků 

o chování amerických vojáků v zahraničí a etické otázce účasti USA v konfliktu.53 Role 

reportérů ve válce ve Vietnamu je dodnes kontroverzní téma. Americká vláda viní média, že 

zapříčinila ztrátu podpory od amerických občanů, což byla jedna z hlavních příčin stažení 

amerických sil z Vietnamu. Během konfliktu média zobrazovala velmi syrový a negativní 

obraz války, což byl rozdíl proti stylu reportáží z první a druhé světové války.54  

 

2.4.4. Válečné reportáže současnosti 
 

V posledním desetiletí 20. století došlo k zásadní změně v postavení válečných 

reportérů. Už během války v Perském zálivu55 připravila americká vláda sérii omezení pro 

válečné korespondenty, která jim de facto bránila svobodně psát o svých zkušenostech 

z Kuvajtu. Místo toho vytvořila americká armáda skupiny 40 novinářů, které během dvou 

týdnů vozila po válečné zóně.56 To byl zárodek „embeddingu“, modelu, který od roku 1991 

adoptovala většina zemí OSN.  

Pravidla, kterými se řídí embeddovaní žurnalisté, se od roku 1991 změnila ještě 

 
51 Válka ve Vietnamu (1955–1975) byl ozbrojený konflikt mezi jižním a severním Vietnamem. Každá strana 

byla podporována soupeřícími mocnostmi probíhající studené války.  
52 LUNN, Hugh. Vietnam: A Reporter's War. 2. vydání. Queensland: Cooper Square Press, 2001. ISBN 

0815411502. 
53 HAMMOND, William M. Reporting Vietnam: media and military at war. Lawrence, Kan.: University Press 

of Kansas, c1998. ISBN 07-006-0911-3. 
54 HALLIN, Daniel C. The uncensored war: the media and Vietnam. Berkeley: University of California Press, 

1986. ISBN 05-200-6543-3. 
55 Válka v Perském zálivu (1990–1991) byl ozbrojený konflikt mezi koalicí OSN a Irákem za účelem osvobození 

Kuvajtu. 
56 Goodbye Vietnam Syndrome: The Embed System in Afghanistan and Iraq. MCLAUGHLIN, Greg. The war 

correspondent. Fully updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 141. ISBN 9781783717583. 
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dvakrát. První změny byly použity při americké invazi do Afghánistánu57, další při invazi do 

Iráku58 v roce 2003. Model embeddingu prochází revizemi, ale od války v Iráku už nedošlo 

k zásadním změnám. Oficiální mluvčí oddělení zahraničních styků v Pentagonu Bryan 

Whitman později vysvětlil, že hlavním důvodem embeddingu je jeho strategická hodnota 

v informační válce. S novináři počítali jako s každou jinou složkou ve válečném plánování.59 

Embedding novinářů slouží i jako nástroj pro kontrolování informací, které mohou 

reportéři získat a následně nechat otisknout. K vytvoření celistvého obrazu z reportáží je 

potřeba získat informace a názory z obou stran. Takové informace ale nemůže embeddovaný 

novinář získat, protože se k nim nedostane, nebo jsou jinak cenzurovány. Díky embeddingu 

tak zůstává velké množství informací „za oponou“.60 

 

2.4.5. Počátky české válečné reportáže 
 

České válečné reportáže se kvůli působení cenzury ze strany okupujících států vyvíjely 

pomaleji než v sousedních státech. Českoslovenští novináři i tak působili v každém 

evropském válečném konfliktu. Během první světové války byli mnozí z nich rekrutováni do 

rakouského válečného tiskového stanu.61 Ten připravoval rakousko-uherský válečný tisk, 

který obsahoval reportáže, kresby a fotografie z fronty. Mezi rekrutované umělce a novináře 

patřili mimo jiné i v Praze narozený Egon Erwin Kisch a fotoreportérka Alice Schalek62.  

Alice Schalek byla jednou z nejvlivnějších válečných korespondentek 20. století. Byla 

židovského původu, její rodina emigrovala z Vídně na Moravu v roce 1874. Po vyhlášení 

války byla první ženskou reportérkou zaměstnanou v rakouském válečném tiskovém stanu. 

Oproti svým mužským kolegům nebyla formálně vzdělaná ve fotografii a její fotografie 

bývaly často rozostřené a měly nedokonalou kompozici. Na rozdíl od svých mužských kolegů 

 
57 Americká invaze do Afghánistánu (2001) byla vysazením amerických jednotek do Afghánistánu za účelem 

najít a zneškodnit Osama bin Ladena a teroristickou organizaci al-Quida.  
58 První americká invaze do Iráku (2003) byla první vojenská operace války v Iráku, s cílem svrhnout iráckou 

vládu Saddáma Husseina a nastolit dočasnou provizorní vládu v Iráku. 
59 Bryan. The Birth of Embedding as Pentagon War Policy. KATOVSKY, Bill a Timothy CARLSON. 

Embedded: the media at war in Iraq. Guilford, Conn.: Lyons Press, 2003, s. 207-208. ISBN 1592282652. 
60 ČERNÝ, Karel. Reportér na tanku. Embedding a jiné pasti v knize bývalého zpravodaje na Blízkém východě. 

Novinky.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2019, 7. 2. 2019 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/reporter-na-tanku-embedding-a-jine-pasti-v-knize-byvaleho-

zpravodaje-na-blizkem-vychode-40270475 
61 Kriegspressequartier, nebo rakousko-uherský válečný tiskový stan byl ve Vídni sídlící hlavní rakouské 

středisko tvorby válečných propagačních materiálů, cenzurování dopisů z fronty a tvorby válečného tisku. 
62 Alice Schalek (1874–1956) byla rakouská fotoreportérka a spisovatelka, která za své válečné reportáže 

obdržela ocenění Zlatý kříž s korunou.  
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ale podnikala cesty do nebezpečných oblastí, odkud přinášela své reportáže, nebála se 

fotografovat probíhající bitvy přímo z místa dění. Neobvyklost jejích reportáží byla ještě 

zdůrazněna tím, že pořádala veřejné přednášky o svých zkušenostech a zážitcích z fronty.63  

Reportáže Alice Schalek čelily už během války velké kritice nejen proto, že autorka 

byla žena bez novinářského vzdělání. Svými současníky byla přezdívána hyena bojiště. 

Schalek se vydávala do nejnebezpečnějších míst války a psala odtud reportáže, které 

oslavovaly násilí a smrt, které válka přinášela. I když dostala od rakousko-uherské vlády 

vyznamenání za zásluhy a odvahu, názory na její práci byly smíšené.  

Během druhé světové války byla svoboda českého tisku a rozhlasu značně omezena. 

Většinu reportáží tak mohli lidé slyšet pouze ze zahraničního rozhlasového vysílání, jehož 

poslech byl v rozporu s protektorátními zákony a mohl být trestán až smrtí.64 První bylo 

Rádio Moskva, které vysílalo v češtině už od ledna 1939, za ním následovalo vysílání 

z Británie a USA. Většina zahraničního vysílání obsahovala přeložené zprávy do češtiny, za 

druhé světové války bylo jen velmi málo českých válečných korespondentů.65  

Jedním z mála takových reportérů byl Jiří Mucha66, syn secesního malíře Alfonse 

Muchy67. Jiří Mucha nastoupil do čs. zahraničního vojska v roce 1939, jako řadový voják se 

bojů ale nikdy nezúčastnil. Mezi lety 1941–1943 pracoval na pořadech čs. exilového 

rozhlasového vysílání, v dubnu 1943 se sám vydal do severní Afriky jako válečný redaktor. 

Své reportáže psal z Tobruku68 a ze spojeneckého vylodění v Normandii69. Posílal je do rádia 

BBC a vládního časopisu Čechoslovák.70 Také je později vydal v časopise Květy a v knize 

Oheň proti Ohni.71 

 
63 Alice Schalek. Jewish Women's Archive: Sharing Stories Inspiring Change [online]. Dostupné z: 

https://jwa.org/encyclopedia/article/schalek-alice 
64 ŠÍR, Vojtěch. Trest smrti za poslech zahraničního rozhlasu. Https://www.fronta.cz [online]. Prah: Fronta, 

2010, 25.7.2010 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.fronta.cz/dotaz/trest-smrti-za-poslech-ciziho-

rozhlasu 
65 MAŠKOVÁ, Tereza. Rozhlasové vysílání do okupovaného Československa [online]. Praha: Rozhlas [cit. 

2020-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/vrozhlase/_zprava/rozhlasove-vysilani-do-

okupovaneho-ceskoslovenska--1428890 
66 Jiří Mucha (1915–1991) byl český novinář, překladatel a lékař. Po konci války byl souzen v inscenovaném 

procesu a do roku 1951 vykonával trest v uranových dolech.  
67 Alfons Mucha (1860–1939) byl český malíř a návrhář. Je jedním z hlavních představitelů secesního 

uměleckého stylu a jeho nejznámějším dílem je série dvaceti obrazů Slovanská epopej. 
68 Město v Libyi, ve válce proslavené obléhání Tobruku (11. 4. – 10. 12. 1941), v jehož obraně sehrály klíčovou 

roli československé prapory. 
69 6. 6. 1944, vylodění spojeneckých jednotek na pobřeží Francie, den, kdy Amerika vstoupila do války.  
70 Čechoslovák byl hlavní časopis československého odboje za 2. světové války, publikován v letech 1939–1941. 
71 ŠOPOVOVÁ, Jolana. Jiří Mucha. Praha: J. Šopovová, 2011. ISBN 978-80-904876-0-4. 
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Reportéři Ladislav Sitenský72 a Erik Auerbach73 byli nejvýznamnější čeští 

fotoreportéři druhé světové války. Oba pracovali pro exilové ministerstvo zahraničních věcí 

v Londýně a jejich fotografie vycházely v časopise Čechoslovák. Sitenský jako fotograf létal 

s československou 312. stíhací perutí RAF. Fotografoval i největší bojové nasazení 

Československé samostatné obrněné brigády ve druhé světové válce, dobývání francouzského 

města Dunkerque.74 Auerbach je známý především jako oficiální fotograf československé 

exilové vlády. Jeho fotografická kniha o zážitcích z války s názvem Volá Londýn byla 

publikována až v roce 2000.75  

V období od konce druhé světové války až do pádu komunismu se nedá o vývoji 

československé válečné reportáže hovořit. Informace o světových válečných konfliktech 

(např. korejské válce, válce ve Vietnamu) se sice objevují na stránkách československého 

tisku i v rozhlasovém a televizním vysílání, ale jsou přebírány ze zahraničního zpravodajství, 

ve většině případů zejména ze Sovětského svazu. Dominujícím hlediskem se stalo ideologické 

a propagandistické působení.76 

 

2.4.6. České válečné reportáže současnosti 
 

Mezi významné české válečné reportéry z období po roce 1989 můžeme počítat Petru 

Procházkovou77 a Jaromíra Štětinu78. Spolu v roce 1994 založili nezávislou novinářskou 

agenturu Epicentrum, která se věnuje reportážím z míst zasažených válkou a pohromami. 

Procházková a Štětina cestovali jako korespondenti do Afghánistánu, Gruzie, Čečenska 

a mnohých dalších zemí. Jejich práce položila základy českého válečného reportérství po 

sametové revoluci, oba jsou držiteli řady ocenění za svoji práci, jako jsou novinářské Ceny 

Ferdinanda Peroutky a medaile prezidenta České republiky Za zásluhy79. I když nejsou 

reportáže agentury Epicentrum geograficky omezené, Procházková a Štětina se zaměřují na 

 
72 Ladislav Sitenský (1919–2009) byl československý fotograf, který se proslavil svou prací za 2. světové války. 
73 Erich Auerbach (1911–1977) byl československý fotograf, oficiální fotograf československé exilové vlády. 
74 SITENSKÝ, Ladislav a Zdeněk HURT. Stíhači. Cheb: Svět Křídel, 2018. ISBN 8085280175. 
75 AUERBACH, Erich. Volá Londýn: československá vláda v exilu 1939-1945 = London calling : Czechoslovak 

government in exile 1939-1945. Praha: Czech Photo, [2005]. ISBN 80-239-5584-5. 
76 KAPLAN, Karel; TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Praha: Ústav pro 

soudobě dějiny Akademie věd České republiky (ÚSD AV ČR), 1994. 183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
77 Petra Procházková (1964) je česká novinářka a válečná korespondentka. Proslavila se reportážemi z kavkazské 

oblasti po rozpadu Sovětského svazu.  
78 Jaromír Štětina (1943) je český novinář a politik, jeden ze zakladatelů českého válečného žurnalismu a bývalý 

senátor a europoslanec.   
79 Medaile za zásluhy: seznam vyznamenaných [online]. Praha. Dostupné také z: https://www.hrad.cz/cs/ceska-

republika/statni-vyznamenani/medaile-za-zasluhy/seznam-vyznamenanych 
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konflikty na Blízkém východě a na území bývalého Sovětského svazu.  

Mezi další významné české válečné reportéry můžeme řadit ještě Michala Kubala, 

který pro Českou televizi natáčel reportáže z Kosova, Bosny a Hercegoviny, Pákistánu, Iráku 

a mnoha dalších zemích ve válečném konfliktu. Během návštěvy v Iráku byl 12. dubna 2004, 

spolu s dalšími dvěma Čechy, kameramanem Petrem Klímou a redaktorem Českého rozhlasu 

Vítem Pohankou, zajat skupinou radikálních povstalců. O čtyři dny později byli propuštěni 

a následně přepraveni do České republiky.80 

Dalšími významnými válečnými reportérkami jsou Lenka Klicperová, Markéta 

Kutilová, Jarmila Štuková, Tereza Spencerová a Lenka Filípková. Tyto reportérky jsou 

autorkami reportáží, které zkoumám ve své práci, proto je jim dále věnována podkapitola 

4.1.6.1. 

 V současnosti jsou čeští reportéři aktivní ve většině probíhajících ozbrojených 

konfliktů. V České republice se každoročně udělují ocenění novinářské práce, od roku 1995 

Cena Ferdinanda Peroutky a od roku 2010 Novinářská cena. Těmito cenami jsou oceňováni 

i váleční korespondenti, jako již zmínění novináři Procházková, Štětina a Kubal. Za válečné 

reportáže z Blízkého východu byli oceněni i Jakub Szántó a Barbora Šámalová. Za svou 

reportáž o práci českých vojáků v Afghánistánu Foxtrot v Prachu81 byl oceněn František Šulc. 

  

2.5. Válečný reportér 
 

2.5.1. Role válečného reportéra  
 

Reportér má nepsané pověření být očima a ušima, ale i hodnotícím komentátorem 

právě živých událostí.82 Jeden ze zakladatelů moderní reportáže Egon Erwin Kisch zastával 

názor, že reportér nemá žádná stanoviska a nemá žádné tendence. Váleční reportéři jsou 

během svojí práce svědky těch nejhorších, ale i nejlepších lidských skutků, jejich role je podat 

o těchto skutcích svědectví. Stejně tak podle Kische slouží reportér jako most mezi válkou 

a mírem, protože zatímco on píše zprávy z fronty, většina jeho čtenářů není ve válečné zóně.83 

 
80 Novinky [online]. novinky.cz, 2004 Dostupné z: https://www.novinky.cz/irak/29986-cesti-novinari-uneseni-v-

iraku-jsou-na-svobode.html 
81 ŠULC, František. Foxtrot v prachu. Reportér. Reportér magazín, 2014, 1(3), 8. 
82 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, s. 59. ISBN 978-80-86723-88-4. 
83 Kisch, Egon Erwin. Jews in Eastern europe [online]. Jews in eastern Europe [cit. 2020-02-21]. Dostupné z: 

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kisch_Egon_Erwin 
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Jedna z rolí válečného reportéra je na první pohled skrytá. Reportáže odkrývají dění na 

místech, kam se běžný civilista nemůže snadno dostat, a z těch míst ukazují, co se snaží 

armáda a vláda skrýt. Válka ve Vietnamu je nejznámější příklad, kdy reportáže pomohly 

změnit směr války. Svědectví a fotografie, které se dostávaly do domácností Američanů, byly 

jedním z hlavních důvodů ztráty podpory veřejnosti. To mělo za následek stažení amerických 

vojáků z Vietnamu v dubnu 1975. Reportéři, kteří mohli ve Vietnamu cestovat kamkoliv, 

přinášeli svědectví o kruté realitě války a lidech, kteří jsou v ní zachyceni, ať dobrovolně, 

nebo proti své vůli. Americkou veřejnost tyto reportáže zbavily iluzí o válce, které měla 

z druhé světové války a války v Koreji.84 Roli válečného reportéra jako odkrývače válečných 

tajemství považuje americký novinář Greg McLaughlin za nejdůležitější roli pro společnost.85 

 

2.5.2. Nebezpečí a příprava 
 

Podle CPJ86 přišlo o život od roku 1992 celkem 1347 novinářů87, 426 z nich byli 

váleční reportéři. Historicky nejnebezpečnější území pro novináře je Irák, který zažil od roku 

1991 dva válečné konflikty, invazi americké armády, povstání a stálý konflikt mezi šíitskými 

a sunnitskými muslimy. V Sýrii jen za rok 2018 zemřelo 9 novinářů: 6 při přestřelkách 

a 3 byli zavražděni. Většina novinářů ve válečných zónách funguje jako embeddovaní 

žurnalisté, cestují tedy s vojenským doprovodem, a jsou tak vystaveni menšímu nebezpečí.  

V minulosti byly ale také zaznamenány incidenty, kdy na reportéry stříleli vojáci jejich 

vlastní strany. Takový případ se stal v roce 2003, kdy vojáci amerických ozbrojených složek 

během přestřelky s Iráčany zasáhli i tým britského novináře Terryho Lloyda. Lloyd a jeho 

libanonský překladatel zemřeli na místě, tělo jednoho jeho kameramana, původem Francouze, 

nebylo nikdy nalezeno. Jediný, kdo střelbu do vlastních řad přežil, byl belgický kameraman 

Daniel Demoustier.88 

Válečná zóna je pro korespondenty stále nebezpečnější území. Zúčastnit se bojů jako 

 
84 HALLIN, Daniel C. The uncensored war: the media and Vietnam. Berkeley: University of California Press, 

1986. ISBN 05-200-6543-3. 
85 Telling Truth to Power’ – the Ultimate Role of the War Correspondent? MCLAUGHLIN, Greg. The war 

correspondent. Fully updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 214-217. ISBN 9781783717583. 
86 Committee to Protect Journalists je nezávislá nezisková organizace, která podporuje nezávislost tisku 

a bezpečí novinářů po celém světě.  
87 Journalists murdered between 1992 and 2019. Committee to Protect Journalists [online]. New York: 

Committee to Protect Journalists, 2019. Dostupné z: https://cpj.org/data/killed 
88 The war correspondent: risk, motivation and tradition. MCLAUGHLIN, Greg. The war correspondent. Fully 

updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 11. ISBN 9781783717583. 
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embeddovaný žurnalista vyžaduje zvláštní vybavení a trénink, reportéry tak posílají do boje 

pouze redakce, které si to mohou finančně dovolit. Dle McLaughlina jsou zdroje redakce 

důležitým faktorem při přípravě reportérů. Čím bohatší redakce, tím lépe vybavený a lépe 

vycvičený jejich reportér bude. Díky výbavě a tréninku se pak mohou dostat na místa, kam se 

jiní reportéři neodváží. Nezávislé společnosti, jako je AKE Group, nabízí nejen trénink, ale 

i pojištění reportérů v případě úrazu, únosu a dalších nespecifikovaných událostí.89  

 

2.5.3. Získávání informací 
 

Reportéři při své práci pracují s různými zdroji informací. Hlavními zdroji informací 

pro vytvoření kontextu k reportáži jsou ty formální. To jsou všechny informace publikované 

v periodickém a neperiodickém tisku, v televizi, v rozhlase, na internetu, ve vědeckých 

pracích a v archivech. Tyto zdroje jsou většinou přístupné široké veřejnosti, může se ale 

jednat i o informace interní. Etičnost publikování takových informací by tak měl před 

publikováním posoudit reportér spolu s šéfredaktorem.90  

Ostatní zdroje získá reportér přímo v poli. Tyto ostatní zdroje jsou nejčastěji 

neformální, tedy informace od místních lidí, fotografie a zážitky, které získá sám reportér. Při 

práci s lidskými zdroji musí být reportér opatrný a zacházet s informacemi i informátory dle 

svých nejlepších schopností. Na to, aby si získal důvěru lidí, musí s nimi jednat s respektem 

a empatií. Zároveň musí ale i dbát na ověřitelnost informací, které dostává. Reportérova 

schopnost najít rovnováhu ve vyhledávání informací je nejen důkazem jeho schopností, ale je 

také zásadní pro vytváření reportáží, které mají jak nadhled, tak důraz na detail.91 

Novinář by měl informovat lidi, se kterými mluví, že rozhovor nahrává a části z něj 

bude publikovat. Ostatní účastníci rozhovoru se pak mohou rozhodnout, co vše jsou ochotni 

sdělit „na záznam“. Reportéra také mohou požádat, aby některé informace odstranil ze 

záznamu nebo nenahrával nějakou část rozhovoru, pokud chtějí reportérovi sdělit nějaké 

informace důvěrně.92  

Novinář může získávat informace i z místních mediálních agentur bojujících stran, ale 
 

89 The war correspondent: risk, motivation and tradition. MCLAUGHLIN, Greg. The war correspondent. Fully 

updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 17. ISBN 9781783717583. 
90 At the root of relationships: sourcing dilemmas. KEEBLE, Richard. Ethics for journalists. New York, NY: 

Routledge, 2009, s. 26-46. Media skills. ISBN 0415430763. 
91 KAYE, David. Sources of information, formal and informal. Erraturm: Library Magazine. Spojené Království: 

MCB University Press, 1995, 16(5). ISSN 0143-5124. 
92 At the root of relationships: sourcing dilemmas. KEEBLE, Richard. Ethics for journalists. New York, NY: 

Routledge, 2009, s. 26-46. Media skills. ISBN 0415430763. 
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v některých případech může být problematické zjistit, kdo za agenturou stojí a kde má sídlo. 

 

2.5.4. Reportérské skupiny  
 

Pokud reportér podává svědectví z fronty, zřídkakdy je tam jako jediný novinář. 

Skupiny reportérů, kteří spolu vzájemně spolupracují a předávají si informace, jsou časté ve 

většině reportérských specializací a ve válečné reportáži se objevily už během americké 

občanské války. Na straně severní unie vznikla takzvaná bohémská brigáda, skupina novinářů 

soustředěná hlavně okolo Williama Howarda Russela, která cestovala po válečných frontách 

spolu a sdílela mezi sebou zdroje a informace. Někteří z novinářů se tak neúčastnili bitev 

a rozhovorů s vojáky, místo toho zajišťovali telegrafickou linku do redakcí, kterou poté mohla 

použít celá skupina.93  

Reportéři v obou světových válkách byli přiděleni k vojenským jednotkám, 

necestovali tak sami, ale ani v doprovodu dalších novinářů. Mediální pokrytí následků války 

ale naopak velmi zdůraznilo novinářské skupiny: jako při norimberských procesech, kdy 

spojenci připravili v Norimberku zázemí pro desítky novinářů, kteří podávali zprávy ze všech 

procesů. Byl mezi nimi i český novinář František Feigel.94  

Po modelu volně cestujících novinářů během války ve Vietnamu se novinářské 

skupiny znovu začaly používat během války v Perském zálivu a následných amerických 

invazích do Afghánistánu a Iráku. Embeddovaní žurnalisté pracují ve skupinách 40 reportérů 

a pouze v doprovodu přidělených ozbrojených složek. Reportéři, kteří do válečných zón 

vyrážejí na vlastní pěst, většinou necestují ve skupinách. Pro zajištění zázemí a infrastruktury 

je pro ně důležitější navázat vztahy s místními.95 

 

 

 

 

 
93 TUCHER, Andie. Bohemian Brigade: Civil War newsmen in action. Madison, Wis.: University of Wisconsin 

Press, 1954. ISBN 029911340x. 
94 HUBIČKA, Jiří. Norimberský proces. Https://rozhlas.cz [online]. Praha: Rozhlas, 2013 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/norimbersky-proces-7984905 
95 Goodbye Vietnam Syndrome: The Embed System in Afghanistan and Iraq. MCLAUGHLIN, Greg. The war 

correspondent. Fully updated second edition. London: Pluto Press, [2016], s. 141. ISBN 9781783717583. 
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3. Válka v Sýrii 
 

3.1. Začátek konfliktu 
 

Popsat konflikt v Sýrii a všechny souvislosti je nesmírně obtížné, protože situace je 

značně nepřehledná. Pokusil jsem se zachytit alespoň základní mezníky. Počátky ozbrojeného 

konfliktu v Sýrii se zrodily z občanských protestů proti režimu syrského prezidenta Bašára al-

Asada96 mezi březnem až červnem roku 2011. K nepokojům přispěla i rychle se zhoršující 

ekonomická situace chudších vrstev syrského obyvatelstva, několikaleté období sucha 

a zatčení řady důležitých veřejných osobností v únoru roku 2011. Protesty byly plánované 

lokálními skupinami v různých městech hlavně skrze sociální média. Hlavním symbolem 

odporu proti Asadově vládě se stalo město Daraa, kde začaly protesty probíhat jako první. 

Původní narativ, který se snažila propagovat protivládní strana, že se jedná o souboj střední 

a chudé vrstvy proti tyranii vlády a intelektuálů, se neuchytil. Velmi rychle se zdrojem 

konfliktu staly náboženské spory a střety sektářských skupin. Sýrie je považována za 

minoritní režim, v němž šíitští muslimové (asi 10 % obyvatel Sýrie) mají kontrolu nad 

sunnitskými muslimy, kteří představují dvě třetiny Syřanů. Sunnitské mešity, jež byly 

jediným bezpečným místem pro vyjádření nesouhlasu s Asadovým režimem, se staly cílem 

útoků Asadových podporovatelů. Do protestů ve městech Daraa, Damašek a dalších se 

zapojily i syrské ozbrojené složky, což vyústilo ve stovky mrtvých a tisíce zraněných 

účastníků protestů.97 

Prvních několik měsíců nebyly skupiny protestujících organizovány jako milice. 

V červnu a červenci roku 2011 došlo k sérii útoků na vládní ozbrojené složky, což se 

považuje za počátek násilného povstání v Sýrii. Skupiny ozbrojených protestujících se 

částečně sjednotily do organizace Free Syrian Army (FSA) s cílem svrhnout Asadův režim. 

FSA byla vedena bývalými důstojníky syrské armády, kteří nesouhlasili s „antisektářskou“ 

politikou Asadova režimu. Násilí eskalovalo a do vládních zásahů proti protestům se zapojily 

nejen syrská armáda, ale i námořnictvo a letectvo. Období mezi červnem 2011 až dubnem 

2012 se označuje za druhé období občanské války v Sýrii, které bylo ukončeno pokusem 
 

96 Bashar Hafez al-Assad (1965) je od roku 2000 prezident a velitel ozbrojených složek Sýrie. Během jeho vlády 

došlo k občanským nepokojům, které vyústily v ozbrojený konflikt. V roce 2014 byl soudem Spojených národů 

označen za válečného zločince. 
97 WIMMEN, Heiko. Syria's path from civil uprising to civil war [online]. Massachusetts Avenue, NW 

Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2016, s. 4–6 [cit. 2019-08-24]. Dostupné z: 

https://carnegieendowment.org/2016/11/22/syria-s-path-from-civic-uprising-to-civil-war-pub-66171 
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o diplomatické vyjednávání a o zastavení ozbrojených střetů.98 

 

3.2.  Pokus o příměří 
 

V březnu roku 2012 spustila OSN spolu s Arabskou ligou99 šestibodový plán pro 

pomoc Sýrii, také nazývaný Kofi Annanův mírový plán. Kofi Annan, který působil jako 

generální tajemník OSN do roku 2006, představil postup, jak omezit ztráty na životech 

a dostat obě strany k diplomatickému stolu. Jeho součástí bylo odstranění těžké vojenské 

techniky z měst a poskytnutí humanitární pomoci všem obyvatelům zasaženým občanskou 

válkou. Plán také žádal umožnění vstupu až 300 nezávislých pozorovatelů, kteří zhodnotí 

situaci a budou dohlížet na klid zbraní.100 

Klid zbraní byl ustanoven na 10. dubna 2012 pro vládní jednotky a 12. dubna pro 

povstalce, i když ještě 4. dubna došlo k bombardování povstalecké základny ve městě Homs. 

12. dubna 2012 v 6 hodin ráno byly boje v Sýrii přerušeny a mohla tak započít jak 

humanitární pomoc, tak pozorovací mise OSN. Do Sýrie vstoupilo celkem 280 nezávislých 

pozorovatelů z 41 zemí. Jejich cílem bylo zhodnotit situaci v zasažených oblastech a pomoci 

v přípravě mírových jednání. Velitel mise, norský generál Robert Mood, byl však nucen 

16. června 2012 pozorovací misi pozastavit, protože přítomnost externích pozorovatelů 

přispívala k násilí ve válečných oblastech. Trvání mise bylo 20. července 2012 Radou 

bezpečnosti OSN prodlouženo na dalších 30 dní. Kritérii pro ještě další prodloužení mise byly 

další deeskalace konfliktu a ukončení používání těžké vojenské techniky, z nichž nebylo ani 

jedno splněno.101  

Ještě před koncem mise se dohoda o zastavení ozbrojených střetů rozpadla. 

25. května 2012 došlo k útoku na dvě opoziční vesnice v regionu Houla, při kterém zemřelo 

přes 100 civilistů včetně dětí. 1. června 2012 ohlásila FSA konec klidu zbraní a návrat do 

 
98 WIMMEN, Heiko. Syria's path from civil uprising to civil war [online]. Massachusetts Avenue, NW 

Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2016, s. 10–13 [cit. 2019-08-24]. Dostupné z: 

https://carnegieendowment.org/2016/11/22/syria-s-path-from-civic-uprising-to-civil-war-pub-66171 
99 Arabská liga (založena 22. 3. 1945) je náboženská organizace, které sjednocuje 22 států v severní Africe a na 

arabském poloostrově. Liga vznikla za účelem posílit vztahy mezi arabskými zeměmi. Od roku 2011 je účast 

Sýrie pozastavena, kvůli vládním potlačením demonstrací použitím smrtících prostředků. 
100 US and Russia in Syria’s War: Cooperation and Competition. KUDORIS, Andis a Artis PABRIKS. The war 

in Syria: lessons for the west. Riga: The Centre for East European Policy Studies University of Latvia press, 

2016, s. 65-88. ISBN 978-9934-18-119-1. 
101 Kofi Annan’s Mediation Mission. HINNEBUSCH, Raymond a William ZARTMAN. UN Mediation in the 

Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi [online]. New York: International Peace Institute, 2016, s. 

6-12 [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/03/IPI-Rpt-Syrian-

Crisis2.pdf 
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obranných pozic. O dva dny později vydal Bašár al-Asad prohlášení, že jediným řešením 

situace v Sýrii je kompletně rozdrtit protivládní skupiny. V důsledku selhání klidu zbraní 

rezignoval 2. srpna 2012 Kofi Annan, kterého v roli vyslance nahradil Lakhdar Brahimi.102 

 

3.3.  Obnovení konfliktu 
 

Za třetí fázi občanské války v Sýrii se považuje období mezi dubnem 2012 

a prosincem 2013. Během této doby poprvé OSN označila situaci v Sýrii za občanskou válku. 

Jako odpověď na masakr ve vesnicích v regionu Houla spustila FSA novou vlnu ofenzívy 

proti vládním jednotkám. V lednu 2013 se protivládním rebelům podařilo dobýt leteckou 

základnu ve městě Taftanz. O několik měsíců později se zmocnili města Raqqa, a získali tak 

první provinční město. Největší boje se přesunuly k městům Damašek a Aleppo, vedle 

kterého je Raqqa.103 

Armáda Syrské republiky začala podle přítomných válečných pozorovatelů používat 

balistické rakety proti základnám povstalců v Aleppu a letecké bombardování na Damašek. 

I když v tomto období utrpěly povstalecké jednotky silné ztráty, podařilo se jim dobýt 

strategicky velmi důležité body pro posílení své vlastní pozice, hlavně na severu Sýrie. 

Dobyté město Saraqib v oblasti Idlib jim umožnilo kontrolu dálnice M5. Povstalcům se tak 

podařilo přerušit vládní zásobování Aleppa ze severozápadu, čímž značně oslabili vládní 

jednotky ve městě.104 

Blokádu dálnice udrželi povstalci šest měsíců, než ji vládní ozbrojené síly prolomily 

v dubnu 2013. I když přitom utrpěly vlastní ztráty, znovuzískání přístupu do Aleppa 

a přilehlých měst otočilo směr ofenzívy v severní Sýrii. Díky nově zásobovaným letištím 

mohlo pokračovat bombardování Damašku a přilehlých povstaleckých pevností. 

21. srpna 2013 došlo k raketovému útoku na Ghoutu, oblast na předměstí Damašku. Rakety 

v sobě nesly chemickou nálož plynu sarin105, který po rozptýlení usmrtil 300 až 1700 místních 

obyvatel. Jednalo se o první potvrzený útok chemickými zbraněmi v syrské občanské válce 

 
102 US and Russia in Syria’s War: Cooperation and Competition. KUDORIS, Andis a Artis PABRIKS. The war 

in Syria: lessons for the west. Riga: The Centre for East European Policy Studies University of Latvia press, 

2016, s. 74. ISBN 978-9934-18-119-1. 
103 The war in Syria: lessons for the west. KUDORIS, Andis a Artis PABRIKS. Riga: The Centre for East 

European Policy Studies University of Latvia press, 2016, s. 17. ISBN 978-9934-18-119-1. 
104 The war in Syria: lessons for the west. KUDORIS, Andis a Artis PABRIKS. Riga: The Centre for East 

European Policy Studies University of Latvia press, 2016, s. 35-41. ISBN 978-9934-18-119-1. 
105 Sarin je neurotoxin, klasifikovaný jako zbraň hromadného ničení.   
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a nejničivější útok chemických zbraní od války mezi Irákem a Íránem v 80. letech 20. století. 

Vyšetřování třetí strany o zodpovědnosti za útok ještě nebylo uzavřeno a incident zapojil do 

jednání Spojené státy americké a Rusko. Tyto země ohlásily vojenskou intervenci do Sýrie, 

pokud Asadova vláda neodevzdá veškeré své chemické zbraně ke zničení a nepřestane 

produkovat další chemické zbraně. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), která 

nad ničením zásob armády dohlížela, shledala, že všechny chemické zbraně byly řádně 

zlikvidovány 4. ledna 2016. Od té doby však v Sýrii došlo k několika dalším chemickým 

útokům; sama OPCW později prohlásila, že Asadovy ozbrojené složky nepřestaly v produkci 

chemických zbraní.106 

 

3.4.  Připojení další aktérů 
 

3.4.1. Kurdské milice 
 

Yekîneyên Parastina Gel (YPG) jsou hlavní jednotkou kurdských milicí v Sýrii. 

Kurdské milice se poprvé zformovaly už v roce 2004, aby protestovaly v syrském městě 

Qamishli. Jako organizovaná bojová jednotka ale začaly působit až s počátkem syrské 

občanské války. Jednotky YPG jsou řízené Hlavní kurdskou komisí, která vznikla spojením 

kurdských politických organizací. Většina členů YPG jsou etničtí Kurdové, do milice ale 

vstupují i příslušníci ostatních etnických a náboženských skupin ze severní Sýrie.107 

Jednotky YPG se dostaly do konfliktu s Asadovým režimem během vyjednávání 

o kurdské město Kobaní, které později Asad Kurdům přenechal spolu s městy Amuda a Afrin, 

která jsou všechna na severní hranici Sýrie s Tureckem. Bitva o Ras al-Ayn v prosinci 2012 

byla první bitva, do které se jednotky YPG zapojily. Během osmi měsíců Kurdové postupně 

získali kontrolu nad územím města, jednotky FSA však směly ve městě zůstat.108 

Jednotky YPG vznikly jako jednotky smíšeného pohlaví s požadavky na minimálně 

40% zastoupení žen. První ženská divize vznikla 23. února 2013 ve městě Afrin pod názvem 

Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ). Všechny ženy, které byly do té doby součástí YPG, byly 

převedeny pod divizi YPJ, která je do současnosti pouze ženskou divizí. Stejně jako YPG jsou 

 
106 The war in Syria: lessons for the west. KUDORIS, Andis a Artis PABRIKS. Riga: The Centre for East 

European Policy Studies University of Latvia press, 2016, s. 17. ISBN 978-9934-18-119-1. 
107 RASHID, Bedir Mulla a Obaida HITTO. Military and Security Structures of the Autonomous Administration 

in Syria. Istanbul. Turecko: Omran for strategic studies, 2017. s. 16.  
108 RASHID, Bedir Mulla a Obaida HITTO. Military and Security Structures of the Autonomous Administration 
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členky YPJ převážně kurdského původu, ale jsou mezi nimi i příslušnice jiných etnických 

skupin ze severu Sýrie.109 

Kurdské jednotky se několikrát střetly s bojovníky Islámského státu na severu Sýrie. 

Nejdůležitější střet byl o město Kobaní v rojavském regionu. Město spolu s 350 okolními 

vesnicemi ovládl na podzim 2013 Islámský stát. Na konci ledna 2015 zahájily jednotky YPG 

a YPJ ofenzívu za znovuzískání území. Kurdské jednotky měly podporu amerického 

bombardování, které podlomilo obranu Islámského státu ve městě. Kurdským milicím se 

podařilo získat kontrolu nad Kobaní během jednoho dne. Islámský stát se udržel v okolních 

vesnicích v kobaňském regionu až do konce dubna 2015. Bitva o Kobaní se dnes považuje za 

bod zvratu v souboji s Islámským státem v Sýrii.110 

 

3.4.2. Islámský stát v Sýrii 
 

Dalším významným aktérem syrského konfliktu se stal tzv. Islámský stát. Jeho 

jednotky ISIL obsadily 18. září 2013 město Azaz, do té doby kontrolované jednotkami FSA. 

Na začátku roku 2014 pak došlo k rapidnímu zvětšení území obsazeného jednotkami 

Islámského státu (ISIS a ISIL). Islámský stát se rozrostl na územích, které doposud ovládaly 

Asadovy jednotky. Opoziční síly mají s Islámským státem stejný cíl, porazit Asadův režim, 

jejich vzájemné vztahy jsou ale nestabilní. Islámská fronta, Jabhat al Nusra, Arhah al-Sham 

a Jaysh al-Islam jsou čtyři největší bojové frakce Islámského státu, které se účastní bojů 

v Sýrii. Při několika příležitostech se tyto frakce střetly v přestřelkách s jednotkami FSA 

a dalších protivládních organizací.111 

 Při postupu z Turecka se Islámský stát střetával hlavně s kurdskými milicemi 

a protivládními syrskými jednotkami, jednotky Asadova režimu ovládaly území na západě 

Sýrie. V prosinci roku 2013 dobyli islámští bojovníci hnutí Arhah al-Sham oblast Bab al-

Hawa na hranicích Sýrie a Turecka, doposud ovládanou FSA. Většina dalších bojů mezi lety 

2014 až 2016 mezi Islámským státem a FSA proběhla na území severního Aleppa, později 

i v oblastech Damašku a Idlibu.112 

 
109 RASHID, Bedir Mulla a Obaida HITTO. Military and Security Structures of the Autonomous Administration 
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in Syria. Istanbul. Turecko: Omran for strategic studies, 2017 s. 31–35 
111 The war in Syria: lessons for the west. KUDORIS, Andis a Artis PABRIKS. Riga: The Centre for East 

European Policy Studies University of Latvia press, 2016, s. 14-34. ISBN 978-9934-18-119-1. 
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Islámský stát ale nebojoval jen s kurdskou milicí a protivládními jednotkami. Během 

postupu mezi Tureckem a Damaškem čelil vlastním interním konfliktům. Velká rivalita 

panovala mezi frakcemi Jund al-Aqsa (JaA) a Ahrar ash-Sham (AaS). 17. března 2016 

probíhal pohřeb padlého generála JaA. Příslušníci AaS ho přerušili a konflikt eskaloval 

v přestřelku. V důsledku toho jednotky JaA uzavřely město Sarmin, kde došlo ke konfliktu, 

s cílem zadržet všechny příslušníky AaS. V jednom ze zastavených vozidel byl Abu Shakar, 

velitel z další islamistické frakce Jabhat al-Nusra Během pokusu o zadržení došlo k další 

konfrontaci, během které jednotky JaA Shakara zastřelily. Jako odplatu za přerušení pohřbu 

se o několik měsíců později pokusili útočníci z JaA neúspěšně zabít jednoho z generálů 

AaS.113 114 

Islámský stát se v Sýrii od ostatních teroristických organizací odlišoval v několika 

ohledech. Je schopen okupované území udržet po delší dobu a vytvořit funkční infrastrukturu. 

Na územích, která ztratila podporu syrské vlády a zároveň nejsou podporována jednotkami 

SDF, tak získává Islámský stát popularitu. Cílem IS není získaná území pouze vyplundrovat, 

naopak se snaží rozšířit svoje pole působení a chovat se na něm jako běžný stát. To znamená 

zajištění základních životních potřeb, dodávek elektřiny a vody. Poskytovaná pomoc přichází 

graduálně a spolu s ní narůstá tlak IS na místní obyvatelstvo kvůli podpoře jeho agendy. To je 

hlavně věrnost chalífátu a udržování islámu. Dalším požadavkem je placení daní, z nichž je 

Islámský stát financován.115 

Kromě sběru daní získával Islámský stát i nemalou část příjmů z výkupného, a to 

především křesťanských rukojmí. Podle odhadu OSN získal Islámský stát za rok 2013 tímto 

způsobem 45 milionů dolarů (1,1 mld. Kč). Přesné částky nejsou známé, protože se většinou 

jedná o tajné převody peněz, které nejsou zveřejňovány. Tímto způsobem bylo v roce 2013 

vykoupeno okolo 230 rukojmí. Křesťané jsou častou obětí únosů a výkupného, protože je 

vysoká šance, že dojde k vyplacení.116 
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3.4.3. Americké intervence 
 

Americká vláda se do konfliktu v Sýrii zapojila už na jeho počátku v roce 2011. 

Postavila se na stranu protivládních rebelů a zásobovala je humanitární pomocí a jídlem. 

Krátce na to začaly USA připravovat tréninkové programy pro členy FSA a zásobovat je 

vozidly a palnými zbraněmi. Kromě podpory místních rebelů spustila americká vláda v září 

roku 2014 sledovací operace pohybů Islámského státu na území Turecka, Sýrie, Íránu a Iráku. 

Do začátku roku 2017 byl pro USA jediným vojenským cílem v Sýrii Islámský stát. Na 

průzkumné lety nad Sýrií navázala taktická letecká bombardování. Bombardovací nálety byly 

využity při dobývání měst jako Aleppo a Kobaní, nálety ale nebyly vázané pouze na obléhaná 

města. Další cíle náletů byly zásobovací trasy Islámského státu, jejich strategická centra nebo 

důstojníci a další vysoce postavené osoby.117  

Ráno 7. dubna 2017 vypálily americké křižníky ze Středozemního moře 

59 naváděných raket na leteckou základnu Shayrat, kterou ovládaly Asadovy vojenské složky. 

V syrské občanské válce se jednalo o zlomový bod: bylo to poprvé, kdy Spojené státy 

americké zaútočily přímo na Asadův režim. Útok byl proveden v důsledku chemického útoku 

na syrské město Khan Shaykhun, které bylo letecky bombardováno Asadovým režimem. 

Asadovy bomby obsahovaly kanystry s nervovým plynem, který zasáhl přes 500 místních 

obyvatel. Držení, produkce a bojové použití chemických zbraní je proti úmluvě, kterou 

Asadův režim uzavřel v září roku 2013 po chemickém útoku na město Ghouta. Americká 

rozvědka označila leteckou základnu Shayrat za původce náletu na Khan Shaykhun. Raketový 

útok autorizoval prezident Donald Trump, což bylo tehdy považováno za kontroverzní 

rozhodnutí.118 

Americká vláda se snaží zachovat si v Sýrii přítomnost hlavně politickou, tu 

vojenskou omezuje. Jejím hlavním cílem je sesadit Asadův režim a nastolit nové 

demokratické vedení země. Nové plány na stažení vojáků oznámila americká vláda 

v prosinci 2018. Podle nich se většina amerických vojáků stáhne, v Sýrii ale zůstane posádka 
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400 vojáků pro případy nepředvídatelných událostí. Podle prosincové předpovědi amerických 

i evropských analytiků vyvolá stažení amerických vojáků vakuum, ve kterém mohou být 

poraženy kurdské jednotky Tureckem, zatímco Írán by mohl získat nově uvolněnou pozici.119    

 

3.4.4. Turecká invaze do hraničního pásma 
 

V říjnu 2019 začala americká vláda stahovat svoje jednotky z demilitarizovaného 

pásma na Kurdy ovládané hranici Sýrie a Turecka. Odsunutí amerických vojáků bylo 

dohodnuto již v prosinci 2018, v rámci smlouvy o mírovém pásmu v Sýrii. Prezident Trump 

ozbrojené síly odvolal 6. října 2019 po telefonickém rozhovoru s tureckým prezidentem 

Erdoğanem. Americké jednotky, které zůstaly na syrsko-turecké hranici, se nesmějí nadále 

zapojovat do činností na udržení mírového pásma, většina vojáků byla z pásma stažena úplně, 

aby se vyhnula nově příchozímu tureckému vojsku. Rozhodnutí amerického prezidenta 

Trumpa vyvolalo v jeho zemi velkou míru nespokojenosti, protože dostatečně neochraňuje 

syrské Kurdy, kteří zůstanou zachyceni mezi dvěma soupeřícími mocnostmi. 20. října 2019 

vydala americká vláda upřesnění, že stáhne vojáky z mírového pásma, ale zanechá v Sýrii 

ozbrojené síly na ochranu ropných těžebních polí.120 

 Do nově uvolněné mírové zóny vnikla turecká armáda, s cílem zónu rozšířit z 5 km na 

30 km. První vlně vojska předcházelo turecké bombardování syrsko-kurdských měst na 

hranici již 9. října 2019. Tento den byl pro zahájení invaze pravděpodobně zvolen jako den 

21. výročí vyhoštění vůdce Strany kurdských pracujících (PKK) Abdullaha Öcalana ze Sýrie, 

kde se skrýval před tureckou vládou.121 Nově vytvořené pásmo má být bezpečnou zónou pro 

návrat syrských uprchlíků z Turecka do Sýrie. Turecko odhaduje, že od roku 2011 uteklo do 

Turecka nejméně 3,6 milionu syrských běženců. Do mírového pásma chce Turecko přesunout 

alespoň 1 milion z nich.122 
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Turecký prezident Recep Erdoğan pracoval na plánu vytvoření mírového pásma už od 

počátku syrské občanské války, kdy do Turecka utekly první vlny běženců. Pro takovou akci 

potřeboval podporu nejméně jedné z dalších stran, která pomáhala udržovat syrsko-tureckou 

hranici. Jeho plán byl opakovaně odmítán jak Ruskem, tak Spojenými státy americkými. Až 

telefonický rozhovor s prezidentem Trumpem mu dal dostatečný prostor pro posun turecké 

armády za hranice Sýrie.123 

Po první invazi tureckých vojsk byl mezi 17. a 22. říjnem 2019 uzavřen dočasný klid 

zbraní mezi syrskou armádou, jednotkami Syrských demokratických sil (SDF), americkým 

a ruským vojskem a tureckou armádou. Klid zbraní byl uzavřen tak, aby jednotky SDF mohly 

opustit novou mírovou zónu. Klid zbraní byl ještě nadále prodloužen o dalších 150 hodin 

a byla vytvořena nová oblast pro jednotky SDF, kde klid zbraní nemá časový limit 

platnosti.124 

K únoru 2020 ovládá Turecko zhruba polovinu plánovaného území mírového 

koridoru, od hraničních měst Tell Ablyad až po Ras al-Ayn. Během prvního tureckého 

příchodu bylo zaznamenáno nejméně 9 zabitých tureckých vojáků. Bombardování a invaze 

vyhnala z domovů nejméně 9 tisíc obyvatel u syrské hranice.125 126 

 

3.4.5. Ruské zapojení 
 

Ruská vláda podporuje Asadův režim od počátku civilních nepokojů v roce 2011. 

Kromě zásobování syrské vlády vojenskou technikou a humanitární pomocí ho Rusko 

podporuje i velmi silně politicky. Během jednání Rady bezpečnosti OSN opakovaně vetovalo 

návrhy na rezoluce směřující k okamžitému sesazení prezidenta Bašára al-Asada. Rusko je 

také jediný stát, který podporuje přítomnost Asadova režimu při vyjednávání o budoucnosti 

Sýrie, ostatní státy, které jsou u vyjednávání, to plně odmítají.127 
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Po žádosti syrské vlády o vojenskou pomoc zapojilo Rusko v srpnu 2015 do konfliktu 

svou armádu. Rusko vstoupilo do bojů jak proti Svobodné syrské armádě (FSA) a dalším 

rebelským složkám, tak proti Islámskému státu. Zapojení ozbrojených složek představovalo 

hlavně letecké bombardování, v Sýrii ale byly nasazeny i ruské pěší a obrněné jednotky. 

Jejich přítomnost byla klíčová pro několik vítězství Asadova režimu jako znovuzískání měst 

Tadmur a Aleppo nebo prolomení několikaletého obléhání města Deir ez-Zor. I když jsou 

ruské nálety silným strategickým nástrojem, jsou opakovaně kritizovány jako bezohledné vůči 

civilistům. Podle Informační kanceláře na ochranu lidských práv v Sýrii (SOHR) ruské 

bombardování připravilo o život nejméně 7700 civilistů, některé další odhady jsou skoro 

dvojnásobné.128 

Rusko je také podezíráno z používání zakázaných zbraní a vojenských taktik, jako je 

munice s náloží s termitem, bílým fosforem, termobarické a tříštivé bomby. Organizace jako 

např. Amnesty International obviňují Rusko, že během bombardování záměrně cílí na 

nemocnice, školy a civilní oblasti. Piloti se také na místa bombardování vracejí s druhou 

salvou. Tou zasáhnou záchranáře, kteří v oblasti vyprošťují oběti z trosek. Tyto zbraně 

a taktiky jsou zakázány dle usnesení OSN, kvůli jejich porušování bylo Rusko opakovaně 

obviněno z válečných zločinů. Ruští diplomaté tato označení odmítají a považují je za 

politicky motivovaná.129 

 

3.5.  Demilitarizované zóny 
 

Ve snaze zastavit konflikt vznikají v Sýrii demilitarizované zóny (DMZ) na základě 

úmluvy mezi Tureckem a Ruskem o odzbrojení oblastí v regionu Idlib. Idlib je v současnosti 

jednou ze tří oblastí, které ovládají protirežimní povstalci. Povstalci z oblastí Damašku 

a Daary a jižní Sýrie byli převezeni do Idlibu poté, co Asadův režim oblasti dobyl. Uvnitř 

DMZ mohou zůstat pouze skupiny považované za umírněné. Radikální skupiny jako Jabhat 

al-Nusra a další musejí oblast Idlib opustit. Asadův režim nebude útočit na rebely uvnitř 

DMZ. Všechny skupiny uvnitř Idlibu se musejí vzdát veškeré své těžké vojenské techniky 
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a musejí umožnit volný průjezd po dálnicích M4 a M5, které oblastí vedou. Pro kontrolu 

těchto podmínek ustanovilo Turecko a Rusko pozorovací stanoviště okolo DMZ a společně 

kontrolovaly perimetr demilitarizované oblasti. Dohoda o DMZ byla uzavřena 17.  září 2018, 

ale kvůli nedodržení stanovených podmínek se rozpadla 2. srpna 2019.130 

Další DMZ byla ustanovena v průběhu srpna 2019 na severní hranici Sýrie 

s Tureckem. Jejím cílem bylo zabránit další invazi ze strany Turecka. Nová zóna neobsahuje 

žádné pozorovací stanoviště a vojenskou techniku, za její udržování jsou zodpovědné Syrské 

demokratické síly (SDF). Do zóny nesmějí vstupovat jednotky YPG a YPJ, které jsou 

spojenci SDF. Z demilitarizovaného pásma mají být odstraněny všechny barikády a má být 

umožněn volný průchod civilistům v předem dohodnutých termínech. V pásmu se také má 

začít stavět nová infrastruktura pro civilní uprchlíky ze Sýrie. Vyjednávání o DMZ proběhlo 

mezi Tureckem a syrskými povstalci s podporou USA, které se zavázaly k dohledu nad 

stavem a dodržováním demilitarizace.131 

Po invazi tureckých vojáků se bezpečná zóna pro jednotky SDF posunula až za dálnici 

M4, která vede 50 km od turecko-syrské hranice. Turecká armáda zatím ovládla zhruba 

polovinu plánovaného mírového koridoru. Ten ze syrské strany končí několik kilometrů před 

dálnicí M4, mezi městy Ayn Isa a Tall Tamr, která obě leží na dálnici M4. Jednotky SDF 

nadále zůstávají v pohraničních městech neobsazených Tureckem, jako je Kobaní a Amudah. 

Z mírového koridoru se stáhly během smluveného 11 dnů dlouhého klidu zbraní, který 

přetrvává na novém SDF území nadále.132 133 

 

 

 
130 LOVELUCK, Louisa. Russia-Turkey deal may delay, but not prevent, a battle for Syria’s Idlib province. The 

Washington Post [online]. 2018 [cit. 2019-09-08]. ISSN 0190-8286. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/russia-turkey-deal-may-delay-but-not-prevent-a-battle-for-

syrias-idlib-province/2018/09/18/9e9050d0-bb4b-11e8-adb8-01125416c102_story.html?noredirect=on 
131 MEKHENNET, Souda a Louisa. U. S. launches last-ditch effort to stop Turkish invasion of northeast Syria. 

The Washington Post [online]. 2018, 2 [cit. 2019-09-08]. ISSN 0190-8286. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/national-security/us-launches-last-ditch-effort-to-stop-turkish-invasion-of-

northeast-syria/2019/08/04/3b0fd5a8-b55f-11e9-8949-5f36ff92706e_story.html 
132 SPENCER, Richard. Syrian civilians killed as Assad and Russia escalate Idlib bombing. The Times [online]. 

Londýn: The Times, 2019 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://www.thetimes.co.uk/article/syrian-civilians-

killed-as-assad-and-russia-escalate-bombing-n80tgtcnm 
133 Turkey Syria offensive: Russia deploys troops to border. BBC [online]. Londýn, UK: BBC, 2020 [cit. 2020-

02-23]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50152235 
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4. Praktická část  
 

4.1. Metodologie 
 

4.1.1. Cíl výzkumu 
  

Cílem výzkumu mé bakalářské práce je zjistit, jak čeští váleční reportéři popisují 

občanskou válku v Sýrii. Jako hlavní ukazatel způsobu popisování jsem si zvolil analýzu 

pojmenování aktérů ve válce a vlastností, které reportéři aktérům připisují.  

 

4.1.2. Kvalitativní výzkum 

 

Téma zkoumám pomocí kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum využívá měkká 

data, která jsou, na rozdíl od tvrdých dat kvantitativního výzkumu, více otevřená interpretaci 

během výzkumu a vyhodnocování. Jako vhodná metoda byla pro práci zvolena kvalitativní 

obsahová analýza, protože umožňuje věnovat se i skrytému významu textů.  

Výhody kvalitativního výzkumu jsou: 134 

• umožnění detailního popisu zkoumaného vzorku, 

• usnadnění zkoumání nových fenoménů,  

• zohlednění více souvislostí a návazností, 

• zkoumání fenoménů v jejich přirozeném prostředí, 

• umožnění zkoumání nových a rozvoj stávajících teorií. 

Mezi nevýhody naopak patří: 

• nemožnost zobecnění výsledků, 

• nemožnost testování hypotéz, 

• nemožnost vytvářet predikce,   

• náchylnost na zkreslení ze strany výzkumníka. 

 

4.1.3. Kvalitativní obsahová analýza 
 

Obsahová analýza je způsob, jakým studujeme zaznamenanou lidskou historii. 
 

134 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 52. ISBN 80-7367-

040-2. 
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Nejčastěji se zaměřuje na identifikaci povahy dokumentu a jeho objektivní charakteristiku, 

tedy jakým tématem se dokument zabývá a jaké jsou jeho stěžejní body.135 Obsahová analýza 

patří ke starším výzkumným metodám, její užívání se rozšířilo spolu s novinovým tiskem už 

v 17. století. Jednou z hlavních osobností stojící za popularitou obsahové analýzy byl 

americký sociolog Bernard Berelson. Obsahová analýza zkoumá menší vzorek z mnoha 

různých aspektů. Podle takové analýzy se tak velmi špatně vytvářejí predikce, ale zkoumaný 

fenomén máme možnost poznat do hloubky.136  

Postup obsahové analýzy by měl splňovat šest kroků výzkumného procesu. Prvním 

krokem je stanovení výzkumného tématu, tj. téma, kterým se vědecká analýza zabývá. Dalším 

krokem je tvorba metody, která dokáže odpovědět na zadání výzkumného tématu; tomuto 

kroku říkáme operacionalizace. Třetí krok je plánování a organizace výzkumu, kde 

připravíme plán výzkumu. Ve čtvrtém kroku, v přípravné a ověřovací fázi, ověříme vhodnost 

našich prostředků a metod ke zkoumání výzkumného tématu. Pátým krokem je sběr dat, kde 

získáme surová data k analýze. Metoda sběru dat musí být určená již od druhého kroku. Musí 

být vybrána taková metoda, jejíž vliv na zkoumané téma známe, nebo dokážeme odhadnout. 

V opačném případě by zvolená metoda mohla zkreslit výsledky výzkumu. V posledním kroku 

výzkumného procesu získaná data vyhodnocujeme. V praxi nelze od sebe jednotlivé kroky 

výzkumu přísně oddělovat, většinou se jich děje několik zároveň. V případě kvalitativní 

obsahové analýzy se také poslední dva kroky, sběr dat a vyhodnocování, dějí zároveň.137 

Výzkumná témata spadají do jednoho ze tří okruhů. Frekvenční analýza zkoumá 

četnost výskytů fenoménů, aktérů, vlastností a témat. Valenční analýza zkoumá, jakým 

způsobem jsou aktéři popisováni. Argumentační analýza zkoumá kvalitu argumentů, které 

jsou prezentovány aktéry z různých stran.138  

 

4.1.4. Teorie analýzy, hypotéza a dílčí otázky 
 

Před započetím každého výzkumu je třeba určit cíl výzkumu, hypotézu a výzkumné 

 
135 HAMAN, Aleš a Jan JÍLEK. Obsahová analýza beletrie pomocí obsahových indikátorů. Praha: Státní 

knihovna ČSR, 1986, s. 5. 
136 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-858-3460-X. 
137 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 31. ISBN 80-7178- 

926-7. 
138 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 145 s. ISBN 80-7178- 

926-7 
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otázky.139 Stanoveným cílem výzkumu této práce je zjistit, jakým způsobem informují čeští 

váleční reportéři o občanské válce v Sýrii. Hypotézy, které pří zkoumání testuji, jsou dvě. 

První hypotéza je, že čeští reportéři píší o aktérech, kteří bojují proti syrské vládě nebo 

Islámskému státu, v pozitivním kontextu. Druhá hypotéza je, že o aktérech, kteří bojují na 

straně syrské vlády nebo Islámského státu, píší čeští reportéři v negativním kontextu. 

Stanovení hypotéz v této podobě neznamená, že bych stavěl syrskou vládu a Islámský stát do 

jedné roviny, případně je zaměňoval. Jsou to však dva subjekty, které hrají v syrských bojích 

důležitou roli, proto jsem si je vybral za předmět zkoumání. 

 Dílčí výzkumné otázky jsou následující:  

1) jakým způsobem pojmenovávají reportéři aktéry v občanské válce,  

2) jaké vlastnosti a aktivity připisují reportéři aktérům.  

Získaná data jsou následně zaznamenána a interpretována v praktické části práce.140 

Jako metoda sběru dat je použit sběr dokumentů, protože téma práce nevyžaduje 

použití dotazování ani pozorování. Práce zkoumá tištěné materiály, které již byly v minulosti 

vytvořeny. Tento způsob sběru dat nejedná s lidmi, kteří by mohli reagovat na fakt, že jsou 

zkoumáni. Samotný sběr dokumentů tak neovlivňuje kvalitu získaných informací.141  

Pro lepší přehlednost výzkumu je vytvořena kódovací kniha a kódovací list 

zkoumaných reportáží. Kódovací kniha se vytváří zejména u kvantitativního výzkumu, lze ji 

však použít i u kvalitativního výzkumu. V této práci je pro tvorbu kódovací knihy 

s výzkumem nakládáno částečně jako s výzkumným rozhovorem.  Kódovací kniha a kódovací 

list jsou uvedeny v přílohách práce. 

 

4.1.5. Vymezení pojmů 
 

Za pozitivní kontext považuji zmínění aktéra výrazy, které ve čtenáři evokují důvěru 

v aktéra. To může být přátelské nebo pozitivně emocionálně zabarvené pojmenování. Pro 

vlastnosti a činnosti aktérů to je popisování jejich silné morálky, pomáhání lidem v nouzi, 

boje za svobodu a čestného chování.  

Za negativní kontext považuji zmínění aktéra výrazy, které ve čtenáři evokují 

 
139 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. s. 51–53. 

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9 
140 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. s. 51–53. 

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
141 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 161–206. ISBN 80-

7367-040-2. 
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nedůvěru v aktéra a odpor vůči němu. To může být nepřátelské nebo negativně emocionálně 

zabarvené pojmenování. Pro vlastnosti a činnosti aktérů to je popisování jejich slabé morálky, 

podpory represivních režimů, násilí na civilistech a nečestného chování.  

Volba, zda se jedná o pozitivní nebo negativní kontext, je do značné míry subjektivní, 

a to ze strany čtenáře, ale i ze strany autora reportáže. Volba může být ovlivněna činy, jichž se 

aktéři dopustili, ať kladnými či zápornými. 

  

4.1.6. Výzkumný vzorek 
 

Vzorek výzkumu je vymezen články vydanými v časopisech Reflex, Respekt a Lidé 

a Země a knihami vydanými v nakladatelství Mladá Fronta. Časopis Lidé a Země patří do 

stejného nakladatelství jako Reflex. Většina reportáží ze Sýrie byla vydána v časopise Lidé 

a Země, některé byly vydány v Reflexu. V časopise Respekt jsou publikovány v sekci 

reportáže. Vzorek knih obsahuje reportážní knihy Lenky Klicperové a Markéty Kutilové. 

Hlavním vzorkem výzkumu jsou reportáže vydané v časopisech. Knižně vydané reportáže 

jsou s články v časopisech porovnány v interpretaci výzkumu.  

Práce zkoumá celkem 18 reportáží, které byly publikovány v časopisech, a porovnává 

je se třemi knihami. Všechny články byly otištěny až během syrské občanské války, první je 

z roku 2011, většina z nich byla publikována až po roce 2016. Práce zkoumá články vytištěné 

do ledna roku 2020. Seznam všech zkoumaných reportáží je uveden v závěru bakalářské 

práce. 

Při práci s reportážemi jsem v nich hledal všechny informace, které mohly mít vliv na 

zodpovězení obou výzkumných otázek. Pro zjištění pojmenování aktérů jsem vyhledával 

výrazy, které přímo označují aktéry bojů. Pro nalezení vlastností, jaké reportéři připisují 

jednotlivým aktérům, bylo třeba nacházet pasáže v textu, v nichž se tyto vlastnosti daly 

vysledovat. Na doložení svých zjištění vkládám do následujících částí práce některé citace ze 

zkoumaných reportáží. 

 

4.1.6.1. Reportérky 
 

 

Autorkami reportáží jsou české reportérky Lenka Klicperová, Markéta Kutilová, 

Jarmila Štuková, Tereza Spencerová a Lenka Filípková. Všechny reportérky píší z míst 

dobytých jednotkami SDF či americkou armádou, nebo z míst ovládaných syrským režimem 
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Bašára al-Asada. Žádná z reportáží není pořízena z území aktivně ovládaného Islámským 

státem ani ze žádné ze základen zahraničních sil na území Sýrie.  

Lenka Klicperová je fotografkou a reportérkou většiny článků z občanské války 

v Sýrii. Reportáži a světovému dění se věnuje už od roku 2004. Do roku 2018 byla 

šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země. Spolupracovala na třech knihách, které spolu 

s Markétou Kutilovou vydaly o válce v Sýrii.142 

Spoluautorkou většiny článků Lenky Klicperové je Markéta Kutilová, která se zabývá 

reportážemi o Islámském státu od října 2014, kdy pozorovala útok IS v Iráku.143 Její reportáže 

jsou zaměřeny hlavně na Kurdy, specificky na jednotky YPG a YPJ, které na hranicích 

s Tureckem bojují s Islámským státem. Hlavním cílem jejích cest do Sýrie je kurdské město 

Kobaní, které kvůli reportážím opakovaně navštěvuje. Zapojuje se do činností na obnovu 

válkou zasažené Sýrie. Mimo jiné působí i v novinářském sdružení Femisphera, které se 

zaměřuje na dokumentování života v rozvojových zemích s důrazem na ženská témata.144 

Jarmila Štuková je fotografka a fotoreportérka. Zaměřuje se na místa, která zasáhla 

válka a chudoba. Kromě fotoreportáží vytváří o zasažených místech i videoprojekty 

s animacemi. Je desetinásobnou vítězkou Czech Press Photo za reportáže, fotografie 

a videa.145 Je spoluautorkou několika článků ze Sýrie s Markétou Kutilovou.146 147 

Tereza Spencerová byla česká novinářka a reportérka, která působila jako zahraniční 

reportérka v Egyptě a na Blízkém východě. Občanské válce v Sýrii se věnovala od roku 2011, 

kdy popisovala vliv války na město Damašek. Byla první českou reportérkou, které poskytl 

rozhovor syrský prezident Bašár al-Asad148. Aktivně se věnovala tématu transsexuality 

v České republice.149 Zemřela 6. dubna 2020 na náhlé srdeční selhání. 150 

 
142 O Lence. Lenka Klicperová [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://lenkaklicperova.cz/o-lence/info/ 
143 KLICPEROVÁ, Lenka a Markéta KUTILOVÁ. Islámskému státu na dostřel: válka v Sýrii očima novinářek 

Lenky Klicperové a Markéty Kutilové. s. 9 Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3965-9. 
144 Markéta Kutilová. Asociace pro mezinárodní otázky [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

http://www.amo.cz/autor/marketa-kutilova/ 
145 Jarmila Štuková. Jarmila Štuková [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://www.jarmilastukova.com/bio/ 
146 ŠTUKOVÁ, Jarmila a Lenka KLICPEROVÁ. Bez Hasana do Iráku nejedeme. Lidé a Země [online]. 2015, 

(5), 1. Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/bez-hasana-do-iraku-nejdeme 
147 ŠTUKOVÁ, Jarmila a Lenka KLICPEROVÁ. Kurdové proti Erdoğanovi: Turecko podporuje Islámský stát. 

Reflex [online]. 2016, 2. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/75705/kurdove-proti-erdoganovi-

turecko-podporuje-islamsky-stat.html 
148 Jak jsem dělala rozhovor s Bašárem Asadem. Echo 24 [online]. Praha: Seznam.cz, 2015 [cit. 2020-03-23]. 

Dostupné z: https://echo24.cz/a/wKjUy/jak-jsem-delala-rozhovor-s-basarem-asadem 
149 Transsexuálové jsou stejní jako ostatní, říká Tereza Spencerová. IDnes [online]. Praha: Dnes, 2001 [cit. 2020-

03-23]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/transsexualove-jsou-stejni-jako-ostatni-rika-

tereza-spencerova.A000412120547osobnost_mhk 
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Lenka Filípková je výzkumnice a konzultantka v oblasti turecké a kurdské politiky, 

pro časopis Respekt napsala jednu reportáž o válce v Sýrii očima civilistů. Věnuje se vývoji 

projektů rekonstrukce válkou zasažených oblastí na Blízkém východě. 151 

 

4.1.6.2. Reportáže 
 

Autorky ve svých časopiseckých reportážích většinou zachycují civilní život 

v syrských městech. V několika málo případech se jim podařilo získat přístup k válčícím 

stranám, jako např. při rozhovoru s vedením kurdských milic.152 Více informací z fronty 

najdeme v knihách M. Kutilové a L. Klicperové Islámskému státu na dostřel 1 a 2 a Ve válce. 

K většině jejich článků publikovaných v časopisech existuje zkrácená verze, která je 

dostupná online. Tyto online verze se věnují jen malé části obsahu článku, většinou jen jedné 

konkrétní sekci, zato ale více do hloubky.  

Reportáže obsahují informace o šesti aktérech: Asadův režim, protivládní povstalci, 

Kurdové, syrští civilisté, Islámský stát a vojenské jednotky USA. Ostatní aktéři nejsou 

zmiňováni v reportážích vůbec nebo pouze velmi okrajově.  

Pozn.: Ačkoliv ve své práci zkoumám reportáže napsané ženami, dále používám 

označení reportér/novinář jako generické maskulinum. 

 

4.1.6.3. Média: Respekt 
 

Respekt je týdeník o aktuálním dění v České republice i zahraničí. Věnuje se hlavně 

politice, kulturnímu dění, společnosti a ekonomice. Byl založen 18. listopadu 1989 jako 

samizdatové médium skupinou novinářů okolo Alexandra Vondry. V současnosti je vydáván 

nakladatelstvím Economia, které vlastní podnikatel Zdeněk Bakala. Od roku 2009 je 

šéfredaktorem Erik Tabery, který do týdeníku nastoupil v roce 1997. Respekt je považován za 

seriózní médium s dlouholetou tradicí. Je také jedním z hlavních časopisů, který se zabývá 

publikováním investigativní žurnalistiky a zahraničních reportáží.153 

 
150 Ve věku 55 let zemřela novinářka Tereza Spencerová. IDnes [online]. Praha: MAFRA, 1998 [cit. 2020-04-

13]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/novinarka-tereza-spencerova-

umrti.A200407_185608_mediahub_lesa 
151 Lenka Filípková. Association for International Affairs [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: 

http://www.amo.cz/en/autor/lenka-filipkova-2/ 
152 KLICPEROVÁ, Lenka. Aleppo. Reflex. 2017, (22), 5. 
153 BUCHERT, Viliam. Převeliká láska exprezidenta Havla a miliardáře Bakaly. Reflex [online]. Praha: Czech 
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Za svou existenci prošel několika zásadními změnami, jako např. tisk v plné barvě, 

změny rubrik a zavedení online portálu časopisu. Spolupracoval také s mnoha reportéry 

a přispívateli, jako např. s Kateřinou Šafaříkovou nebo Tomášem Sedláčkem. Dle informací 

redakce měl Respekt na začátku roku 2019 celkem 11 tisíc předplatitelů a tištěný náklad 

35 tisíc kusů za měsíc.154 

 

4.1.6.4. Média: Reflex 
 

Reflex je český týdeník, který se zabývá širokým spektrem témat a událostí. Byl 

založen v roce 1989 Petrem Hájkem, s pomocí Jiřího Fleyberka a Andreje Šťastného. Ke 

trojici se následně přidal i ekonom Rudolf Stáhlich. Obsah časopisu připravil Petr Hájek podle 

vzoru amerických časopisů z dob, kdy sám Spojené státy americké procestoval. Reflex si 

vybudoval velkou čtenářskou bázi díky tomu, že se nebál kontroverzních témat, jako užívání 

rekreačních drog nebo sexuality.155 

Po neúspěšném pokusu o získání televizní licence byl Reflex v roce 1993 prodán 

švýcarskému vydavateli Ringier, který rozšiřoval svou působnost do České republiky. 

V současnosti je Reflex součástí nakladatelství Czech News Center, součásti Czech Media 

Invest podnikatele Daniela Křetínského.156 

Současný směr Reflexu určil od roku 2008 šéfredaktor Pavel Šafr, za jehož vedení se 

časopis začal mnohem více názorově vyhraňovat. Současný šéfredaktor časopisu je Marek 

Stoniš. Mezi redaktory časopisu patřil i kontroverzní novinář Jiří X Doležal nebo spoluautor 

komiksu Zelený Raoul Milan Tesař. V červnu roku 2019 měl Reflex prodaný náklad 45 tisíc 

kusů.157 

 

 

News Center, 1990, 12.3.2011 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/dokument/40871/prevelika-laska-exprezidenta-havla-a-miliardare-bakaly.html 
154 Vyhledávání nákladů tisku. ABC ČR Ověřování nákladů tísků [online]. IFABC [cit. 2020-04-13]. Dostupné 

z: http://www.abccr.cz/overovana-data/vyhledavani-nakladu-

tisku/?page=1&filterMonth=9&filterYear=2016&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTi

tle=Respekt&filterType=periodicky-tisk-casopis&filterGenre= 
155 Causa Reflex | Reflex.cz. Reflex.cz - Komentáře, zprávy, výrazné autorské fotografie [online]. Copyright © 

2001 [cit. 15.11.2019]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/causy/73813/causa-reflex.html 
156 Segmenty – Czech Media Invest, a.s. Czech Media Invest [online]. Dostupné z: 

https://www.czechmediainvest.cz/aktivity/segmenty/ 
157 Vyhledávání nákladů tisku. ABC ČR Ověřování nákladů tísků [online]. IFABC [cit. 2020-04-13]. Dostupné 

z: http://www.abccr.cz/overovana-data/vyhledavani-nakladu-

tisku/?page=1&filterMonth=6&filterYear=2019&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTi

tle=Reflex&filterType=periodicky-tisk-casopis&filterGenre= 
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4.1.6.5. Média: Lidé a Země 
 

Časopis Lidé a Země je měsíčník, který se zabývá cestopisnými reportážemi 

a objevováním. Jedná se o jedno z nejstarších periodik u nás, vychází již od roku 1952. 

Časopis se skládá z několika rubrik. Hlavní z nich je rubrika téma měsíce, ve které jsou 

reportáže týkající se aktuálního tématu. Mezi další rubriky patří například Okno do světa nebo 

Mozaika zajímavostí.158 

 Lidé a Země jsou součástí nakladatelství Czech News Center, stejně jako Reflex. 

Šéfredaktorkou časopisu byla mezi lety 2004 až 2018 Lenka Klicperová. Současným 

šéfredaktorem je Jan Čermák. Lidé a Země je silně integrovaný do Reflexu, uvádí už jen dva 

samostatné novináře: Andreu Bláhovou a Tomáše Beránka.159 V červnu roku 2019 měl 

časopis Lidé a Země prodaný náklad 16 tisíc kusů.160 

 

4.2. Analýza 
 

První otázka, kterou pokládám v bakalářské práci, je, jakým způsobem novináři 

označují aktéry, kteří se konfliktu účastní. V textech vyhledávám jejich přímé pojmenování 

oficiálním názvem, zkratkou nebo přezdívkou. Zvláštní důraz kladu na emocionálně 

zabarvená pojmenování. V takových pojmenováních se snažím najít, jestli tím autor 

naznačuje čtenáři, zda se jedná o kladného, nebo záporného aktéra v konfliktu.  

Druhá otázka je, jaké vlastnosti a aktivity přisuzují novináři aktérům. Takové zmínky 

je důležité analyzovat v kontextu a určit, zda se jedná o kladnou, zápornou nebo neutrální 

zmínku.  

 

 

 

 

 
158 SCHRÖPFEROVÁ, Lenka. Mediální mapa a komparace časopisů o cestování. Brno, 2007. Bakalářská 

diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. 
159 AUST, Ondřej. Klicperová jako šéfredaktorka Lidé a Země končí. Médiář [online]. [cit. 2020-04-14]. 

Dostupné z: https://www.mediar.cz/klicperova-jako-sefredaktorka-lide-a-zeme-konci/ 
160 Vyhledávání nákladů tisku. ABC ČR Ověřování nákladů tísků [online]. IFABC [cit. 2020-04-13]. Dostupné 

z: http://www.abccr.cz/overovana-data/vyhledavani-nakladu-

tisku/?page=1&filterMonth=6&filterYear=2019&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTi

tle=Lid%C3%A9+a+Zem%C4%9B&filterType=periodicky-tisk-casopis&filterGenre= 



 

 

47 

4.2.1. Syrská vláda 
 

4.2.1.1. Pojmenování  
 

Vláda Bašára al-Asada a jeho vojenské jednotky jsou označovány neutrálním 

způsobem, bez emocionálního zabarvení. V reportážích pro ně nebývají použita negativní 

pojmenování ani v případech, kdy jsou popisovány v negativním kontextu. 

Běžným pojmenováním pro syrskou vládu je termín režim, který je používán jednak 

jako „syrský režim“, tak i jako „Asadův režim“. Režim je podle Nového akademického 

slovníku cizích slov vysvětlen jako „vládní nebo společenské zřízení“161. V reportážích však 

jeho použití naznačuje autoritářský způsob vlády v Sýrii. To je patrné např. v reportáži Lenky 

Klicperové o Damašku. „Diktatura na režimním území panuje tvrdá. Všichni se bojí, je to tu 

doslova prošpikováno tajnými, nemůžete věřit skoro nikomu.“162 

Pro pojmenování syrské vlády je přídomek režim velmi často používán i v jiných 

českých i světových médiích. V kontextu reportáží ale můžeme chápat pojmenování režim 

jako negativní.  

Při popisování kroků syrské vlády většinou reportéři nejmenují konkrétní osoby, ani 

v případech, kdy je to možné. Místo toho všechna jednání přisuzují vládnímu režimu jako 

celku. Jedinou výjimkou je prezident Bašár Asad. V reportážích se vyskytují pojmy jako 

Asadův režim nebo vojáci Bašára Asada. Jedná se tak o pojmenování celku pomocí pouze 

jedné osoby: „jednu [část území] kontroluje armáda Bašára Asada, Rusové a íránské 

milice.“163 

Sýrie má duální politický systém s prezidentem a vládou, v reportážích ale není patrný 

rozdíl mezi označováním syrské vlády a prezidenta. Výrazy syrská vláda, syrský režim 

a Asadův režim používají reportéři zaměnitelně.  

Shrnutí výrazů pro pojmenování syrského vedení: Asadův režim, vládní jednotky, 

vojáci Bašára Asada, vládní armáda, vláda, syrský režim a armáda. 

 

 

 
161 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. s. 700 Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-

2 
162 KLICPEROVÁ, Lenka. Damašek, krása pod palbou. Reflex. 2017, (49), 3. 
163 KUTILOVÁ, Markéta a Lenka KLICPEROVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
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4.2.1.2. Vlastnosti  
 

Vlastnosti a činy, které reportéři přisuzují syrskému vedení, jsou negativní nebo 

neutrální povahy. Negativní činy lze najít v rozhovoru se syrskými uprchlíky, kde reportéři 

naznačují, že syrská vláda unáší civilisty z ulice a následně je protiprávně vězní a mučí.164 

Reportáže také naznačují neopatrnost vojenských jednotek nebo nevůli zajistit bezpečnost 

civilistů v bojových zónách. Články popisují případy, kdy vojáci mohou omylem nebo 

záměrně zastřelit kohokoliv, kdo bude ve špatný čas na špatném místě. Na to poukazuje 

reportáž Džihád za kopcem: „[musíte doufat] že vás v rámci bojů nezastřelí vládní armáda“ 165 

Jako další negativně popsaný čin můžeme interpretovat potlačení prodemokratických 

demonstrací v březnu roku 2011. „Zajímavý je i fenomén režimních „odstřelovačů“, kteří 

mají zákeřně pálit do davů…“ Ve stejném článku jsou ale vyzdviženy i pozitivní vlastnosti 

vedení jako ochrana civilistů před násilím. Celá tato reportáž upozorňuje na smíšené zprávy, 

které se šířily skrze média: „…domácké záběry z demonstrací na YouTube vedle brutality 

vládních vojsk jasně ukazují, že vojáci demonstranty před blíže neidentifikovanými snajpry 

někdy naopak brání.“166  

V reportážích se ale najdou i případy, kdy jsou syrské vládě v boji připisovány 

pozitivní vlastnosti. Jedním z nich je dobytí území okupovaných Islámským státem. 

V takových případech označují reportéři tato území za osvobozená a syrská vláda je 

prezentována v roli osvoboditele. Naopak v případech, kdy syrská vláda získala vojenskou 

nadvládu nad územím, kde žili syrští civilisté nebo Kurdové, je v reportáži toto území 

popsáno jako území okupované.   

Druhým případem, kdy je syrská vláda zmiňována v pozitivním kontextu, je sociální 

a zdravotní péče, kterou poskytuje vnitřním uprchlíkům v uprchlických táborech. „Vláda 

lidem poskytuje jídlo, obuv a základní potřeby jako třeba matrace.“167  

Vlastnost, která je se syrskou vládou spojována, je autoritativnost, se kterou přistupuje 

k řešení situací. Její rozhodnutí a činy jsou popsány jako finální, podpořené armádou, 

případně dalšími aktéry v situaci. V rámci kontextu je takové chování popsáno buď kladně, 

pokud syrský vládní režim osvobodil území a nastolil pořádek: „Tadmor ovšem nakrátko zase 

 
164 KLICPEROVÁ, Lenka. Vězni syrské války. Lidé a Země. 2015, (6), 4. 
165 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
166 SPENCEROVÁ, Tereza. Neprůhledná Sýrie. Lidé a Země [online]. 2011, 21. 7. 2011, (7), 2. Dostupné z: 

http://lideazeme.reflex.cz/clanek/nepruhledna-syrie 
167 KUTILOVÁ Markéta a Lenka KLICPEROVÁ. Biji Kobaní! Hořká cena za vítězství. Lidé a Země [online]. 

2015, (11), 4 [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/biji-kobani-horka-cena-za-vitezstvi 



 

 

49 

v prosinci 2016 dobyl IS, podruhé byla Palmýra [syrskou armádou] osvobozena v březnu 

letošního roku.“168, nebo záporně, pokud se v důsledku autority režimu civilisté bojí vycházet 

na veřejnost: „Diktatura na režimním území panuje tvrdá. Špehování a zákazů [syrské vlády] 

si užijeme i my dosyta.“ 169 

 

4.2.2. Syrská opozice  
 

4.2.2.1. Pojmenování 
 

Protivládní povstalci, rebelové či opozice jsou názvy pro hnutí, která odporují 

syrskému vládnímu režimu v čele s Bašárem al-Asadem. Nemají homogenní strukturu, 

jednotlivé skupiny se projevují velmi rozdílně. Podle toho jsou i rozdílně popisovány.  

Některé skupiny opozice jsou součástí Syrské národní koalice. Ta byla během 

arabského jara uznána sedmnácti členskými státy OSN jako opoziční vláda.170 Členové těchto 

skupin jsou popisováni neutrálně, bez emocionálního zabarvení termíny jako opoziční vojsko, 

protivládní jednotky, sekulární vláda, opozice nebo povstalci. „Buď přejít s povstalci 

z Turecka, Libanonu / nebo doufat, že vás v rámci bojů nezastřelí vládní armáda.“171 

Do syrské opozice se samo řadí mnoho dalších skupin a jednotlivců. Ti nemusejí 

a často nejsou součástí žádné opoziční vládní struktury, jejich zájem v občanské válce je 

bojovat proti stávajícímu režimu. Většina nezávislých povstalců se může řídit stejnou 

politikou jako členové Syrské národní koalice. Někteří nezávislí povstalci ale občanské války 

a zahraniční podpory využívají pro své vlastní cíle. Může se jednat o pašeráky, únosce 

a vyděrače. Takoví povstalci nejsou snadno rozeznatelní od běžných nezávislých povstalců, 

dokonce se s nimi mohou podílet na vojenských aktivitách během konfliktů. „Někdy od půlky 

ledna, kdy povstalci stříleli na civilní letadla plná lidí, je letiště v Damašku uzavřené.“172 

Reportéři jsou si těchto rozdílů mezi nezávislými povstalci vědomi, což se také odráží 

v jejich popisu této skupiny. V reportážích bývá vyjádřena nejistota, jestli jsou ve společnosti 

nezávislých povstalců skutečně v bezpečí. To je patrné na příkladu, kdy označují převaděče 

 
168 KLICPEROVÁ, Lenka. Válka v Sýrii ničí vše – lidské životy i světové kulturní dědictví. Reflex. 2016, (15), 

2. 
169 KLICPEROVÁ, Lenka. Damašek, krása pod palbou. Reflex. 2017, (49), 3. 
170 EU ministers recognise Syrian National Council as legitimate representatives. The Journal [online]. Irsko, 

Dublin: The Journal.ie, 2012, 27. 2. 2012. Dostupné z: https://www.thejournal.ie/eu-ministers-recognise-syrian-

national-council-as-legitimate-representatives-367277-Feb2012/ 
171 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
172 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
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přes hranice Sýrie ironicky za hostitele. „Doufat, že vaši „hostitelé“ nejsou žádní hrdlořezi, 

nebudou za vás chtít výkupné.“ Termín hostitel je uveden v uvozovkách a v kontextu je 

naznačeno, že se může jednat o únosce, kteří hledají oběti.173 Pro nezávislé povstalce 

používají reportéři výrazy rebelové, ozbrojenci, bojovníci a povstalci.  

Pro všechny zúčastněné strany, včetně reportérů, je složité rozeznat, do jaké skupiny 

nezávislých povstalců konkrétní osoby patří. Pokud v textu není explicitně vyjádřeno, že se 

jedná o jednotky Syrské národní koalice, jsou povstalci sjednocováni pod pojmenování rebel 

nebo ozbrojenec. Tato pojmenování jsou užívána při popisování aktivních bojových konfliktů 

na úrovni jedinců, jako jsou přestřelky v ulicích. Označení rebel, povstalec nebo ozbrojenec 

můžeme v kontextu reportáže interpretovat jako neutrální výraz bez emocionálního zabarvení.  

Shrnutí výrazů pro pojmenování syrské opozice: Syrská národní koalice, protivládní 

povstalci, rebelové, opozice, opoziční vojsko, protivládní jednotky, sekulární vláda, 

ozbrojenci a bojovníci. 

 

4.2.2.2. Vlastnosti 
 

Stejně jako u pojmenování popisují reportéři činy protivládních povstalců různě podle 

toho, zda jsou členy Syrské národní koalice, nebo ne. Členové opozičních struktur jsou 

popisováni jako slušně vycvičení, disciplinovaní vojáci, kteří bojují proti útlaku ve vlastním 

státě. Takové popisování je ještě důraznější v případech, kdy se zmiňuje spolupráce Syrské 

národní koalice a dalších západních aktérů, hlavně Američanů.174 

Členové Syrské národní koalice jsou také popisováni jako mírumilovnější, než jak jsou 

popisováni nezávislí rebelové. Jedna z nejdůležitějších aktivit, kterou jim reportáže přisuzují, 

je udržování míru v oblastech, které jsou pod jejich kontrolou. Příkladem toho je zakládání 

a udržování checkpointů na cestách, kde členové SDF175 kontrolují dokumenty a vozidla, 

která projíždějí do osvobozených území. V kontextu zmínění kontrolních bodů pro vozidla 

nejsou síly SDF popsány jako úplatné nebo beroucí rukojmí. Jejich chování můžeme 

interpretovat jako pozitivně popsané bez emocionálního zabarvení.176 

Nezávislí povstalci jsou popisováni s větším odstupem a nejistotou. V reportážích jsou 

mezi jejich aktivitami zahrnuty i krádeže, únosy a vraždy. Kvůli jejich reputaci, která je 

 
173 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
174 KLICPEROVÁ, Lenka a Markéta KUTILOVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
175 Syrian Democratice Force, opoziční vojenská organizace, která úzce spolupracuje se Syrskou národní koalicí. 
176 KLICPEROVÁ, Lenka a Markéta KUTILOVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
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veřejně známa, se v jejich přítomnosti necítí v bezpečí reportéři ani místní obyvatelstvo. 

Jejich kriminální činnost je spojována s nacionalismem nebo probíhajícím konfliktem. 

V reportážích je nepřímo vyjádřeno, že cílem vražd a únosů jsou členové jiných etnických 

skupin a národnosti, než jsou pachatelé. Takové jednání může pak být projevem občanské 

války, kdy se snaží na nepřítele útočit i mimo ozbrojený konflikt.177 

Nezávislí povstalci jsou také popisováni jako lidé s nízkým ohledem na cizí i svoje 

zdraví a bezpečí. Jsou to syrští civilisté, kteří utrpěli ztráty ve válce. Většinou v konfliktu 

přišli o rodinné příslušníky nebo přátele. Reportéři zdůrazňují to, že málokdy mají 

dlouhodobé plány do budoucna, a pouští se tak do nebezpečných situací. Tuto rezignaci na 

život potvrzuje, že většina povstalců je připravena v konfliktu zemřít, někteří z nich to 

očekávají. Jejich rizikové chování sami odůvodňují tím, že nemají rodinu, které by záleželo 

na jejich přežití. „Nemá ženu ani děti, říká, že je mu to skoro jedno“.178  

Vlastnosti, které jsou syrské opozici připisovány, nejsou konzistentní, jsou přímo 

závislé na kontextu, ve kterém jsou zmiňovány. Neplatí, že zmínky o členech Syrské národní 

koalice jsou vždy pozitivní a zmínky o nezávislých povstalcích jsou vždy negativní.  

 

4.2.3. Kurdové 
 

4.2.3.1. Pojmenování  
 

Syrští Kurdové jsou většinou součástí protivládní opozice nebo jsou to civilisté, kteří 

se do konfliktu nezapojují vůbec. Reportáže časopisů Reflex a Respekt se ale specificky 

Kurdům věnují natolik, že je ve výzkumu můžeme odlišit i od syrských protivládních 

povstalců i od civilistů.  

Reportáže jsou zaměřeny na zlidšťování Kurdů. Pojmenování, která reportéři volí, jsou 

pozitivně emocionálně zabarvená, jako například pojmenování „levicoví gentlemani 

v uniformě“179 nebo „Amazonky války proti Islámskému státu – bojovnice kurdských milic 

YPJ.“180 V reportážích jsou označovány konkrétní osoby jako ženy, dívky, chlapci, otcové 

a matky, dcery, synové a sousedé. Konkrétní pojmenování nahrazují použití pojmenování 

skupin nebo Kurdů jako celku. U Kurdů se v reportážích také nejčastěji objevují jejich civilní 

 
177 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
178 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
179 KLICPEROVÁ, Lenka. Kurdky v šátku i s kalašnikovem. Lidé a Země. 2012, (4), 5. 
180 KLICPEROVÁ, Lenka. Aleppo. Reflex. 2017, (22), 5. 
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jména, pokud je reportéři znají. Pokud jsou v reportáži zmíněni jménem, bývá to v neutrálním 

kontextu. Výjimku tvoří občasná pozitivní přízviska jako v případě jednoho převaděče 

reportérů, kterého zmiňují s neformálním titulem „mistr“.181 

Členové kurdských vojenských jednotek YPG a YPZ jsou označováni přátelským 

pojmenováním „jépégéčka“ a „jépézetka“. Taková pojmenování můžeme interpretovat jako 

pozitivně emocionálně zabarvená. Zmínky o bojových skupinách YPG a YPZ jsou 

v pozitivním kontextu. V regionu Rojava, kde YPG a YPZ operují, jsou jejich členové 

popisováni jako bojovníci za svobodu, osvoboditelé nebo civilní milice. Speciální postavení 

v kurdské společnosti mají padlí v boji za ochranu Kurdů. Takový člověk se stane 

„martyrem“, mučedníkem, a jeho přínos pro společnost je oslavován. Ve velkých kurdských 

městech pořádají svátky k uctění jejich památky a k vyjádření díků těmto mučedníkům. 

Každý kurdský voják je před odchodem na frontu vyfotografován, a pokud padne, jeho fotka 

je vytištěna a vystavena ve městech a v oficiálních budovách. Označení martyr tak sami 

Kurdové chápou jako pozitivní, reportéři na to upozorňují a sami označení martyr a mučedník 

používají v pozitivním kontextu. „Martyrové jsou v Rožavě oslavováni a každá rodina je na 

ně hrdá.“182  

Oblast Rojava, která byla od Islámského státu osvobozena Kurdy, je území, které 

prohlásili sami Kurdové za oblast své vlastní samosprávy. Autonomní administrativa severní 

a východní Sýrie (NES) má svoji vlastní politickou a administrativní strukturu, i když není 

žádným státem uznána za autonomní oblast. Reportéři i tak používají výrazy jako rojavská 

vláda pro popis vedení oblasti. „Rojavská vláda dává všem rodinám mučedníků měsíčně 

kompenzační rentu“183 

Negativně zmiňovaná kurdská organizace je Strana kurdských pracujících (PKK), 

která je považována za teroristickou organizaci. I když jsou Kurdové v Sýrii s PKK úzce 

spjati, obzvláště jednotky YPG a YPJ, tak s terorismem nejsou spojováni mimo kontext PKK. 

„Ta [PKK] je de facto ve válce s Tureckem a mnohými zeměmi je považována za teroristickou 

organizaci.“184 Reportáže vytvářejí odstup mezi organizací PKK a mezi následovníky 

Abdulaha Öcalana, jednoho z hlavních zakladatelů PKK. Většina Kurdů v rojavské oblasti má 

 
181 KLICPEROVÁ, Lenka. Kurdky v šátku i s kalašnikovem. Lidé a Země. 2012, (4), 5. 
182 KLICPEROVÁ, Lenka. Aleppo. Reflex. 2017, (22), 5. 
183 KLICPEROVÁ, Lenka. Biji Kobaní! Hořká cena za vítězství. Lidé a Země [online]. 2015, (11), 4 [cit. 2019-

11-02]. Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/biji-kobani-horka-cena-za-vitezstvi 
184 ŠTUKOVÁ, Jarmila a Lenka KLICPEROVÁ. Kurdové proti Erdoğanovi: Turecko podporuje Islámský stát. 

Reflex [online]. 2016, 2. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/75705/kurdove-proti-erdoganovi-

turecko-podporuje-islamsky-stat.html 
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doma fotku Öcalana, stejně jako ji najdeme ve většině úředních budov. Náklonnost 

k Öcalanovi je v reportážích interpretována jako národní hrdost Kurdů, ne jako sympatizování 

s teroristou. Öcalan je v reportážích popisován jako vůdce hnutí za osvobození Kurdů. Je 

uvedeno, že je doživotně uvězněn tureckou vládou, ale není zmíněn důvod uvěznění, ani není 

spojován s žádnou teroristickou aktivitou.185 

Shrnutí výrazů pro pojmenování Kurdů: ženy, dívky, chlapci, otcové a matky, dcery, 

synové, sousedé, civilní jména, rojavská vláda, levicoví gentlemani, Amazonky války, 

jépégéčka“ a „jépézetka, bojovníci za svobodu, osvoboditelé, civilní milice, martyr 

a mučedník, Strana kurdských pracujících. 

 

4.2.3.2. Vlastnosti 
 

Podobně jako u pojmenování jsou s Kurdy spojovány vlastnosti, které je v očích 

čtenáře zlidšťují. V rozhovorech s kurdskými ženami je vyzdvihován jejich vzhled, účes 

a vůle starat se o svůj zevnějšek i na válečné frontě. „Kurdky s sebou měly ale kromě výzbroje 

také kosmetickou výbavu. Každé ráno mnohé z nich začaly den svým tradičním rituálem – 

pečlivým líčením očí.“186 Reportáže popisují i kulturu, kterou se snaží udržet, jako jsou 

hudební a divadelní produkce, hraní šachů a vzdělávání, které jsou součástí aktivit YPG 

a YPZ. S ženskými členkami je častěji spojována odvaha, kterou v boji projevují, a jejich 

rozhodnutí vzdát se vlastní rodiny pro budoucnost Kurdů. S muži je častěji spojováno 

vzdělání, inteligence a všeobecný přehled. „Dalo by se říct, že je to velmi korektní rozhovor 

skoro na úrovni debaty na filozofické fakultě.“187 YPG procházejí ideologickým školením ve 

dnech, kdy nejsou na válečné frontě. Reportáže popisují jejich schopnost vést dlouhé debaty 

o neomarxismu v kurdské společnosti. U mužů i žen je vyzdvihováno jejich odhodlání zemřít 

v boji na obranu Kurdů, a stát se tak oslavovanými mučedníky.188 Jejich vojenský zápal je 

patrný z toho, jak si někteří členové kurdských bojových jednotek užívají zabíjení členů 

Islámského státu.189 

Jedna z negativních vlastností, která je ve spojení s Kurdy zmíněna, je velmi pevné 

udržování kulturních zvyklostí. V případě členů YPG a YPJ je to nekompromisní oddanost 

 
185 KLICPEROVÁ, Lenka. Kurdky v šátku i s kalašnikovem. Lidé a Země. 2012, (4), 5. 
186 KLICPEROVÁ, Lenka. Kurdky v šátku i s kalašnikovem. Lidé a Země. 2012, (4), 5. 
187 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
188 KLICPEROVÁ, Lenka. Aleppo. Reflex. 2017, (22), 5. 
189 KUTILOVÁ, Markéta a Lenka KLICPEROVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
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apoismu, to je levicová ideologie Abdulaha Öcalana. „Muži sice debatují zdvořile, ale je 

naprosto zřejmé, že argumenty se přesvědčit nedají.“190 Její následovníci jsou popsáni jako 

kompletně přesvědčení, že vznikající Kurdistán nemůže být řízen žádným jiným způsobem.191 

Muslimští Kurdové se drží práva šaría pevněji než vládních zákonů, proto nelitují spáchaných 

zločinů, pokud nejsou v rozporu s právem šaría. Reportáže také upozorňovaly na kulturní 

změnu, která Kurdy postupně odsouvá od muslimských zvyklostí, ale kurdská společnost ještě 

není připravená se některých tradic vzdát úplně.192 

 

4.2.4. Syrští civilisté 
 

4.2.4.1. Pojmenování 
 

Syrští civilisté jsou obyvatelé Sýrie, kteří se aktivně neúčastní války. Většina reportáží 

se zabývá stavem syrských uprchlíků. Interní uprchlíci jsou tak v reportážích nejčastěji 

zmiňovanou skupinou syrských civilistů, a to v kontextu uprchlických táborů v Sýrii. Jejich 

pojmenování je neutrální, ale zároveň se snaží vyvolat ve čtenáři soucit se situací uprchlíků. 

Příkladem je pojmenování „příživník“ jako něčeho, čeho se chtějí oni sami zbavit.193  

V reportážích jsou pro tuto skupinu užívána pojmenování běženci, uprchlíci, interní 

uprchlíci a příživníci. „Z lidí, kteří byli zvyklí žít normální život, chodit do práce, posílat děti 

do školy, jsou uprchlíci, běženci.“ 194 

Druhou skupinou syrských civilistů jsou ti, kteří byli zasaženi válkou, ale zůstávají ve 

městech, kde žili před válkou. Někteří z nich z měst utekli a následně se vrátili, ostatní je 

nikdy neopustili. Ty reportéři popisují jako místní obyvatele, vzhledem k městům a vesnicím, 

které obývají. Podobně jako u uprchlíků je reportáže popisují v neutrálním kontextu, ale také 

se snaží vyvolat ve čtenáři soucit. „To [opustit domov] nechceme, přes to všechno tady 

v Ammánu máme alespoň trochu pocit normálního života.“195  

Třetí skupinou jsou Syřané, kteří válkou nejsou přímo zasaženi. To jsou obyvatelé 

měst, kam se válka v době psaní reportáže ještě nedostala, nebo obyvatelé, kteří se snaží žít 

běžný život ve městech, která válka zasáhla. Reportéři v takových případech používají jako 

 
190 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
191 KLICPEROVÁ, Lenka. Kurdky v šátku i s kalašnikovem. Lidé a Země. 2012, (4), 5. 
192 KLICPEROVÁ, Lenka. Kurdky v šátku i s kalašnikovem. Lidé a Země. 2012, (4), 5. 
193 KLICPEROVÁ, Lenka. Vězni syrské války. Lidé a Země. 2015, (6), 4. 
194 KLICPEROVÁ, Lenka. Válka v Sýrii ničí vše – lidské životy i světové kulturní dědictví. Reflex. 2016, (15), 2 
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pojmenování profesi, kterou obyvatelé vykonávají. Příkladem je pojmenování barman, pekař 

nebo studentka vysoké školy.196 Kontext takových pojmenování dává najevo, že nechtějí, aby 

jim probíhající válka bránila v jejich každodenním životě.  

Shrnutí výrazů pro pojmenování syrských civilistů: běženci, uprchlíci, interní 

uprchlíci, příživníci, místní obyvatelé, jejich profese. 

 

4.2.4.2. Vlastnosti 
 

U interních uprchlíků a obyvatel válkou zničených měst a vesnic zdůrazňují reportáže 

zhoršenou kvalitu života, který tito lidé žijí. Jejich stav je ovlivněn ztrátou bydlení 

a v některých případech i zraněními, která kvůli válce utrpěli. Reportáže u obou skupin 

zdůrazňují jejich touhu po lepší budoucnosti. Uprchlíci v uprchlických táborech jsou 

popisováni jako zoufalí, neschopní změnit svou současnou situaci k lepšímu. „Není tu 

nebezpečí v podobě raket, podřezávání nebo křížové palby. Jsou tu jiná nebezpečí. Nuda, 

pocit vlastní neužitečnosti, ztráta vlastní hrdosti, beznaděj.“197 Syřané, kteří se vrátili do 

svých původních měst, jsou naopak popisováni jako osoby plné naděje a víry, že jejich tvrdá 

práce dokáže navrátit život do předválečného stavu.198 U této skupiny se nedá přesně určit, 

zda ji reportéři popisují pozitivně, nebo negativně. Jde spíše o popis neutrální 

s emocionálními prvky. 

 

4.2.5. Islámský stát 
 

4.2.5.1. Pojmenování 
 

Reportáže většinou nerozlišují jednotlivé frakce Islámského státu, při jejich 

pojmenování používají termíny, které označují ISIS jako celek. Označují ho celým názvem 

Islámský stát nebo zkratkou IS. Reportáže nepoužívají zkratku ISIL. O členech IS píší 

reportéři v negativním kontextu jako o teroristech, džihádistech a radikálech z Islámského 

státu. „Ztráta Kobaní byla pro teroristy z IS krutou porážkou, za niž se budou mstít.“199 

Pojmenování Islámský stát je někdy nahrazeno pojmenováním džihád, jako v případě, kdy 

 
196 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
197 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
198 FILÍPKOVÁ, Lenka. Ze syrské perspektivy. Respekt. Praha: Economia. 2017, (42), 2. 
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zničené město přisuzují reportéři procházejícímu džihádu.200   

Pojmenování jednotlivých frakcí je v reportážích pouze v rozhovoru s bývalými členy 

IS, kteří sami cítí velký rozdíl mezi jednotlivými frakcemi IS. V takovém případě jsou 

rozdělovány na Jabhat al-Nusru, Jaish al-Fatah a Ahrar al-Sham.201 Jabhat al-Nusra je 

v reportážích zmíněna ještě jako ekonomicky nejmocnější frakce IS, v tom případě 

reprezentuje celý Islámský stát.202 

Výrazy, které reportéři používají pro pojmenování Islámského státu, jsou: radikálové 

z Islámského státu, Da’iš, islamisté, džihádisté, ISIS, teroristé a džihád. „Jenže s černou 

vlajkou nezmizí radikální myšlenky džihádu. A islamisté, kteří přežijí, se nebudou chtít vzdát 

své myšlenky na právem šarí’a řízený státní celek.“203 

Shrnutí výrazů pro pojmenování Islámského státu: Islámský stát, IS, teroristé, 

džihádisté, radikálové, islamisté, džihád, názvy jednotlivých frakcí. 

 

4.2.5.2. Vlastnosti  
 

Islámský stát je v reportážích popisován negativně. IS je spojován se strachem, který 

z něj cítí místní obyvatelé, a s násilím a smrtí. „Také se přidává strach z dalšího útoku 

[Islámského státu].“204 I když není IS jediný aktér zodpovědný za útoky na civilisty, je ze 

všech aktérů v tomto kontextu nejčastěji zmiňován. Reportéři popisují činy IS s negativním 

zabarvením. Příkladem je např. označení „velmi zákeřné“ z reportáže o nočním útoku IS na 

město Kobaní „Červnový útok IS na Kobaní byl přitom obzvlášť zákeřný, neboť teroristé 

zaútočili v převlečení za kurdské milice YPG. Do Kobaní vtrhli v noci a začali střílet spící 

obyvatele, bez rozdílu věku či pohlaví.“205 Působení okupace Islámského státu je popsáno 

jako destruktivní. Ničení měst je v reportážích připisováno Islámskému státu, i v případech, 

kdy není jasně vysvětleno, jestli škody vznikly během dobývání Islámským státem, za jeho 

působení, nebo během osvobozování města protiislámskými jednotkami. „Dnes je Palmýra 

 
200 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
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pustá, prázdná a tichá. Poničená dvojitou okupací Islámským státem.“ 206 207 

Reportáže popisují samotné působení v Islámském státu za negativní, jeho opuštění 

naopak za pozitivní. „Kobaní bylo z područí Islámského státu osvobozeno letos v lednu.“208 

Členové Islámského státu, kteří džihád opustili, jsou v reportáži popsáni jako polepšení 

členové syrské společnosti.209  

 

4.2.6. USA  
 

4.2.6.1. Pojmenování 
 

Spojené státy americké jsou v reportážích popsány pouze nepřímo, skrze jejich vliv na 

situaci v Sýrii. Jsou pro ně volena neutrální nebo pozitivní označení jako americká pomoc, 

restaurátoři a americká velmoc. „Demokratické síly tu působí jen s pomocí USA.“210 Vliv 

USA je spojován s vlivem ostatních zemí termíny jako západní koalice. Ve většině případů 

jsou tímto termínem označovány země Severoatlantické aliance, v některých případech ale 

označuje pojmenování vliv Západu pouze jednání USA.211 

Američtí jednotlivci jsou v reportážích označeni jen jednou. „Jsem zděšený,“ napsal 

Američan, který v Sýrii působí už několik let.“ V kontextu reportáže však není rozdíl mezi 

označením konkrétní osoby a ostatních civilistů, kteří byli v Damašku.212 

Shrnutí výrazů pro pojmenování USA: americká pomoc, restaurátoři, americká 

velmoc, Západ. 

 

4.2.6.2. Vlastnosti 
 

Američané a jejich působení je v reportážích popisováno pozitivně s mírným 

emocionálním zabarvením. Města, která kurdské síly nebo armáda syrské vlády obsadily 

s pomocí Američanů z rukou Islámského státu, jsou popsána jako osvobozená. V reportážích 
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210 SPENCEROVÁ, Tereza. Džihád za kopcem. Lidé a Země. 2013, (5), 6. 
211 KUTILOVÁ, Markéta a Lenka KLICPEROVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
212 SPENCEROVÁ, Tereza. Neprůhledná Sýrie. Lidé a Země [online]. 2011, 21. 7 .2011, (7), 2. Dostupné z: 

http://lideazeme.reflex.cz/clanek/nepruhledna-syrie 
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není osvobozování připisováno přímo Američanům, je ale zmíněna jejich pomoc při tréninku 

místního vojska a obsazování měst. Američané se také podíleli na výstavbě nové 

infrastruktury v poválečných zónách. Zmínky o tom v reportážích můžeme interpretovat jako 

pozitivně popisovanou činnost. „Zasahuje „friend Obama“, jak válečníci z SDF říkají 

bombardérům.“213 214 

Samotný americký vzhled je v reportážích vnímán pozitivně. Kurdové, kteří působí 

americky (nosí sluneční brýle, mají strniště a zahraniční oblečení), jsou popisováni jako 

pozitivní a odvážní. „Ač sám Kurd, působí velmi americky – sluneční brýle, kšiltovka, na tváři 

strniště, srší humorem.“215 Takovou část reportáže můžeme interpretovat jako pozitivně 

emocionálně zabarvenou. 

 

4.3. Interpretace 
 

Na výzkum měl velký vliv fakt, že reportáže ze Sýrie jsou napsány jen velmi malou 

skupinou autorek, nejčastěji Lenkou Klicperovou. Pro výzkum tak nebylo možné vytvořit 

diverzní výzkumný vzorek, který by obsahoval protichůdné názory. Reportáže se také více 

zabývají válkou Kurdů proti Islámskému státu a syrské vlády proti Kurdům. Občanská válka 

syrské opozice proti syrské vládě je v reportážích prezentována spíše okrajově. Všem aktérům 

v reportážích také nebyl věnován stejný prostor. Největší zastoupení mají Kurdové, specificky 

jednotky YPG a YPJ, o které se reportérky Kutilová a Klicperová zajímají nejvíce. 

U některých pojmenování a označení aktérů je těžké rozlišit, zda se jedná o emocionálně 

zabarvený výraz. Výsledky výzkumu jsou tak částečně subjektivní a jiný výzkum by mohl 

dojít k částečně odlišným výsledkům.  

 Aktér, který je v reportážích nejpozitivněji popisován, jsou Spojené státy americké. 

O vlivu USA v Sýrii je v textech málo zmínek, skoro všechny jsou ale v pozitivním kontextu. 

To je v souladu s tím, že jsou jednotky amerických vojsk zmiňovány jako protivník 

Islámského státu. Reportáže popisují, jak trénují syrské milice při boji za svobodu, staví 

infrastrukturu a udržují kontrolní body na cestách proti sebevražedným teroristům. 

Pozitivní popis USA v Sýrii může být trochu zkreslen tím, že v reportážích nejsou 

 
213 KLICPEROVÁ, Lenka. Jak se fotí boj s Islámským státem. Reflex [online]. 2016, 2. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/71940/lenka-klicperova-v-syrskem-kurdistanu-jak-se-foti-boj-s-

islamskym-statem.html 
214 KUTILOVÁ, Markéta a Lenka KLICPEROVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
215 KUTILOVÁ, Markéta a Lenka KLICPEROVÁ. Poslední bitva Islámského státu. Reflex. 2019, (5), 4. 
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zmiňovány kontroverzní části americké zahraniční politiky na Blízkém a Středním východě. 

Americké zásahy do situace v této oblasti sahají až do 60. let 20. století, kdy americká armáda 

nahradila britskou armádu v Perském zálivu jako strážce těžby ropy.216 USA se zapojily do 

většiny ozbrojených konfliktů na Středním východě od roku 1979, kdy revoluce v Íránu 

spustila vlnu anti-americké politiky. Toto vojenské zapojení posílilo po útocích 

11. září 2001.217 Většina reportáží je psána za doby působení Baracka Obamy ve funkci 

amerického prezidenta. Rozhodnutí současného prezidenta Donalda Trumpa nejsou 

v reportážích pokryta. Příklad jeho politiky, který by se mohl v reportážích odrazit, je stažení 

amerických vojsk ze syrsko-turecké hranice nebo raketový útok na základnu Šajrát v roce 

2017.  

Dalším pozitivně popsaným aktérem jsou Kurdové. Těm je v reportážích věnováno 

nejvíce prostoru, to znamená i nejvíce informací ke zkoumání. Členové kurdských milic jsou 

popisováni jako bojovníci za svobodu, v reportážích je vyzdvihována jejich odvaha, 

odhodlání, sebeobětování a vzdělanost. Vzdělanost je obzvláště zdůrazňována na místech, 

která tradičně nejsou se vzdělaností spojována, jako u členů YPG, kteří žijí v jeskyních 

v horách na hranici s Tureckem. U kurdských civilistů, kteří nejsou členy milic, reportáže 

popisují jejich nezlomnou vůli pokračovat v životě a opravit svoje města, která byla zničená 

válkou. Stavu kurdského města Kobaní je věnována velká část knih reportérek Kutilové 

a Klicperové, jejich reportáže v časopisech se zabývají spíše válkou s Islámským státem. 

Vedle pozitivních vlastností jsou u Kurdů zmiňovány i jejich negativní vlastnosti. Hlavní 

z nich je jejich následování rigidní ideologie a „kdo není s námi, je proti nám“ přístup 

i k ostatním Kurdům. Reportáže také popisují bezohlednost, se kterou Kurdové občas 

přistupují k situacím jak ve válce, tak ve věcech domácí politiky.   

Syrská opozice je v reportážích rozdělena na dvě hlavní skupiny: organizovaná 

a neorganizovaná. Organizovaná opozice, tedy administrativní zřízení jako Syrská národní 

koalice, je popisována pozitivněji než neorganizovaní povstalci. Jednání Syrské národní 

koalice je popisováno spíše jako idea organizovaného vedení než konání jednotlivců. 

Reportáže pro popisování takových událostí používají často trpný rod „není nám dovoleno“ 

 
216 COOLEY, John K. U.S. Presence in Persian Gulf: A History. ABCNews [online]. New York: American 

Broadcasting Company, 6.1.2006 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://abcnews.go.com/International/story?id=81402&page=1 
217 HUNT, Johnathan. How Weapons of Mass Destruction Became 'Red Lines' for America. The Atlantic 

[online]. New York: The Atlantic, 15.3.2017 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/america-trump-kennedy-syria-atomic-war/523092/ 
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nebo „byly jsme převezeny“, než aby přisuzovaly takové chování jednotlivci. V reportážích 

jsou organizovaní povstalci zmiňováni jako pořádková autorita, která zajišťuje bezpečí 

Syřanů a osvobozuje území od Islámského státu. Střetu Syrské národní koalice a syrské vlády 

Bašára al-Asada není v reportážích věnováno moc prostoru.  

Nezávislí povstalci jsou popisováni negativněji než organizované skupiny opozice. 

V reportážích jsou popisováni individuálně, ne jako organizace. I když bojují proti 

Islámskému státu nebo syrské vládě, reportáže se zaměřují na ty povstalce, kteří využívají 

příležitost k vlastnímu obohacení. Jsou zmiňováni falešní převaděči přes hranice, únosci 

a zloději. Největší nejistotu v jejich přítomnosti cítí samotné reportérky, obyvatelé Sýrie se 

jim většinou podle všeho dokáží vyhnout nebo jsou s jejich přítomností a aktivitami smířeni.  

Syrští civilisté nejsou popisováni jasně pozitivně nebo negativně. Reportáže se 

zaměřují na jejich lidské vlastnosti a utrpení, kterým procházejí. To v čtenáři vyvolává soucit, 

protože si na základě reportáže dokáže představit, že by sám mohl být v takové situaci. Sýrie 

je kulturně různorodá země, žijí v ní muslimové, křesťané, Kurdové, Turci, Syřané a další 

náboženské a etnické skupiny. V reportážích není možné popsat celkově jejich cíle 

a motivace. Reportáže tak neobsahují jejich politické agendy, místo toho se soustředí na 

krátkodobé cíle, jako jak přežijí zimu nebo kde najdou práci, díky které budou moci živit 

celou rodinu.  

Syrská vláda Bašára al-Asada je popisována současně jako utlačovatel místního 

obyvatelstva, tak i jejich ochránce. Tato dvojakost je způsobena tím, že v občanské válce 

vytváří uprchlíky ve vlastní zemi, o které se následně stará ve vlastních uprchlických 

táborech. V reportážích jsou tak zmínky o syrské vládě jak v pozitivním, tak v negativním 

kontextu. V případech, kdy bojuje syrská vláda proti Islámskému státu na území Sýrie, je o ní 

psáno v pozitivním kontextu, stejně jako u ostatních aktérů, kteří bojují proti Islámskému 

státu.  

Islámský stát je v reportážích příslovečný strašák, který je popisován pouze negativně. 

Reportáže také nejsou pořízeny z jeho strany fronty. To je místo, kam se skoro žádný západní 

novinář nemohl nikdy dostat. V článcích tak nejsou popsány příběhy ze strany Islámského 

státu, pouze příběhy polepšených džihádistů, kteří z Islámského státu dezertovali a připojili se 

k opačné straně fronty. S Islámským státem jsou spojovány velmi negativní činy, jako 

pokládání výbušnin na dětské hřiště, převlékání se do uniforem YPG pro infiltraci a následný 

útok a sebevražední bomboví atentátníci, kteří útočí na davy civilistů.   
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4.4. Porovnání s knihami 
 

Knihy Islámskému státu na dostřel 1 a 2 a Ve válce, které obsahují reportáže ze syrské 

války, jsou psány autorkami Lenkou Klicperovou a Markétou Kutilovou, stejně jako většina 

reportáží vydaných v časopisech. Obsah knih je konzistentní s obsahem reportáží, co se 

názorů týče. Aktéři jsou pojmenováváni podobně a jsou jim připisovány stejné vlastnosti, 

v knize nejsou výrazné odchylky od článků v časopisech.  

Největším rozdílem je hloubka, v níž jsou události popsány. Reportáže v časopisech 

mohou mít značně omezenější rozsah, v knize se naopak autorky mohou více rozepsat. Díky 

tomu si čtenáři mohou udělat více holistický obraz o pořadí událostí a celkovém dění. Knihy 

obsahují kompletnější informace a událostem je v nich věnováno více prostoru. Mezi knihami 

a články z časopisů je také velký rozdíl v délce rozhovorů. Většina rozhovorů publikovaná 

v časopisech je shrnuta do jednoho odstavce, s jednou přímou citací. V knihách jsou naopak 

rozhovorům se Syřany věnovány celé kapitoly, strukturované tradičněji a jasněji.  

Fotografie jsou v knihách velmi silné sdělovací médium. Tvoří bezmála polovinu 

obsahu knih, autorkou většiny z nich je Lenka Klicperová. Fotografie jsou také mnohem více 

vztažené k detailnějším částem textu, autorky nemusí použít pouze jednu, která by shrnula co 

největší část reportáže. V knize tak může být použita např. fotografie zničené budovy, 

přičemž důležitost této budovy je pak popsána v textu reportáže.  

Knihy se naopak věnují mnohem méně aktuálním událostem. V době vydání knihy už 

by se nejednalo o nejnovější vývoj situace. Knihy nejsou psány z hlediska fronty, kde dochází 

k nejrychlejším změnám situace. Důležité události jsou v knihách popisovány z historického 

hlediska, jako např. zdůrazňování invaze IS do Kobaní a následné osvobození města. 

I reportáže o vojácích z frontové linie jsou mnohem více zaměřené na lidské příběhy než na 

průběh války.  

Stejně jako v časopisech se autorky zaměřují na etnicky kurdské oblasti na hranici 

Sýrie a Turecka. Jejich první dvě knihy Islámskému státu na dostřel 1 a 2 se věnují jejich 

cestám za jednotkami YPG a YPJ v rojavské oblasti. Třetí kniha Ve válce je třikrát obsáhlejší 

a popisuje situaci i v nových oblastech, jako jsou uprchlické tábory. Třetí kniha se také ještě 

více než předchozí dvě knihy zaměřuje na civilisty, které válka postihla. 

Autorky knih Kutilová a Klicperová jsou dlouhodobými aktivistkami v podpoře 

obnovy kurdské společnosti v oblasti Rojava. Část výdělku z prodeje knih Islámskému státu 

na dostřel 1 a 2 jde na pomoc obnovy města Kobaní. Většina reportáží z knih je právě z města 
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Kobaní. Knihy se více zaměřují na životy běžných lidí zasažených válkou, spíše než na 

aktuální dění na frontě.  

 

4.5. Ověření hypotézy 
 

První hypotéza práce byla, že čeští reportéři píší o aktérech, kteří bojují proti syrské 

vládě nebo Islámskému státu, v pozitivním kontextu. Tato hypotéza je spíše pravdivá. Všichni 

aktéři, kteří bojují proti Islámskému státu, jsou v tomto kontextu zmiňováni pozitivně. Takoví 

aktéři jsou: syrská vláda, syrská opozice, Kurdové, Američané a další země Západu. Většina 

aktérů, kteří bojují proti Asadově režimu, je popisována spíše pozitivně. Výjimkou jsou 

nezávislí povstalci, kteří jsou popisováni spíše negativně i v kontextu boje proti syrské vládě.  

Druhá hypotéza byla, že o aktérech, kteří bojují na straně syrské vlády nebo 

Islámského státu, píší čeští reportéři v negativním kontextu. Tato hypotéza je pravdivá pouze 

v případě Islámského státu. Jediný aktér, který bojuje na straně Islámského státu, je právě 

Islámský stát. Ten je v reportážích zmiňován v silně negativním kontextu. V případě syrské 

vlády Bašára al-Asada není ani samotná syrská vláda zmiňována v jasně negativním kontextu, 

i když reportáže obsahují informace o jejích negativních vlastnostech a činech. V českých 

reportážích není dost informací o zapojení Turecka, které stojí na straně syrské vlády, ale 

zároveň částečně podporuje i Islámský stát. 

 

4.6. Závěr 
 

Největší výzva bakalářské práce spočívala v nutnosti ukázat dostatečně plastický 

kontext výbušné situace v Sýrii, k němuž by bylo možné výzkum vztáhnout. Politické, 

ekonomické a územní vztahy jsou v Sýrii velmi komplikované a z různých zdrojů často 

získáváme protiřečící informace. Informační infrastruktura v Sýrii válkou velmi utrpěla, 

získávat tak objektivní informace o situaci je většinou velmi těžké. Některé klíčové zprávy se 

ze Sýrie ani nedostanou ven, nebo je nikdo ani nezaznamenal. Dalším faktorem je únava 

čtenářů z informací o konfliktu, který trvá od roku 2011. Do zpravodajství se tak dostanou jen 

velké události, menší zprávy budou snáze pominuty.  

Ve výzkumu jsem pracoval s menším vzorkem, než jsem předpokládal před začátkem 

práce. Některé reportáže, se kterými jsem chtěl původně pracovat, se ukázaly být pouze 

přeloženými částmi reportáží zahraničních reportérů pro agentury jako Reuters a Associated 
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Press, nespadaly tak do vzorku českých reportáží. I přes to věřím, že si mi podařilo vytvořit 

výzkum s dobrou vypovídací hodnotou. Při porovnání článků z let 2015 a 2019 je vidět 

konzistence v článcích, názorech i pojmenováních.  

Výzkum také sleduje reportáže pouze pěti autorek, dvě z nich se reportážím ze Sýrie 

věnují spíše okrajově. Výzkum se tak vztahuje k malé skupině tvůrců a jeho výsledky 

nemohou reprezentovat světovou či evropskou reportáž jako celek.  

Stanovení hypotéz odráží mou vlastní předpojatost, neboť jsem očekával, že syrská 

vláda a prezident Bašár al-Asad budou v reportážích zmiňováni negativněji. Tato předpojatost 

pramení ze zaznamenaných případů porušování lidských práv syrskou vládou, jako byl 

například útok chemickým plynem v Ghoutě v roce 2013. 

Můj předpoklad, že členové Islámského státu jsou v reportážích popisováni jasně 

negativně a autorky jim přisuzují negativní vlastnosti, se plně potvrdil. Ve vzorku reportáží 

nejsou ale obsaženy žádné reportáže, které by popisovaly situaci ze strany Islámského státu. 

Reportáže tak popisují IS pouze zvenčí, na území osvobozeném od IS, nebo na území, které 

se invaze sil IS obává.  

Během výzkumu jsem nenašel zásadní rozdíly mezi články v časopisech. To je 

pravděpodobně proto, že za nimi stojí stejný tým reportérek. Z České republiky se do Sýrie za 

účelem reportáží vydalo jen velmi málo novinářů, články jsou tak mezi redakcemi sdíleny.  

Do budoucna se nabízí možnost rozšíření výzkumu o srovnání s reportážemi 

světových agentur jako např. Reuters nebo AP. Domnívám se, že by to mohlo být vhodné 

téma navazující magisterské práce. Po prozkoumání českých reportáží z válečných zón v Sýrii 

si myslím, že jsou napsány objektivně a nepreferují jednu stranu aktérů na úkor ostatních. 

Články často poukazují i na stinné stránky různých aktérů a informace v reportážích jsou 

ověřitelné z jiných zdrojů. Osobně si tak myslím, že tyto české reportérky vykonávají v Sýrii 

velmi dobrou novinářskou práci.  
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Příloha 1 
 

1. Kódovací kniha 
 

i. Identifikace proměnné  

a. Identifikace článku, autor 

1. Neprůhledná Sýrie, Tereza Spencerová 

2. Džihád za kopcem, Tereza Spencerová 

3. Biji Kobaní! Hořká cena za vítězství, Markéta Kutilová, Lenka Klicperová 

4. Kobaní: Syrský Stalingrad, Lenka Klicperová 

5. Válka v Sýrii na vlastní kůži!, Lenka Klicperová 

6. Bez Hasana do Iráku nejedeme, Jarmila Štuková, Lenka Klicperová 

7. Vězni syrské války, Lenka Klicperová 

8. Kurdky v šátku i s kalašnikovem, Lenka Klicperová 

9. Ze syrské perspektivy, Lenka Filípková 

10. Poslední bitva Islámského státu, Markéta Kutilová, Lenka Klicperová 

11. Útok na Rakku, Lenka Klicperová 

12. Kurdové proti Erdoğanovi: Turecko podporuje Islámský stát, Jarmila Štuková, Lenka Klicperová 

13. Damašek, krása pod palbou, Lenka Klicperová  

14. Jak se fotí boj s Islámským státem, Lenka Klicperová 

15. Válka v Sýrii ničí vše – lidské životy i světové kulturní dědictví, Lenka Klicperová 

16. Svět Lenky Klicperové: Palmýra, jak už jí nikdy neuvidíme, Lenka Klicperová 

17. Damašek ve stínu války, stále však pohádkově krásný, Lenka Klicperová 

18. Aleppo, Lenka Klicperová 

b. Identifikace periodika 

1. Lidé a Země 

2. Reflex 

3. Respekt 

c. Forma článku 

1. Tištěné médium 

2. Online  

d. Rok vydání   

1. 2011 

2. 2012 

3. 2013 

4. 2014 
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5. 2015 

6. 2016 

7. 2017 

8. 2018 

9. 2019 

e. Měsíc vydání – příklad 

1. Leden 

2. Únor  

f. Den vydání – příklad 

1. 1. 

2. 2. 

ii. Obsah článku 

a. Aktér 

1. Syrská vláda 

2. Syrská opozice 

3. Kurdové 

4. Syrští civilisté  

5. Islámský stát 

6. USA 

b. Zmínění aktéra 

1. Ano 

2. Ne 

c. Pojmenování aktéra 

1. Pozitivní pojmenování  

2. Pozitivně emocionálně zabarvené pojmenování 

3. Negativní pojmenování  

4. Negativně emocionálně zabarvené pojmenování 

5. Neutrální  

d. Pozitivní vlastnosti připisované aktérovi 

1. Silná morálka 

2. Péče o civilisty 

3. Pomoc lidem v nouzi 

4. Boj za svobodu, odvaha 

5. Čestné chování  



 

 

66 

6. Vzdělanost, kulturní rozvoj 

e. Negativní vlastnosti připisované aktérovi 

1. Slabá morálka 

2. Bezohlednost vůči civilistům 

3. Podpora represivních režimů 

4. Nečestné chování 

5. Ničení kultury 

2. Kódovací instrukce 
 

i. Identifikace proměnné  

a. Identifikace článku, autor 

Proměnná identifikuje jednotlivé články ve výzkumném vzorku. 

b. Identifikace periodika 

Periodika rozlišujeme podle jejich nakladatelství. 

c. Forma článku 

Tato proměnná slouží k rozlišení článků, zda jsou v tištěné podobě, nebo dostupné pouze na internetu. 

d. Rok vydání   

Proměnná identifikuje rok vydání článku. 

e. Měsíc vydání   

Proměnná identifikuje měsíc vydání článku. 

f. Den vydání   

Proměnná identifikuje den vydání článku. 

 

ii. Obsah článku 

a. Aktéři 

Identifikuje aktéra, který je v rámci výzkumu zkoumán. 

b. Zmínění aktéra 

Identifikuje, zda byl aktér zmíněn v článku.  

c. Pojmenování aktérů 

Identifikuje, jakým způsobem je aktér pojmenováván v reportážích. Při výzkumu pojmenování je dán důraz 

na možné emocionální zabarvení použité při pojmenování. 

d. Pozitivní vlastnosti aktérům 

Identifikuje, jaké pozitivní vlastnosti jsou aktérům v reportáži připsány. 

e. Negativní vlastnosti připisované syrské vládě 

Identifikuje, jaké negativní vlastnosti jsou aktérům v reportáži připsány. 
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Příloha 2 
 

Kódovací list 

Identifikace 
článku, 
autor 

Identifikace 
periodika 

Forma 
článku  

Rok 
vydání 

Měsíc 
vydání 

Den 
vydání Aktér 

Zmínění 
aktéra 

Pojmenování 
aktéra 

Pozitivní 
vlastnosti 
připsané 
aktérovi 

Negativní 
vlastnosti 
připsané 
aktérovi 

1 1 2 1 7 21 

1 1 3,5   2,3,5 

2 1 5 1 4 

3 2       

4 2       

5 2       

6 1 5 4   

2 1 1 3 5 21 

1 1 4,5 2,3   

2 1 2,3,5   1,2,3,4,5 

3 2       

4 1 5   5 

5 1 4,5 6 2,4 

6 1 5 4   

3 1 2 12 11 15 

1 1 5 3  

2 1 5 4  

3 1 2,5 1,2,3,4  

4 1 5 2,3  

5 1 3 6 2,4,3 

6 2    

4 1 1 13 6 12 

1 1 5 2  

2 1 1,5   

3 1 1,5 2,4,5  

4 2    

5 1 3,5  3 

6 2    

5 1 1 16 4 14 

1 2    

2 1 5 2  

3 1 2,5   

4 1 1,5 4  

5 1 3,4,5  3,4,4 

6 1 2,5 4  

6 1 2 15 4 15 

1 1 5 2  

2 1 5 2  

3 1 5 4,5,6 3 

4 1 3,5  1 

5 1 5  3 

6 2    



 

 

68 

 

 

Identifikace 
článku, 
autor 

Identifikace 
periodika 

Forma 
článku  

Rok 
vydání 

Měsíc 
vydání 

Den 
vydání Aktér 

Zmínění 
aktéra 

Pojmenování 
aktéra 

Pozitivní 
vlastnosti 
připsané 
aktérovi 

Negativní 
vlastnosti 
připsané 
aktérovi 

7 1 1 15 7 14 

1 1 5  2 

2 2    

3 2    

4 1 5   

5 1 4  2 

6 2    

8 1 1 12 6 6 

1 2    

2 2    

3 1 1,5 1,4,5,6 3 

4 1 5  2,4,5 

5 2    

6 2    

9 3 2 17 10 14 

1 1 5 2  

2 2    

3 2    

4 1 2,5 1,2  

5 2    

6 2    

10 2 1 19 4 18 

1 2    

2 1 5   

3 2    

4 1 4   

5 1 4,5 1 2,4 

6 1 2,5 2,4,6  

11 2  1 16 4 10 

1 2    

2 1 5 2,4  

3 2    

4 2    

5 1 3,5   

6 1 5 4  

12 2 2 16 11 7 

1 2    

2 2    

3 1 5 4,5  

4 2    

5 2    

6 1 5 4  
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Identifikace 
článku, 
autor 

Identifikace 
periodika 

Forma 
článku  

Rok 
vydání 

Měsíc 
vydání 

Den 
vydání Aktér 

Zmínění 
aktéra 

Pojmenování 
aktéra 

Pozitivní 
vlastnosti 
připsané 
aktérovi 

Negativní 
vlastnosti 
připsané 
aktérovi 

13 2 1 17 11 11 

1 1 5 2 3,5 

2 1 3,5  5 

3 2    

4 2    

5 1 5  2,4,5 

6 2    

14 2 2 16 6 9 

1 2    

2 1 5 4  

3 2    

4 2    

5 1 5   

6 1 2 4  

15 2 1 16 5 16 

1 1 1,5 4  

2 2    

3 2    

4 2    

5 1 5  5 

6 2    

16 2 1 17 4 11 

1 2    

2 2    

3 2    

4 1 1,2 2,6  

5 1 4,5  2,5 

6 2    

17 2 1 17 5 11 

1 2    

2 1 5   

3 1 5 6  

4 2    

5 1 5  5 

6 2    

18 2 1 17 7 4 

1 2    

2 2    

3 1 1,2,5 4,6  

4 2    

5 2    

6 1 3,5  2 
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