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Abstrakt
Cílem bakalářské práce je analýza klíčových aspektů referování o hnutí Black Lives
Matter a k němu návazných událostech s ohledem na zásady novinářské etiky v šesti vybraných
denících. Práce metodou kvalitativní obsahové analýzy sleduje období od zásadní smrti
Afroameričana George Floyda a popisuje způsoby, které daná média při referování
o předmětných událostech užívala. Text se zaměřuje především na konkrétní narativy, užití
jazyka, srovnání českého a amerického novinářského prostředí, tonalitu jednotlivých příspěvků
a etické aspekty referování o afroamerické komunitě jako celku.
První část práce nabízí teoretický kontext, který je úzce spjat s východisky provedeného
výzkumu. Nabízí vzhled do historických souvislostí života Afroameričanů na americkém
území, jejich zakotvení v moderní americké společnosti nebo způsob, kterými jsou česká
i americká média uvyklá o menšinách referovat. Dále popisuje teoretické vymezení
žurnalistické etiky se zaměřením na referování o menšinových komunitách.
Závěry práce mohou posloužit k dalšímu zkoumání tohoto tématu, které má celosvětový
přesah a zároveň sloužit jako důležitý příspěvek do debaty o dnešním světě a společnosti.
Média jsou totiž víc než kdy jindy nástrojem, který se podílí na formování názorů a postojů
svých konzumentů.
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Abstract
The aim of the bachelor's thesis is to analyze the key aspects of reporting on the Black
Lives Matter movement and related events with regard to the principles of journalistic ethics in
six selected dailies. The work using the method of qualitative content analysis traces the period
since the fundamental death of the African American George Floyd and describes the ways in
which the media used to report on the events in question. The text focuses mainly on specific
narratives, the use of language, a comparison of the Czech and American journalistic
environment, the tonality of individual articles and the ethical aspects of reporting on the
African American community as a whole.
The first part of the thesis offers a theoretical context, which is closely connected with
the starting points of the research. It offers an insight into the historical context of African
American life in American territory, their anchoring in modern American society, or the way
in which the Czech and American media are accustomed to reporting on minorities. It also
describes the theoretical definition of journalistic ethics with a focus on reporting on minority
communities.
The conclusions of the thesis can serve to further explore this topic, which has a global
impact and also serve as an important contribution to the debate about today's world and society.
More than ever, the media is a tool that helps to shape the opinions and attitudes of its
consumers.
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Úvod
Smrt Afroameričana George Floyda, ke které došlo 25. května 2020 ve Spojených
státech amerických, se stala pro mnohé členy černošské komunity zásadním okamžikem
v otázce nejen amerického, ale i celosvětového boje proti rasismu. Poslední slova George
Floyda, jehož smrt byla následkem nepřiměřeného policejního zásahu, představují metaforu
nekončícího útlaku a překážek, kterým musí v dnešním světě Afroameričané čelit. Postavení
této menšiny představuje pro jednotlivce překážku zejména při přístupu k vzdělání, zaměstnání
nebo bydlení. Jedním z dalších negativně působících faktorů je ne zastoupení v médiích, kultuře
nebo politice.
Aktivistické hnutí Black Lives Matter, které bylo založeno roku 2013 jako odpověď na
narůstající policejní násilí na Afroameričanech, vzniklo s myšlenkou rovnosti pro všechny bez
rozdílu barvy pleti. Rok 2020 byl pro hnutí zlomový, protesty spojené s úmrtím George Floyda
se rozšířily nejen v rámci Spojených států, ale i po celém světě. Heslo #BlackLivesMatter se
stalo symbolem podpory a boje proti systematickému rasismu. Protesty se však neobešly bez
násilí, vandalismu nebo rabování, což přispělo k celosvětové kontroverzi a debatě o způsobech
boje proti rasismu.
Média hrají klíčovou roli při informování o událostech a jejich důležitost narůstá při
referování o tématech, která se jeví být zásadní pro formování moderní tolerantní společnosti.
Způsoby a narativy, které pro referování užívají, by měly podléhat zásadám a praktikám etiky
novinářské práce, která nabádá k dodržování základních novinářských hodnot a principů.
Česká a americká média jsou rozdílnými novinářskými oblastmi. Každá mají svou
vlastní historii, novinářské praktiky se v některých ohledech liší, avšak zkoumaná témata
rezonují oběma společnostmi. V případech majících globální přesah se česká i americká média
tematicky prolínají, jak tomu bylo v případě Black Lives Matter. Je proto velmi zajímavé
sledovat, jak se jednotlivá média chovají, na koho cílí a především, jakým způsobem svým
konzumentům předávají informace.
První část práce má za cíl vnést do složitého sledu událostí, kterým se text věnuje,
kontextuální teoretické zakotvení nastiňující postavení Afroameričanů v americké společnosti
od historie až po současnost. Dále se zabývá i českým pohledem na danou problematiku
a stanovisky, která česká společnost vůči rasovým otázkám zaujímá. Nakonec přináší faktické
informace o hnutí Black Lives Matter nebo o případech Afroameričanů, kteří se stejně jako
George Floyd stali obětí nepřiměřených policejních zásahů.
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Praktická část práce pomocí metody kvalitativní obsahové analýzy podrobně zkoumá
tři české a tři americké tituly denního tisku a pokouší se detailně rozebrat způsoby, které tisk
při referování o zkoumaných událostech užíval a porovnává je mezi sebou.
Cílem práce je přinést ucelený obraz promítnutí sledovaných událostí do konkrétních
českých a zahraničních mediálních obsahů. Text by čtenáře měl za pomocí teoretického
ukotvení seznámit s palčivou problematikou rasových a menšinových otázek, která je pak
přímo či nepřímo zobrazována ve zkoumaném tisku. Pomocí stanovených výzkumných otázek
a hypotéz se práce pokusí odpovědět na jednotlivé aspekty zkoumaného problému a potvrdit či
vyvrátit domněnky s tím spojené. Zároveň by čtenáři text měl nabídnout srovnání českého
a amerického prostředí, a to jak s ohledem na rozdílnou kulturu, společenské prostředí, tak
i vzhledem ke způsobům novinářské práce v obou prostředích.
K vypracování práce byly využity různorodé zdroje od adekvátní literatury, která
posloužila především k uchopení metodologických konceptů výzkumu, až po mnoho
cizojazyčných odborných článků a studií, které patřily mezi primární zdroje.
V rámci bakalářské práce došlo za účelem maximálního vylepšení textu k drobným
odchylkám od bakalářské teze, zejména k vyjmutí nebo úpravě názvu některých kapitol.

1

Teoretická část
1.1

Historické souvislosti Afroamerické komunity ve Spojených státech Amerických

Období otrokářství
Počátek otrokářství v Americe datujeme k 20. srpnu 1619, kdy do amerického města
Jamestown ve státě Virginia dorazila první loď s africkými otroky. Těchto cca 20 jedinců bylo
zatčeno v africké Angole a násilím převezeno na americký kontinent. Virginia byla tehdy
jednou ze 13 britských kolonií. Rok 1619 si Američané připomínají jako počátek
institucionalizovaného otroctví. Stát Virginia byl také vůbec prvním státem USA, který v roce
1661 status otroctví uzákonil. Do té doby bylo otrokářství v této kolonii nezákonné, afričtí
přistěhovalci dostávali k podpisu smlouvy jakožto pomocníci neboli sluhové tehdejších
anglických kolonizátorů. Amerika se v této době stala primárním odbytištěm otroků.
Ústava
Roku 1787 vzniká americká Ústava, která ale ještě nezakotvuje občanská práva. Proto
roku 1791 vychází Listina práv (v originále Bill of Rights), která je tvořena prvními deseti
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dodatky Ústavy. Ty zahrnují základní lidská práva od práva na život, svobody projevu, vyznání,
přes právo držet zbraň, až po postavení jednotlivce v soudním procesu. Pro černošské
obyvatelstvo ale zatím žádný z těchto dodatků nic neznamenal, jelikož prakticky nebyli bráni
jako právoplatní občané USA. To se změnilo až s 13., 14. a 15. dodatkem Ústavy
Období před občanskou válkou
V roce1827 podle údajů National Newspaper Publishers Assosiation (NNPA)1 vznikl
černošský tisk – Black Press. V tomto roce bylo Samuelem Cornishem a Johnem Brownem
založeno periodikum Freedom’s Journal. Roku 1847 následoval například deník The North
Star.
Americká občanská válka a období rekonstrukce
Americká občanská válka neboli válka Sever proti Jihu se odehrála mezi lety 18611865. Jednalo se o ozbrojený konflikt mezi státy Unie a státy Konfederace. Jako jednou
z hlavních příčin tohoto konfliktu je často uváděno právě otroctví, Unie a Konfederace totiž
k otázce otroctví zastávaly odlišný postoj. Na Jihu bylo otrokářství běžnou praxí, především
v souvislosti s pěstováním bavlny, které se stalo pilířem zemědělského sektoru. Jižanští otrokáři
byli často označovány za despoty známé svým velmi krutým zacházením. Na politické scéně
byla existence otroctví předmětem sporů již od konce 18. století.
Po občanské válce
Po skončení Americké občanské války došlo k přijetí revolučních rekonstrukčních
dodatků (dodatky 13-15). I přesto, že tyto dodatky zaručovaly pro černošské obyvatelstvo
rovnější zacházení, praxe byla stále jiná – názornou ukázkou mohou být například tzv. Černé
zákoníky Mississippi z roku 1865.
V tomto období se setkáváme s praxí rasové segregace, která měla za účel separovat
černošské obyvatelstvo od bělošského. Proslulým se stal případ Roberts v. město Boston, který
jako jeden z prvních v USA svým rozsudkem posvětil rasovou segregaci ve školách. Případ se
týkal pětileté Sarah Roberts, jejíž otec žaloval město Boston za to, že jeho dceři nebyla dovolena
docházka do školy pro bělochy. Škola pro černochy byla o 5 škol dál od bydliště Sarah než
škola pro bělochy. Segregace tehdy nebyla vyžadována zákonem, jednalo se pouze o iniciativu,
se kterou přišla bostonská školní rada a město Boston tehdy vyčnívalo tím, že bylo jedním
National Newspaper Publishers Organization – původně National Negro Publishers Association je americká
organizace zastřešující afroamerické novináře napříč Spojenými Státy
1
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z mála měst ve státě Massachusetts, kde segregace ve školách aktivně probíhala. Soudní spor
řešil otázku, zda byla dívka z výuky v bělošské škole vyloučena po právu. Soud žalobě
nevyhověl, a tudíž na mnoho dalších let posvětil segregaci škol městskými školními komisemi.
Jedním z nejzásadnějších soudních případů po Občanské válce týkajících se rasových
otázek se stal případ Plessy vs Fergusson z roku 1896. V rámci tohoto případu Nejvyšší soud
USA na více než 50 let legitimizoval politiku rasové segregace v duchu doktríny odděleni, ale
rovni (v originále Separate but Equal). Všechny železniční společnosti sice měly povinnost
poskytovat černochům i bělochům stejné podmínky dopravy, ale každá z těchto skupin byla
povinna cestovat v přímo pro ně vyhrazeném přepravním prostoru, každý vlak tedy musel
sestávat buď z dvou a více vagónů, nebo se prostory musely oddělit přepážkou.
20. století
Oblast občanských práv, která je pro oblast rasových otázek zcela zásadní, prošla
v průběhu 20. století dramatickým vývojem. V rámci oblasti amerického jihu stále pokračovala
segregace černošského obyvatelstva a zde probíhala zcela legálně, posvěcena ústavou USA. Ve
20. století zároveň USA zažívalo vlnu migrace, především té vnitřní, černošské obyvatelstvo se
totiž začínalo stahovat do severnějších měst, jelikož na jihu státu čelili lidé mnohem větší míře
diskriminace.
Jedním z nejzásadnějších soudních případů z 20. století v otázkách černošského
obyvatelstva v Americe je případ Brown vs. Board of Education z roku 1954. V roce 1950 se
NAACP (Národní asociace pro povznesení barevných lidí), v čele s Thurgoodem Marshallem,
rozhodla napadnout doktrínu odděleni, ale rovni. Výsledkem byla právě soudní pře Brown vs
Board of Education, která se netýkala pouze žáků černošské základní školy v Topece, nýbrž
dalších, např. v Jižní Karolíně, Virginii nebo Delaware. Rodiče těchto dětí, jimž byla odepřena
možnost docházky do školy pro bílé, se často dovolávali 14. dodatku Ústavy, která zaručuje
stejnou ochranu všech občanů USA bez ohledu na rasu.
Téměř ve všech případech soudy zamítly požadavky navrhovatelů, přičemž se
odvolávali na doktrínu odděleni, ale rovni, ustanovenou již zmíněným případem Plessy vs.
Fergusson. Rozhodujícím v tomto případě nebylo pouze porovnávání jednotlivých podmínek
dvou typů škol, ale celkový vliv segregace na veřejné školství: „V dnešní době lze pochybovat
o tom, že by jakékoli dítě mělo rozumnou naději na úspěch v životě, kdyby mu možnost získat
vzdělaní byla odepřena. Jestliže se stát k poskytování této možnosti zavázal, musí ji nabízet
všem za stejných podmínek.“ Soudci zpětně zhodnotili doktrínu odděleni, ale rovni jako
nepřijatelnou a oddělená vzdělávací zařízení jako nerovnocenná.
12

Afroamerické hnutí za občanská práva a Black Press
Nejvýznamnějšími osobnostmi Afroamerického hnutí za lidská práva byli jednoznačně
Martin Luther King společně s Malcolmem X. Veřejné působení Martina Luthera Kinga
započalo v roce 1955, kdy se tehdy ještě jako farář místního kostela rozhodl zorganizovat
bojkot veřejné autobusové dopravy v Montgomery. Právě tento bojkot, na kterém se Martin
Luther King podílel, byl zásadním krokem k rozvoji Afroamerického hnutí za občanská práva.
King se zapsal do historie význačným projevem s názvem Mám sen (v originále I Have
a Dream), který byl pronesen na shromáždění ze schodů Washingtonského Lincolonova
památníku během Pochodu na Washintgton za práci a svobodu, největší demonstraci za lidská
práva v dějinách Ameriky. Proslovu přihlíželo na 200 tisíc lidí, zejména z řad zastánců
občanských práv. V souvislosti s tímto projevem byl King, jakožto nejmladší laureát,
nominován na Nobelovu cenu za mír.
Martin Luther King v projevu představil vizi nerozdělené společnosti, a především
neutuchající víru v její spravedlivé uspořádání: „Nesnažme se hasit svou žízeň po svobodě tím,
že budeme pít poháru hořkosti a nenávisti. Svůj boj musíme vždy vést ve vyšší důstojnosti
a ukázněnosti. Nesmíme dopustit, aby nás tvůrčí protest zdegeneroval ve fyzické násilí. Znovu
a znovu se musíme upírat k majestátním výšinám, kde se fyzická síla setkává se silou duševní
(…) Tento útok, při kterém bok po boku v sedle vyrážíme proti hradbám nespravedlnosti, musí
být veden armádou obou ras. Nemůžeme kráčet osamoceně. (…) Mám sen, že jednou mé čtyři
děti budou žít v národě, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, nýbrž podle svého
charakteru. Dnes mám sen!“
Mediální prezentace afroamerické komunity byla v období působnosti afroamerického
hnutí do značné míry problematická, a to zejména z pohledu komunity samotné. Netýkalo se to
ovšem pouze komunity, ale hlavně aktivismu s ní spojeným, který v té době hýbal Amerikou.
Démonizováno bylo jak samotné hnutí, tak Martin Luther King – s argumentací, že jejich
požadavky jsou příliš radikální a že by měli postupovat mnohem pomaleji. Podle Sarah J.
Jackson (2020) zde můžeme pozorovat návaznost na dnešní způsob referování o černošském
aktivismu.
V roce 1968 byla v USA prezidentem Lyndonem zřízena tzv. Kerner Commission, která
měla na starosti investigaci občanských nepokojů – i v souvislosti na atentátem na Martina
Luthera Kinga – a jejich prevenci směrem do budoucna. Jedním ze závěrů, které komise
přinesla, bylo, že velkou míru nepokojů měli na svědomí novináři, jelikož černošská komunita
se tehdy domnívala, že jí není dáván dostatečný prostor a že jejich příběhy nejsou prezentovány
až do chvíle, kdy se stalo něco, co mohlo být napasováno do narativu o černošské kriminalitě
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nebo konfliktech. Komise se tehdy vyjádřila, že bylo dost „bílé perspektivy“, která je již
nedostačující, a tedy musí začít přizpůsobení a úprava amerických médií.
Americkým novinářům je dále vytýkáno, že se v rámci retrospektivního výkladu období
éry občanských práv zaměřují na vyprávění příběhů jednotlivců, což je důvodem, proč se se
k veřejnosti dostali v obecném slova smyslu „pouze“ příběhy výrazných postav, jako byl King
nebo Rosa Parks (Jackson, 2020).
Americké novinářské organizace v té době vzhledem k činnosti Afroamerického hnutí
pro lidská práva čelily nátlaku, aby do svých řad přijímaly více lidí barevné pleti. V roce 1978
Amerian Society of News editors (ASNE) dalo závazek k větší rasové diverzitě napříč
newsroomy. Organizace si dala za cíl, že by v roce 2000 každý člen organizace měl odpovídat
demografickému profilu tamější komunity. K roku 1998 žurnalisti jiné barvy pleti tvořili 11,5
% denních novinových reportérů, tedy o 4 % více než tomu bylo v roce 1978. Jednalo se ale
o číslo mnohem menší, než byl daný cíl – 26 %. V návaznosti na neschopnost plnění tohoto cíle
si ACNE stanovila pro dosažení rasové diverzity newsroomů cíl nový, a to rok 2025. V rámci
USA je dodnes profese novináře označována jako tzv. white proffesion (Alamo-Pastrama
a Hoynes, 2020).

1.2

Reflektování problematiky rasismu napříč českými médii
Dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ke konci prosince 2019 v České republice

žilo necelých 600 tisíc cizinců, 299 tisíc s trvalým pobytem a 294 tisíc s dlouhodobým pobytem
nad 90 dnů. Jedná se o více jak poloviční nárůst od roku 2004.2 Z tiskové zprávy Centra pro
výzkum veřejného mínění (CVVM) z roku 2018 pak vyplývá, že největší antipatie, co se
národnostního původu týče, vyvolávají Romové a Arabové – téměř ¾ dotázaných v odpovědi
uvedli „spíše“ nebo „velmi nesympatičtí“.3
Rasismus, nebo násilí vůči menšinám z dlouhodobého hlediska nebylo nikdy v rámci
české novinařiny velkým tématem. To se však v posledních několika letech mění, zejména
v souvislosti se zprávami o rasismu či menšinové otázce pronikajícím k nám ze zahraničí,
zejména pak z Ameriky. Překvapivě v Česku ale více rozdmýchávají vášně otázky zahraniční
než ty domácí, jako například otázka toho, kde a jak si v Česku stojí menšinová romská
společnost. Problematice menšin a s ní spojených společenských témat se v rámci české
Cizinci: Počet cizinců [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocetcizincu
3
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2018 [online]. In: . 2018 [cit. 2021-5-4].
Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4584/f9/ov180409.pdf
2
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žurnalistiky věnuje pouze zlomek mainstreamových médií. V současné době mezi
nejvýraznější novinářské osobnosti, které se tematice rasové diskriminace v Česku věnují, patří
bývalý zahraniční zpravodaj a investigativní novinář v současnosti působící pro Deník N, Jan
Moláček, filmová dokumentaristka a novinářka Apolena Rychlíková, která v minulosti
působila v Českém rozhlase, nyní v rámci publicistického serveru A2Alarm nebo Jana
Ciglerová, bývalá zahraniční zpravodajka z Velké Británie nebo USA, dnes novinářka působící
pod Deníkem N.
Jak uvádí Daniel Prokop v knize Slepé skvrny (2020), právě média jsou jedním z těch,
kteří ovlivňují společenské postoje vůči jevům, se kterými sami nemáme bezprostřední
zkušenost. Z analýzy společnosti Newton z roku 2008 vyplynulo, že zobrazování cizinců bylo
tehdy v rámci českých médií ze 40 % negativní a z 51 % neutrální. „Letmá rešerše článků
s uvedenou národností v databázi Newton však ukazuje, že jeden prvek z roku 2008 do jisté míry
přetrvává. Je jím epizodické zpravodajství, kde je zmíněna národnost, či etnicita aktéra bez
toho, aby se jeho identita dále rozebírala a řešilo se, zda s věcí souvisela. Nepřímo to vybízí
čtenáře či diváka, aby si negativní jev spojil právě s ní.“
Společensky citlivá témata, jako je rasismus by se měla řídit zásadami novinářské etiky,
ať již se jedná o zmíněné zpravodajství, nebo o texty publicistického charakteru. Právě texty
publicistického charakteru jsou z mého pohledu na české žurnalistické scéně mnohdy
problematické. Dopodrobna se jim budu věnovat v praktické části své práce. Publicistika ze své
podstaty vyjadřuje autorův postoj k dané problematice, dotyčný tedy v tom momentě přestává
být nestranným, což je naopak jedním ze základních předpokladů pro psaní zpravodajských
textů. Často se stává, že redaktoři do svých názorů přidávají i nemístné poznámky, které se pak
vylučují se zásadami dodržování etiky v rámci reflektování o takto citlivých tématech.
Témata dotýkající se menšin žijících u nás rezonují českými médii čas od času, nejvíce
pak v negativních konotacích, jak již bylo zmíněno – například ve spojitosti s kriminální
činností, pokud tyto případy mají spojitost s Českou republikou. Jinak k nám čím dál více
pronikají i zahraniční témata, v uplynulém roce to bylo ve spojitosti se smrtí Afroameričana
Geroge Floyda a protesty, které rezonovaly celou Evropou, kontroverzí, kterou vyvolal světový
záměr stahovat z internetu ta díla, která přímo v negativních konotacích odkazují nebo
mimoděk schvalují otroctví či neeticky zobrazují afroamerickou kulturu. Mediální diskusi
v uplynulém roce dále vyvolala například zábavná show televize Nova Tvoje tvář má známý
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hlas, která zobrazuje černošské umělce za pomoci tzv. blackface.4 Dále médii hojně rezonuje
problematika rasismu v souvislosti se sportem. V uplynulém roce to byla kauza mládežnického
hokejového trenéra Martina Stloukala z června 2020. Nejnověji pak kauza o údajné rasistické
poznámce fotbalového hráče Slavie Ondřeje Kúdely na adresu hráče Rangers Glena Kamary.5
Reflektování problematiky rasismu napříč americkými médii

1.3

Jak uvedla profesorka Sarah L. Jackson (2020) ve své přednášce v červnu 2020 – USA
byly vystavěny na myšlence tzv. white supremacy, tudíž bylo běžné, že se rétorice upozaďování
jedné rasy před druhou nevyhnuly ani obory jako žurnalistika a novinářská práce.
V roce 2019 uvedl americký deník The New York Times na popud novinářky Nicole
Hannah Jones projekt k 400. výročí začátku amerického otroctví pod názvem 1619. Projekt měl
za cíl vyzdvihnout tuto část americké historie jako zcela klíčovou pro vývoj a společenský
diskurz této země.
Sarah J. Jackson se dále domnívá, že k tomu, aby novinář reportoval profesionálně,
s hloubkou a citem, je třeba o zainteresovaných komunitách něco vědět, neignorovat jejich
příslušníky a namísto toho brát v potaz s nimi spojenou historickou linku, a především
přemýšlet o tom, jak mediální pokrytí v mnohých případech může tyto jednotlivce negativně
ovlivnit.
Černošští žurnalisté i dnes v tzv. post-civil right éře čelí mnohým překážkám, mnohdy
jsou limitováni možností pokrývat určité druhy zpráv nebo příběhů, jako kriminalita, nebo
sport. Mnohem méně často jsou pak připouštěni například k politickým tématům (Jackson,
2020).
V roce 2020, v návaznosti na rozsáhlé protesty okolo úmrtí Geroge Floyda prošel
velkou krizí americký deník The New York Times. Stalo se tak v návaznosti na publicistický
článek, který publikoval příslušník republikánů Tom Cotton. Samotný text detailněji rozeberu
v praktické části své práce.

blackface – forma divadelního make-upu, který používali především herci s bílou pletí, aby karikovali lidi
s tmavou pletí. Ironické zpodobnění lidí tmavé kůže si získalo popularitu v USA 19. století a napomohlo šíření
rasových stereotypů. V USA je dnes považováno za velmi kontroverzní
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1.4

Společenský obraz Afroameričanů v současné americké společnosti

Afroameričané jsou v současné době tvoří nejpočetnější etnickou skupinu v USA.
Celkově Afroameričané tvoří 14, 7 % z celkové americké populace. K roku 2019 bylo dle
statistik ve Spojených státech evidováno 48,2 milionu Afroameričanů (včetně lidí míšeného
původu). Nejčastěji se soustřeďují v jižanských státech a v městských oblastech, jak uvádí
CensusScope, nástroj pro analýzu dat vytvořený sítí Science Data Analysis Network.6 Dle údajů
z roku 2019 nejvíce lidí tohoto etnika, co jednotlivých států týče, žije ve státě Texas. Podle dat
Federální agentury Spojených států amerických v současné době afroamerické etnikum v USA
vlastní přibližně 124 tisíc podniků, přičemž 28 % z těchto podniků spadá do oblasti zdravotní
a sociální péče.7
Co se vzdělání týče – 87, 9 % afroamerických obyvatel ve věku 25 a starší má
středoškolské, či vyšší vzdělání. Na bakalářský titul pak k roku 2019 dosáhlo přibližně 28 %
mladých Afroameričanů ve věkovém rozmezí 25-39 let, přičemž celonárodní průměr sahá ke
40, 5 % lidí.
Podle údajů Úřadu státní správy USA (Burreau of Industry & Security) k roku 2016, je
nejvíce Afroameričanů zaměstnáno na kancelářských a administrativních pozicích – konkrétně
13, 8 % z nich. Následuje obchod, úplně nejmenší koncentrace tohoto etnika je na pozicích
zahrnující vzdělávání. V roce 2016 byl počet Afroameričanů spadající do pracovní síly8 19,6
milionu, podle předpokladů by toto číslo mělo do roku 2026 stoupnout na 21,6 milionu.
V posledních letech není zaznamená tak vysoký nárůst pracovní síly v podobě tohoto
etnika, jako tomu bylo v uplynulých dekádách, od roku 1976 do roku 2016 procentuální počet
stoupl z 9,9 % na 12,3 %. Počet pracujících Afromeričanů se liší i dle geografických měřítek.
V roce 2016 byla největší koncentrace Afroameričanů spadajících do pracovní díly v oblasti
District of Columbia – 37, 1 % z celkového počtu, naopak nejméně jich je ve státech Montana
a Idaho – méně než 1 %. 9 Americký Economic Policy Institute své studii uvedl, že lidé barevné
pleti, by odhadem do roku 2032 měli být majoritou americké pracují třídy.10

6

Race and Ethnicity Selections, 1980-2000. Census Scope [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z:
https://www.censusscope.org/us/s47/chart_race.html
7
Annual Business Survey Release Provides Data on Minority-Owned, Veteran-Owned and Women-Owned
Businesses. United States Census Bureau [online]. 28. 1. 2021 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z:
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/annual-business-survey.html
8
pracovní síla (labor force) – zahrnuje všechny občany nad 16 let věku, kteří jsou aktuálně zaměstnáni
nebo kteří hledají práci, vyjma takových, kteří jsou součástí americké armády
9
Blacks in the labor force. US Bureau of Labor Statistics [online]. 2018 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z:
https://www.bls.gov/careeroutlook/2018/article/blacks-in-the-labor-force.htm
10
People of color will be a majority of the American working class in 2032. Economic Policy Institute [online]. 9.
6. 2016 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://files.epi.org/pdf/108254.pdf
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Pracovní trh v USA je velmi známý tím, že jednotlivé firmy a instituce utrácejí miliony
dolarů na podporu firemní diverzity. Podle studie globální skupiny pro výzkum COCQUAL,
(zasazující se o řešení předpojatosti a překážek nedostatečně zastoupených skupin na
pracovním trhu) z roku 2019 s názvem Being Black in Corporate America vyplývá, pouze 3,2
% z celkového počtu Afroameričanů žijících v USA zastává seniorní vedoucí pozice ve velkých
amerických společnostech a pouze 0,8 % pak CEO pozice.
Studie se například soustřeďovala na velké korporátní společnosti jako Disney nebo
Pfizer.

11

20 % Afroameričanů v rámci zmíněné studie uvedlo, že si nemyslí, že někdo jejich

rasy je kdy schopen dostat se do „top“ pozicí v jejich firmě. Více než 1/3 respondentů
černošských respondentů pak uvedla, že plánuje své zaměstnání opustit v horizontu dvou let,
na rozdíl od 27 % bělošských respondentů.
Výsledky studie mimo jiné zmiňují fakt, že ve strategiích HR oddělení jednotlivých
firem, jsou potřeby jednotlivých marginalizovaných skupin často směšovány dohromady,
respektive jsou uplatňovány stejné přístupy. Mnoho firem například uplatňuje stejné postupy
jako u jiné ze znevýhodněných skupiny – bělošských žen, ačkoli každá z těchto skupin čelí
jiným specifickým výzvám. Proto by postupy pro začlenění těchto skupin měly být rozdílné.
Co se kriminality týče, otázka návaznosti na rasový původ je v americké společnosti již
po několik dekád hojně probíranou otázkou. Míra kriminality mezi jednotlivými rasovými
skupinami se výrazně liší. Zvýšená míra kriminality některých amerických etnik je často
přisuzována dalším faktorům, jako je chudoba nebo špatný přístup k veřejnému vzdělání. Dále
je to přisuzováno i fenoménu tzv. housing segregation, neboli ve volném překladu segregace
ve vztahu k bydlení. V praxi to znamená, že je Afroameričanům, nebo jiným americkým
etnickým skupinám odepírán rovnocenný přístup k bydlení – například upřením informací,
nebo zamítnutím přístupu k nemovitostem nebo finančním službám.
Dle údajů Federálního úřadu pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation) k roku
201912 bylo nejvíce pachatelů zločinů zaznamenáno právě mezi černochy – 45 % (z výčtu těch
pachatelů, u kterých byl záznam o rasovém původu zaznamenán). Oběti trestných činů
černošského původu figurují na druhém místě se 35 % za obětmi bělošského původu s 59 %.
Na straně druhé vládní agentura Bureau of Justice Statistics v souhrnné statistice k roku 2011
uvedla, že mezi roky 1980 a 2008 byli Afroameričané 6x více pravděpodobnými obětmi zločinu

11

Being Black in Corporate America. Coqual [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://coqual.org/wpcontent/uploads/2020/09/CoqualBeingBlackinCorporateAmerica090720-1.pdf
12
Federal Bureau of Investigation Crime Data Explorer. Federal Bureau of Investigation [online]. [cit. 2021-5-4].
Dostupné z: https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/home
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než běloši. Především ve spojitosti se smrtí Geroge Floyda a následnými protesty ze strany
hnutí Black Lives Matter se začal především ze strany konzervativců hojně užívat pojem black
on black crime, který odkazuje na zločiny spáchané černochy na černoších.
Konzervativci často ve spojitosti s protesty volajícími po reformě policie volali po
vysvětlení, proč tito aktivisté stejně nedemonstrují v případech, kdy černoši páchají zločiny na
černoších. Mnoho odborníků i laická veřejnost se oproti tomuto termínu začala vyhrazovat. Do
této debaty v roce 2015 přispěl i tehdejší kandidát na prezidenta Donald Trump, když na svém
twitterovém účtu zveřejnil zavádějící grafiku, která tvrdila, že 97 % zabitých černochů v USA
je zabito jinými černochy a že 80 % bělochů je zabito černochy. Tweet byl rychle odhalen jako
chybný a zavádějící, jelikož dle dat FBI o trestné činnosti pocházejících z roku 2014 bylo 90 %
černochů zabito jinými černochy, ale pouze 14, 8 % bělochů zabito černochy.
Ve spojitosti s americkou policií a jejími zásahy oproti Afroameričanům je hojně
kritizováno tzv. pravidlo stop and frisk, které opravňuje policisty zastavovat, prohledávat
civilisty podezřelé z držení zbraní. V roce 2008 newyorský policista Adrian Schoolcraft na
základě série nahrávek, které dokumentovaly příkazy úředníků NYPD k prohlídce a zatčení
několika Afroameričanů, vznesl obviněni proti nevhodnému chování policistů. V reakci na
tvrzení, že se program nespravedlivě zaměřuje na Afroameričany a Hispánce, tehdejší starosta
New Yorku uvedl, že tomu je tak proto, jelikož Afroameričané a Hispánci jsou častěji násilnými
zločinci nebo oběťmi trestné činnosti.
Další oblastí, kde je prezentace Afroameričanů americkou společností bedlivě
sledována, je kultura a média. Rozsáhlý průzkum z roku 1987 ukázal, že pouze 6 % hraných
televizních charakterů v letech 1955 až 1986 byli Afroameričané.13 Co se současnosti týče,
Social Sciences Hollywood Diversity Report z roku 2018 ukázal, že mezi lety 2015-16 byly
černoši mezi herci ve skriptovaných pořadech zastoupeni ze 17 %.14 Co se týče lidí barevné
pleti, kteří jsou v médiích zaměstnáni, čísla se pohybují také nízko. Ve spojitosti s tímto se
hojně hovoří o způsobech, jakými bělošští novináři referují o záležitostech týkajících se
Afroameričanů. Analýza Pew Research Center z roku 201815poukázala na fakt, že diverzita
newsroomů není příliš veliká. 77 % zaměstnanců newsroomů – reportéři, editoři, fotografové,
nebo kameramani, je tvořeno bělochy. Tato data korespondují i s výzkumy z jednotlivých
mediálních oblastí, jako je rádio a televize. Zaměstnanci v novinách byli dle průzkumu v letech
13

LICHTER, Robert. Prime-time Prejudice: TV's Images of Blacks and Hispanics. Public Opinion. 1987, 13-16.
Hollywood Diversity Report 2018. UCLA University.
15
Newsroom employees are less diverse than U.S. workers overall. Pew Research Center [online]. 2. 11. 2018 [cit.
2021-5-4]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/02/newsroom-employees-are-lessdiverse-than-u-s-workers-overall/
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2012-2016 z 87-88 % bělošského původu, v rámci televize tomu bylo 77-78 % a v rádiích 8791 %.

1.5

Mediální obraz Afroameričanů v současné americké společnosti

V počátcích médií a filmu Afroameričané bojovali s formou, jakou byli reprezentování, jelikož
se nemohli vyjadřovat sami za sebe – jejich příběhy, názory i identitu prezentovali bílí
Američané, kteří toto měli plně pod kontrolou. Právě oni si vybírali, jakým způsobem budou
Afroameričané v médiích zobrazováni. (Kulaszewicz, 2015) V 80. a 90. bylo časté referování
o jaksi “mimořádných” příslušnících afroamerické komunity, jako například o Michaelu
Jacksonovi nebo Michaelu Jordanovi, což v mnohém navozovalo pocit, že Amerika již rasové
předsudky překonala a již dále nepotřebuje prostředky ke zlepšování situace ohledně rasismu.
Podobné situace se opakovaly i v případě kandidatury Baracka Obamy na prezidenta. (Jackson,
2020,
Kulaszewicz (2015) podotýká, že označení „black“ je v rámci mediálního reportování
užíváno zhruba 3x více než označení „white“. Právě nadužívání výrazu „black“ pro příslušníky
afroamerické komunity způsobuje, že se tento výraz stal jaksi „mikroagresivním“, jelikož je
často dáván do negativních konotací.
V současné době se na novinářské scéně pohybuje několik velmi výrazných
afroamerických postav, jako je například korespondentka z Bílého domu Yamiche Anchor nebo
reportérka Nikole Hannah Jones z deníku New York Times, na jejíž popud v roce 2019 deník
uvedl obsáhlý projekt jako připomenutí výročí začátku amerického otroctví – pod názvem 1619.
Projekt měl za cíl vyzdvihnout tuto část americké historie jako zcela klíčovou pro vývoj
a společenský diskurs této země.

1.6

Případy policejního násilí ve Spojených státech amerických
V posledních několika letech začala média poukazovat na častější násilné policejní

zásahy proti afroamerickým občanům, které v mnoha případech skončily těžkým ublížením na
zdraví nebo někdy i smrtí. Podle dostupných statistik zemře v Americe ročně v důsledku
neadekvátních policejních zásahů přes 1000 lidí – povětšinou Afroameričanů, Indiánů nebo
Hispánců.
Jedním z prvních výrazných případů, po kterém se o násilí na Afroameričanech začalo
ve společnosti hojně diskutovat, se stal případ z roku 2014, kdy byl osmnáctiletý Michael
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Brown šestkrát zasažen policejní pistolí. Mladík chtěl v obchodě ukrást balíček cigaret,
policisté po něm začali střílet, on sám ozbrojen nebyl. Tehdejší incident vyvolal vlny protestů,
do kterých bylo již tehdy zapojeno hnutí Black Lives Matter.
Policejní brutalita se ale v poslední dekádě nevyhýbala ani dětem. Tento případ
nastiňuje i jednu z dalších problematických otázek v americké společnosti, která je velmi často
předmětem sporů – právo na držení zbraně. Tento výdobytek je ústavním právem od roku 1791.
V roce 2014 byl dvanáctiletý chlapec, Tamir Rice, zastřelen příslušníkem clevelandské policie.
Stalo se tak po tom, co byl zahlédnut muž „který se tvářil jako zločinec“ – malý Tamir totiž
v rukou držel napodobeninu zbraně, která se při pohledu z dálky mohla jevit jako zbraň
skutečná. Právě to zapříčilo smrtelné rozhodnutí na dítě vystřelit. Policista, který dítě zastřelil,
nakonec nebyl obviněn kvůli nedostatku důkazů.
V květnu 2015 byl zabit pěti střelnými ranami Walter Scott, který byl zastaven policejní
hlídkou kvůli defektu reflektoru svého vozu. Mladík v důsledku úleku začal z auta utíkat.
Policista jej následně 5 x střelil do zad. Tento policista byl následně od policie vyhozen a pak
také odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody. Jedním z nejvýraznějších se stal případ dvaceti
šesti leté zdravotní pracovnice Breonny Taylor z jara roku 2020, která byla usmrcena osmi
střelnými ranami v jejím bytě v Louiseville. Policie tehdy prováděla domovní prohlídku
s podezřením na držení drog. Policisté omylem vtrhli do špatného bytu. Přítel Breonny Tyler si
myslel, že jde o zloděje, a tak směrem ke dveřím vystřelil, přičemž výstřel zasáhl jednoho
policistu do nohy. Policista jako zpětnou vazbu vypálil ze své zbraně 32 kulek, z nichž 6 se
stalo mladé ženě smrtelnými. Rodina ženy dostala na odškodném v přepočtu téměř 300 milionů
korun.
Pomyslným vyvrcholením se stala vražda Afroameričana George Floyda, která v USA
i po celém světě vyvolala bouřlivou vlnu protestů proti policejnímu násilí na černošském
obyvatelstvu a uvedla do popředí společenské debaty hnutí Black Lives Matter. Dne 25. května
2020 došlo ve městě Minneapolis k násilnému usmrcení Geroge Floyda policistou Derekem
Chauvinem. 46letý George Floyd si kupoval cigarety, načež přítomný prodavač nabyl
podezření, že platí padělanou bankovkou, a tak zavolal policii. Přivolaní strážníci mu nasadili
pouta a chtěli muže dostat do policejního auta, čemuž se bránil. Policista Derek Chauvin, který
byl na místo zavolán jako jedna z posil, vytáhl Floyda z auta, povalil ho na zem a zaklekl mu
krk. I přes značné protesty zadrženého policista muži klečel na krku 8 minut a 46 vteřin, až
dotyčný přestal dýchat. Prohlášen mrtvým byl George Floyd krátce na to v nemocnici.
Kolemjdoucí dívka celou událost zachytila na video, které následně poskytla regionální
televizní stanici. Poté se video stalo virálním a započalo tak nebývalé rasové protesty napříč
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policejní brutalitě. 8. března 2021 začal ve soudní proces s obžalovaným Derekem Chauvinem.
Zajímavý na tomto procesu je fakt, že do soudní poroty jsou vybíráni lidé, kteří s celým
případem nejsou obeznámeni z médií, aby si tak mohli udělat úsudek až podle toho, co uvidí
přímo v soudní síni. Finální verdikt byl vynesen 20. dubna 2021. Derek Chauvin byl uznán
vinným ve všech bodech obžaloby. Soud s třemi ostatními obžalovanými policisty, kteří byli
také součástí zásahu je naplánován na srpen 2021.
Sarah J. Jackson (2020) zdůrazňuje, že novináři mají s policejními složkami dobrý
vztah, jelikož o jejich přízeň, jakožto o dobrý novinářský zdroj, velmi stojí. K tomuto typu
zdrojů (a k jejich verzi skutečnosti) je tak pak přistupováno jako ke spolehlivějším
a upřímnějším informacím než k těm, které pochází z řad občanů. To se stává problémem právě
například v případě referování o policejním násilí, kde mohou tyto zdroje být často zavádějící.
To ovšem neznamená, že by se policisté neměli považovat za jediný směrodatný zdroj, spíše to
poukazuje na fakt, že i svědci, příslušníci komunit, aktivisté nebo sociální pracovníci by měli
být považováni za stejně věrohodné zdroje.

1.7

Black Lives Matter
Black Lives Matter je politické a sociální hnutí, které bylo založeno roku 2013 v USA.

Hnutí se aktivně vymezuje oproti policejní brutalitě, bojuje proti rasové nerovnosti nebo
systematickému rasismu vůči lidem tmavé pleti. Hnutí vzniklo v návaznosti na události okolo
vraždy 17letého černošského chlapce Trayvora Martina. Právě v návaznosti na tuto událost bylo
heslo „Black Lives Matter“ prvně použito v online prostředí.
Hnutí je v USA podporováno především ze strany zástupců demokratických stran,
v roce 2016 jej například během předvolební kampaně podpořila prezidentská kandidátka
Hillary Clinton. Naopak ze strany republikánů se hnutí dostává spíše kritika. Naposledy
v souvislosti s užíváním hashtagu #BlackLivesMatter, namísto kterého by podle republikánů,
i stran veřejnosti mělo zaznívat #AllLivesMatter. Podpůrci hnutí ale argumentují tím, že je
samozřejmé, že záleží úplně na všech životech, ale záměr hnutí se zaměřuje na diskriminaci
vůči lidem tmavé pleti – proto odpovídající název. Kritika směrem k názvu hnutí nebo
stejnojmenného hashtagu, který se v rámci jeho podpory začal na sociálních sítích šířit, ale není
novinkou.
Podobné ohlasy doprovázely již vznik hnutí, například okolo roku 2014, v návaznosti
na tragická úmrtí Michaela Browna nebo Erica Garnera v tomtéž roce. Tehdy vyjadřování
podpory hnutí pomocí hasgtagů vyvolalo v rámci amerických sociálních sítí značnou diskusi.
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Mnozí zločiny označovali jako čistě rasově motivované, jiní zase byli názoru, že tyto události
nemají s rasou co dělat a jsou spíše namířeny na policii jako oběť (Nikita Carney, 2015).
V návaznosti na referování o hnutí a protestech spojených Black Lives Matter v přímé
návaznosti na smrt George Floyda odborný žurnalistický magazín Nieman Reports shromáždil
reakce několika významných amerických novinářů. Lydia Green, novinářka The New York
Times se v návaznosti na krizi deníku ohledně hojně. diskutovaného editorialu Toma Cottona
nechala slyšet, že v rámci práce pro The New York Times strávila ta nejšťastnější
a nejproduktivnější léta, ale to, co se nyní děje, staví černošské členy redakce do obrovského
nebezpečí.
Protesty, které v propukly jak v Americe, tak ve světě, si vyžádaly mnoho zatčených,
mezi nimiž byli jak demonstranti, tak například novináři referující o tématu.

Obr. 1: Graf deníku The Washington Post informujícío zatčení protestujících v rámci
nepokojů
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1.8

Etické zásady práce novináře
Mezi nejčastěji se vyskytující samoregulační prostředky žurnalistiky patří profesní

neboli etické kodexy obsahující základní principy a pravidla odpovědného chování kvalitní
žurnalistiky. Důležitým samoregulačním orgánem jsou tiskové rady (někde je nalezneme i jako
rady médií), jež mají za úkol výklad profesních kodexů, kontrolu jejich dodržování apod.
V neposlední řadě mezi samoregulační orgány řadíme redakční a tiskové ombudsmany, kteří
mají obdobné poslání jako tiskové rady. Nedílnou součástí samoregulace je pak morální
integrita jednotlivce, čímž se podle Moravce (2020) rozumí vnitřní celistvost odvozená od
kvalit, jakými jsou čestnost a stálost charakteru.
Kodexy novinářů, které byly přijaty v rámci řady evropských demokratických zemí, se
snaží sladit práva a svobody novináře společně s právy a svobodami občanů tak, aby se
nedostávaly do konfliktu a novináři byli odpovědni za svou činnost. Syndikát novinářů České
republiky na základě mezinárodních dokumentů vyhotovil Etický kodex novináře, který je pro
všechny členy syndikátu závazný. Zároveň instituce vyzvala k jeho dobrovolnému dodržování
i všechny ostatní novináře bez ohledu na jejich členství. Etický kodex novináře se skládá ze tří
částí:
•

právo občanů na včasné pravdivé a nezkreslené informace,

•

požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice; Důvěryhodnost, slušnost
a serióznost zvyšují autoritu médií.

Americké i evropské kodexy se shodují na čtyřech základních etických principech
seriózní žurnalistiky: svoboda slova a tisku není totéž co libovůle slova a tisku, neubližovat
druhým, čestnost jako předpoklad autority, participace na veřejném blahu. (op. cit., 2020)
Sarah Jackson (2020) uvádí, že dobrý novinář by měl společnosti nabízet koncept, jež
vysvětluje, že všechna tvrzení by neměla dostávat stejný prostor. Demonstruje to na konceptu
objektivity ve vztahu referování o afroamerické komunitě. „Pokud máme v rozhovoru někoho,
kdo tvrdí, že systematický rasismus je pokračujícím sociálním problémem, pak idea objektivity,
tkvící v tom, že si na druhou stranu, jakožto protipól, přizveme člověka tvrdícího, že rasismus
neexistuje, je mylná. O objektivitu se v tomto případě nejedná,“
Dále se domnívá, že dnešní novináři jsou zvyklí referovat o aktivismu v konotaci se
zločinem, což by se mělo dle jejího názoru změnit, jelikož tento přístup má tendenci
k vymazávání sociálních problémů a jejich řešení. Tyto problémy smazávají zejména
senzacechtivé fotografie a zaměřování se spíše na jednotlivé aktéry nežli na komunitu jakožto
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celek. Novináři jsou dle jejího názoru důležitými pilíři demokracie, ale jejich důležitost spočívá
právě ve vyprávění příběhů s hloubkou, holistickým způsobem bez sklouzávání ke
zkratkovitosti nebo stereotypům, či senzacechtivosti.

1.9

Etické zásady reflektování o násilných činech a jejich obětech
Narušování soukromí patří mezi jedny z hlavních eticky sporných oblastí. Publikace

Proměny novinářské etiky (2020) uvádí, že narušováním soukromí v žurnalistice rozumíme
porušování práva na soukromí jednotlivců či skupin, a to zejména pokud se jedná o referování
o obětech trestných činů nebo referování o možných pachatelích či spolupachatelích trestných
činů ještě předtím, než o jejich vině rozhodne soud vynesením pravomocného rozsudku.
V tomto případě se jedná o tzv. presumpci neviny. Zásada presumpce neviny
představuje jednu z demokratických zásad občanské společnosti. Tato zásada bývá často
považována za jeden ze základních prvků evropské demokratické společnosti a je základním
kamenem trestního řízení. Presumpce neviny je ukotvena v § 2 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním takto: „Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina
vyslovena, nelze toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.“ Tedy každý,
proti němuž je vedeno trestní řízení, zůstává nevinen, dokud proti němu není vysloven
pravomocný rozsudek. Presumpce neviny zavazuje hlavně orgány činné v trestném řízení, aby
při vyšetřování postupovaly nestranně. Takové pravidlo by pak mělo platit i pro novináře, kteří
o dané kauze informují.
Při referování o obětech trestných činů a nešťastných událostí je důležité pamatovat na
tenkou hranici mezi právem na svobodu projevu a právem na soukromí, jelikož medializace má
v konečném důsledku téměř vždy negativní dopad na oběti a okolní osoby, které jsou do
případu vtaženy. Mluvíme zde také o tzv. viktimizaci, tedy procesu zraňování a poškozování
jedince, jehož spouštěčem je samotný trestný čin.
Mohlo by se zdát, že do sporu s novinářskou etikou se dostávají zejména deníky
bulvárního typu, opak je ale pravdou. Známe případy, kdy se do hraničních mezí etiky dostaly
i deníky seriózní, a to právě z toho důvodu, že se o těchto choulostivých událostech rozhodly
referovat bulvárním, až senzacechtivým způsobem.
Předmětem referování o trestných činech nebo nešťastných událostech, které mohou
nést známky cizího zavinění, jsou ale vedle jejich hlavních obětí i samotní možní pachatelé či
spolupachatelé. Narušování soukromí těch, kteří nebyli shledání vinnými příslušnými soudy,
proto také řadíme do sporných oblastí etiky žurnalistické práce.
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Novinář by měl při referování o domnělých pachatelích mít na paměti čtyři hlavní
zásady: neminem laedere, audiatur et altera pars, in dubio mitius a iustia nemini neganda.
První ze zmíněných zásad, neminem leaedere, znamená nikomu neškodit, tedy každý z nás by
se měl chovat tak, aby druhému nepůsobil újmu. Dle zásady audiatur et altera pars by referující
strana vždy měla vyslechnout i stranu druhou, která by měla mít právo se obhájit. In dubio
mitius připomíná, že v pochybnostech při rozhodování o vině či nevině má být vždy rozhodnuto
příznivěji pro toho, o kom se rozhoduje. Zásada iustitia nemini neganda nakonec říká, že každý
má právo, aby o něm bylo po právu rozhodnuto – nikomu tedy nemá být odepřena spravedlnost.
Publikace Proměny novinářské etiky dále uvádí: „Porušování principu presumpce
nevinny, prolamování soukromých domnělých pachatelů trestných činů, posilování jedné
z mnoha vyšetřovacích verzí medializací jsou zřejmé prohřešky proti pravidlům odpovědné
žurnalistiky, jež odlišuje seriózní zpravodajská média od bulvárních.“
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2

Praktická část
2.1

Deskripce vybraných periodik

Hospodářské noviny
Hospodářské noviny jsou českým celostátním deníkem se zaměřením na ekonomická
a politická témata. Deník vychází v nákladu pěti vydání týdně. Noviny patří pod vydavatelství
Economia vlastněné českým podnikatelem Zdeňkem Bakalou. Titul na českém novinovém trhu
působí od roku 1990. K novinám je dále přidružen zpravodajský web iHned.
Deník N
Deník N je českým nezávislým deníkem, který na našem trhu funguje od roku 2018.
Jedná se o první český digitální deník, který je postaven primárně na placeném obsahu. Na
český trh Deník N vstoupil v roce 2018 skrze crowdfundingovou kampaň, v rámci které získal
téměř 5,5 tisíce předplatitelů, kteří dohromady přispěli částkou 7 milionů korun. Deník N
představuje dva klíčové typy obsahu – stručné zpravodajství Minuta N, které přináší krátké
a přehledné zprávy o aktuálním dění a je dostupné zdarma. Složitější události jsou
zpracovávány v delším rozsahu na webových stránkách Deníku N a ve velké míře jsou určeny
pouze předplatitelům. Tištěná verze deníku pak vychází každý všední den, v pátek
s víkendovou přílohou Kontext. Noviny si zakládají na delších textech zpracovaných v širším
kontextu spíše než na stručných přehledech zpráv, které čtenář v tištěné verzi nenalezne.
Deník Právo
Deník Právo je levicově orientovaný deník, který na českém novinovém trhu působí od
roku 1991. Volně navazuje na komunistický deník Rudé právo a společně se Seznam.cz se
podílí na zpravodajském portálu Novinky.cz.

The New York Times
The New York Times je americký deník, fungující od 1851. Pyšní se rekordním počtem
Pulitzerových cen, kterých má na svém kontě 122, tedy více než kterékoli jiné noviny. Jedná se
o největší metropolitní noviny ve Spojených státech amerických, spadají pod firmu The New
York Times Company, jejímž předsedou je Arthur Ochs Sulzberg, jehož rodina má tento list
pod svým vlivem již od jeho založení. The New York Times patřily v roce 2013 mezi deset
nejnákladovějších deníků v rámci USA (Večeřa, 2015).
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The Washington Post
The Washington Post je americký deník založený roku 1877. Byl založen ve
Washingtonu, D.C. a v současné době je vlastněn společností Nash Holdings LLC podnikatele
Jeffa Bezose. Titul je definován jako levicově orientovaný. Do historie se deník zapsal zejména
aférou Watergate, jež měla na svědomí odstoupení tehdejšího prezidenta Richarda Nixona
a kterou rozkryli právě novináři z listu The Washington Post. Během amerických
prezidentských voleb roku 2016 list otevřeně vyjádřil podporu tehdejší kandidátce Hillary
Clinton.16 The Washington dlouhodobě vystupoval proti politice Donalda Trumpa.17 Roku
2013 noviny figurovaly na osmém místě v žebříčku nákladově nejsilnějších amerických deníků.
(Večeřa, 2015)
The USA Today
The USA Today je národním americkým deníkem, který se v současné době umisťuje
na druhém místě v žebříčku nejprodávanějších amerických novin v těsném závěsu za deníkem
The Wall Street Journal. Noviny byly založeny v roce 1982 americkým sloupkařem
a byznysmenem Alem Neuharthem. V současnosti jsou vlastněny společností Gannett
Company. USA Today ale zůstává největším vydavatelem tištěného tisku ve Spojených státech.

16

Hillary Clinton for president. The Washington Post [online]. 2016, 12. 10. 2012 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z:
https://www.washingtonpost.com/opinions/hillary-clinton-for-president/2016/10/12/665f9698-8caf-11e6-bf8a3d26847eeed4_story.html?pushid=breaking-news_1476353381&tid=notifi_push_breaking-news
17
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2.2

Zvolená metodologie
Míra složitosti sociálních a sociálně psychologických jevů a obtíže spojené s jejich

poznáním řadíme mezi významné faktory, které určují, zda bude realizován výzkum
kvantitativní, nebo kvalitativní. Zda bude výzkum realizován za pomoci kvantitativních, nebo
kvalitativních metod, stanovují především cíle výzkumu, ve kterém je zdůrazněna složitost,
nebo naopak jednoduchost zkoumaného jevu. (Surynek et al., 2001)
Pro svou práci jsem zvolila metodu kvalitativní obsahové analýzy v podobě
zkoumaných celků, v mém případně šesti deníků – tří českých a tří amerických.
Obsahová analýza, jejíž metoda je v rámci této práce využita, je podle Renaty Sedlákové
(2015) jedním z tradičních postupů používaných při analýze dokumentů. Historicky je
obsahová analýza spojena s teorií masové komunikace, jež se rozvinula na pomezí sociologie
a teorie komunikace zhruba v první polovině 20. století. Kvalitativní postupy analýzy textu
směřují pozornost spíše k latentnímu obsahu a při odhalování a interpretaci se na rozdíl od
obdobných kvantitativních metod neřídí natolik přísnými vodítky, ale do jisté míry spíše intuicí
výzkumníka.
Kvalitativní výzkum má za cíl hlubší pochopení a porozumění zkoumané skutečnosti,
tj. vytváření nových hypotéz, nového porozumění a nové teorie. Obecně umožňuje získat větší
množství informací o menším počtu zkoumaného. Oproti kvantitativnímu výzkumu zde nelze
výsledek zkoumání příliš zobecnit. Podle Surynka a kolektivu autorů (2001) cílem
kvalitativního výzkumu není změření jednotlivých parametrů stanovených ukazatelů, ale spíše
vytváření adekvátního popisu nebo konstrukce celku sociálního a sociálně psychologického
jevu. Nástroje kvalitativního výzkumu nemají poskytnout matematicky či statisticky
zpracovatelný objem dat. Důležité jsou naopak ty informace, podle kterých si můžeme učinit
přesnou představu o složitosti situace výše zmíněných jevů. Užití metody kvalitativního
výzkumu v rámci této práce poslouží ke komparaci podobnosti stereotypních přístupů a eticky
sporných momentů konkrétních mediálních výstupů. Hendl (2016, str. 52) poukazuje na některé
z výhod kvalitativního výzkumu:
•

získává podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události,
fenoménu,

•

zkoumá fenomén v přirozeném prostředí,

•

umožňuje studovat procesy,

•

umožňuje navrhovat teorie,

•

dobře reaguje na místní situace a podmínky,
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•

hledá lokální (idiografické) příčinné souvislosti,

• pomáhá při počáteční exploraci fenoménů.

2.3

Záměr, výzkumné otázky, hypotézy, volba médií, časové rozmezí výzkumu,
postup analýzy, výběr jednotek
Hendl (2016) se domnívá, že i přesto, že každá oblast vědy preferuje určité strategie

a metody výzkumu, je zde několik základních kroků, které jsou pro jednotlivé typy výzkumů
společné. Ze začátku je třeba přesně identifikovat téma a problém, vymezit účel výzkumu
a určit si výzkumné otázky, popřípadě hypotézy. Kromě již známých faktů by se v rámci
výzkumu měly objevit i informace o výzkumech, které byly v dané oblasti již uskutečněny,
a závěry, k nimž autoři jednotlivých projektů na základě svého studia dospěli (Surynek et al.,
2001).
Cílem výzkumu je s pomocí stanoveného postupu kvalitativní obsahové analýzy
detailně popsat a rozebrat stanovené žurnalistické obsahy v rámci českého a amerického tisku
a s nimi spojené etické aspekty novinářské práce. Skrze výzkum obsahu i formy pak zobrazení
konkrétních praktik a postupů, které tisk ve sledovaném časovém úseku k reflektování daných
událostí volí.
Vzhledem k tomu, že zkoumané události jsou víceméně nové a v akademickém
prostředí, zejména v tom českém příliš nerezonující, se jedná o téma více spojené se
zahraničním. S přihlédnutím k tomu je třeba si stanovit v rámci výzkumu konkrétní výzkumné
otázky týkající se zkoumaného procesu, fenoménu a aspektu (Hendl, 2016).
VO 1: Jací aktéři jsou ve zkoumaných příspěvcích bráni jako respondenti, koho daná média
oslovují či citují?
VO 2: Jak jsou Afroameričané jako celek prezentováni? Jaké jsou jim českými a americkými
médii přisuzovány vlastnosti? Je vnímání dvojí?
Hypotézu vnímáme jako predikci nebo odhad vztahu, který existuje v reálném světě za
určitých podmínek (Hendl, 2016). Hlavní funkcí hypotézy je explanace neboli vysvětlení.
Jejich formulování má napomoci k prohloubení stávajícího vědění a poznání podstatných
souvislostí zkoumaných jevů. Dále pomáhají podpořit, nebo naopak oslabit výchozí testovanou
teorii.
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V rámci této práce s přihlédnutím k záměrům a cílům byly stanoveny následující
hypotézy:
H1: největší prostor událostem okolo smrti George Floyda z českých deníků v rámci své tištěné
i on-line mutace během zkoumaného období poskytnul Deník N,
H2: české zpravodajské i publicistické texty se spíše než záměrům a myšlenkám hnutí Black
Lives Matter budou věnovat kriminální činnosti spojenou s protesty z května a června 2020,
H3: ve zkoumaném časovém období budou v amerických médiích publicistické texty
převažovat nad těmi zpravodajskými,
H4: americká média se budou o zkoumaných událostech referovat z hlediska novinářské etiky
lépe než ta česká,
H5: americká média o zkoumaných událostech referovala ve větší míře než ta česká,
H6: česká média užívají spíše označení černoch než označení Afroameričan,
H7: z hlediska žurnalistické etiky bude o událostech v rámci českého tisku nejsporněji referovat
deník Právo.
Výběrový vzorek pro výzkum práce je stanoven na období 4 týdnů od smrti George
Floyda, která odstartovala nepokoje a protesty spojené s hnutím Black Lives Matter – tedy
rozmezí mezi 25. květnem a 25. červnem 2020. Tento vzorek jsem si vybrala zejména za
předpokladu, že čtyři týdny od dané události jsou rozmezím, kdy se o ní referuje nejsilněji.
Jednotkou výzkumu je zpravodajský nebo publicistický příspěvek zahrnující odkazy na Black
Lives Matter nebo smrt Afroameričana George Floyda. Klíčovými slovy při vyhledávání textů
k analýze byla hesla George Floyd a Black Lives Matter.
Výběr jednotek jsem zvolila dle vlastního uvážení tak, aby zahrnoval širší mediální
i názorové spektrum. Uchýlila jsem se pouze k serióznímu tisku, jelikož se domnívám, že
porovnávání seriózní žurnalistiky a bulváru, jakožto neseriózního tisku, který povětšinou klade
důraz na pseudoskandály či kýč a mnohdy získává materiál nelegálně či neeticky (Osvaldová,
Halada, 2017, str. 49), by nemělo s ohledem k tématu práce a výzkumným otázkám kýžený
efekt, jelikož vzhledem k povaze obou žurnalistických oborů můžeme zkonstatovat, že seriózní
tisk bude vzhledem k jeho etickým zásadám vždy napřed před tiskem bulvárním. Výzkum
zahrnuje publicistické a zpravodajské texty, které vyšly na stránkách zkoumaných tištěných
deníků nebo v rámci jejich přidružených on-line mutací.
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2.4

Kvalitativní obsahová analýza a komparace jednotlivých deníků v daném
časovém rozmezí

2.4.1 Analýza a komparace vybraných zpravodajských textů
Hospodářské noviny
Hospodářské

noviny

vydaly

během

zkoumaného

období

zhruba

dvacítku

zpravodajských textů týkajících se předmětného tématu. Šlo především o kratší texty věnující
se aktualitám, objevují se ale i texty kontextuálního charakteru. Spíše než o samotném případu
George Floyda, referovaly Hospodářské noviny o návazných protestech v Americe a po celém
světě nebo o vandalizaci historických soch, která měla přesah i k nám. Georgi Floydovi se texty
více nevěnují, o incidentu s ním spojeném referují neutrálně až na jeden text, který se v širším
kontextu věnuje společenské situaci Afroameričanů ve Spojených státech. Zde je policista
Derek Chauvin, respektive jeho zásah proti Floydovi, vylíčen jako sadistický: „I ve srovnání
s tehdejším, už tak dost drastickým videem Garnerovy "pacifikace" je současný záznam
Floydovy smrti až surreálně brutální. Klid policisty, klečícího dlouhé minuty na člověku,
z něhož vyprchává život, je sadistický. Stejně jako je absolutní netečnost ostatních přítomných
policistů. To je jeden důvod současného společenského rozhořčení.”18
Pozadí Floydova osobního života se texty nevěnují, naopak obsahují poměrně emotivní
fotografie zachycující například Floydova rodinu na jeho pohřbu nebo protestující při
demonstracích napříč USA.
Deník se věnuje propojení protestů a politické situace, zejména to, kam tyto události
stavěly tehdejší prezidentské kandidáty – Joea Bidena a Donalda Trumpa. Místy se objevuje
i zmínka o spojitosti s předešlým prezidentem Barackem Obamou.
V souvislosti s užíváním názvu hnutí Black Lives Matter se v textech objevuje dvojí
český překlad: Na životě černochů záleží nebo Na černých životech záleží. Texty často, a to
i rámci titulků užívají označení černoch, označení Afromeričan se objevuje méně. Celkový
narativ je neutrální. Historii nebo záměrům hnutí Black Lives Matters se zpravodajství příliš
nevěnuje, dává ho ale do souvislostí s protesty Afroamerického hnutí pro lidská práva z 60. let
20. století.

ANÝŽ, Daniel.Amerika po Floydovi: Půl roku před volbou prezidenta vyjadřují USA nevoli s rasismem
a policejním násilím. Hospodářské noviny [online]. 2020, 9. 6. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z:
https://archiv.ihned.cz/c1-66774630-amerika-po-floydovi-pul-roku-pred-volbou-prezidenta-vyjadruji-usa-nevolis-rasismem-a-policejnim-nasilim
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Obr. 2: fotografie z amerických nepokojů po smrti George Floyda uveřejněná
v Hospodářských novinách.

Obr. 3: fotografie z pohřbu George Floyda uveřejněná v Hospodářských novinách.
Deník N
Deník N je specifický výběrem sledovaných témat v rámci zkoumaných událostí.
Povětšinou se jedná o delší, kontextuální články, nikoli stručné zpravodajské texty.
Zpravodajství se snaží uvozovat dílčí události do kontextu podobných případů, společenské
i politické situace v USA i mimo ně. Některé z užitých titulků, jako například Vojenská
technika a výcvik k „boji o život“ nebo Američtí policisté se trénují ke strachu z lidí19, mají

ŠČEBLYKIN, Kirill. Vojenská technika a výcvik k „boji o život“ nebo Američtí policisté se trénují ke strachu
z lidí. Deník N [online]. 1. 6. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://denikn.cz/371603/vojenska-technika-avycvik-k-boji-o-zivot-americti-policiste-se-trenuji-ke-strachu-z-lidi/
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sklony k labelizaci policejních složek – přisuzují jim jako celku vlastnosti jednotlivců či
minority.
Několik článků se ve zkoumaném období věnuje reformám police, téměř vždy
v negativní konotaci ve spojitosti se smrtí George Floyda, či umrtí dalších Afroameričanů
v rukou policistů. Z některých textů je jasně viditelný konkrétní postoj autora, například v textu
Nemůžu dýchat, říkal policistovi, který mu ležel na krku. Další zbytečná smrt Afroameričana
pobouřila USA20 kdy autor dává jasně najevo své antipatie vůči policii zasahující ve Floydově
případě. V článcích pojednávající přímo o smrti Floyda opět hrají dominantní roli prvky
emocionality, jsou užívána dokumentační videa či přímé výpovědi svědků nebo rodiny oběti.
Autoři často pracují se statistikami, které jsou ku prospěchu Afroamerické komunitě,
jež je v textech téměř vždy vylíčena v roli oběti. O výtržnostech spojených s protesty se
objevují zmínky spíše okrajově, Black Lives Matter ale není v textech přílišně glorifikováno,
převažuje neutrální tón.
Deník Právo
Deník Právo o daných událostech referoval poměrně hojně – v daném období vyšlo ve
spojitosti se zkoumaným tématem něco přes 35 zpravodajských textů, v některých případech se
texty dostaly i na titulní stranu deníku. Zaměřovaly se primárně na dvě tematická spektra –
problematiku ničení soch u nás a ve světě a politickou situaci v USA v návaznosti na smrt
George Floyda a návazné protesty. Dále přinášeli krátké texty o Georgi Floydovi a jeho životě
nebo rodině, velmi často se také objevovaly zprávy o výrocích či postojích Donalda Trumpa.
Protesty jako takové byly prezentovány povětšinou s negativním podtextem, objevovaly se
především zprávy o násilí nebo vandalismu, police je zde vykreslována jako utlačovaná
instituce, kterou „převálcoval dav“.
V textech jsou občas spojovány na první pohled poměrně nesouvisející události, jako je
tomu například v textu s titulkem Vadí už i Forrest Gump21, kde je informováno o seznamu
„nekorektních filmů“, který vydal server Variety. Indové jsou v textu popsáni jako „exotičtí
záporňáci“. V druhé části textu se pak hovoří o obvinění bělošského policisty z vraždy
Afroameričana. Tato dvě nesouvisející sdělení deník prezentuje jako propojené události, což

KAČMÁR, Rastislav. Nemůžu dýchat, říkal policistovi, který mu ležel na krku. Další zbytečná smrt
Afroameričana pobouřila USA. Deník N [online]. 27. 5. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné
https://denikn.cz/368268/nemuzu-dychat-rikal-policistovi-ktery-mu-klecel-na-krku-dalsi-zbytecna-smrtafroamericana-pobourila-usa/
21
Vadí už i Forrest Gump. Deník Právo, 9. ISSN 1211-2119.
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z:

může být pro čtenáře mystifikující, respektive nabádá ho to k v negativním slova smyslu
k podprahovému propojení těchto událostí.
Zpravodajství se v souvislosti se zkoumanými tématy vyznačuje poměrně údernými
titulky, ve kterých často figurují emočně laděná slovní spojení, jako např. „smrt a bezmoc“,
typická spíše pro bulvár než pro seriózní tisk. Autoři dále často pracují i s výpověďmi
„obyčejných“ respondentů/občanů (primárně převzatých), jako například v textu Rozruch
v Seattle – Smrt a bezmoc policie v autonomní čtvrti, kde nalezneme výpověď majitelky
zmrzlinářství, před kterým došlo ke střelbě.
V textech je často uváděn rasový podtext i v místech, kde si to kontext nežádá –
například v článku Ohně u Bílého domu, tisíce zatčených22 – kde najdeme spojení: „V Atlantě
ve státě Georgie byli dva (černošští) strážci zákona v neděli propuštěni kvůli nepřiměřenému
použití síly […]“ V případě referování o bělošských příslušnících policie zde žádné poukázání
na rasu nenalezneme. Některé texty referující o smrti George Floyda obsahují faktické chyby,
například v údajích, jak dlouho dotyčnému klečel policista Derek Chauvin na krku.
Deník Právo o událostech nereferuje pouze jednostranně, přináší například i zprávy
o násilí na demonstrantech. Hnutí Black Lives Matter blíže neosvětluje, zmiňuje se o něm
pouze v souvislosti s protesty. George Floyda se snaží vykreslit velmi lidsky, v některých
případech je ale celkové vyznění spíše zlehčené, a to až nevhodně, co se výběru titulku či
obsahu sdělení píše, jako je tomu především u textu Hromotluk chtěl po vězení začít nový
život23– opět se jedná o uvození, které je svou tonalitou typičtější spíše pro text bulvárního
charakteru. I samotný text je pak značně odlehčen, Floyd je čtenáři představen jako „obrovitý,
tichý a dobrosrdečný“.

22
23

Ohně u Bílého domu, tisíce zatčených. Deník Právo, 8. ISSN 1211-2119.
Hromotluk chtěl po vězení začít nový život. Deník Právo. , 10. ISSN 1211-2119.
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Obr. 4: zpravodajské texty deníku Právo referující o Georgi Floydovi a protestech proti
rasismu v amerických městech
The Washington Post
Deník The Washington Post referoval ve zkoumaném období o událostech spojených se
smrtí George Floyda a s ní spojenými protesty na denní bázi. Zpravodajských textů vyšlo přes
tisícovku. Obecně se dá říct, že stanovisko redakce je poměrně jasné, z textů vyplývá
náklonnost vůči afroamerické komunitě, jednoznačné odsouzení Dereka Chauvina (v té době
pouze stíhaného, nikoli odsouzeného za vraždu) a kritika praktik a postupů americké policie.
Kromě zpravodajství a publicistiky se deník přikláněl i k investigativnímu pojetí, například
v případě, kdy zkoumal konkrétní případy a důvody zatčení demonstrantů.
Texty se v hojném množství, převážně v týdnech nadcházejících těsně po incidentu,
zaměřovaly na danou problematiku z mezinárodního pohledu. Výroky, které citovaly, mnohdy
vyřkli vysocí světoví činitelé, například turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nebo íránský
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vůdce Sajjid Alí Chameneí, kteří se proti policejní brutalitě vymezili a vyjádřili podporu hnutí
Black Lives Matter skrze sociální sítě.24
Dále se Washington post zaobíral světovými médii, nejčastěji novinami, které se proti
smrti George Floyda vyhradily, tedy například německým nebo francouzským tiskem.
Všeobecný narativ tohoto zpravodajství má v sobě prvky solidarity a značné emocionality,
zpravodajstvím se prolínají slovní spojení jako odsouzeníhodný čin (v reakci na zásah Dereka
Chauvina) nebo neuvěřitelná scenerie (ve spojitosti se zadržením několika novinářů v rámci
protestů).25
Samotný George Floyd je vylíčen výhradně jako oběť, texty kladou důraz na jeho
polidštění, je prezentován především jako člen afroamerické komunity a otec dvou dětí, muž,
kterého bude postrádat rodina. Policejní zásah je vylíčen větami s důrazem na emocionalitu na
a vykreslení surovosti činnu: „Millions of people around the world watched footage filmed
Monday of a white Minneapolis police officer kneeling on the neck of George Floyd, a 46yearold black man, as he cried out that he couldn’t breathe. He later died.“
V souvislosti s protesty je zde zdůrazněno násilné chování policie, kdykoli k němu
docházelo. Policie je vykreslena jako velmi násilná instituce, téměř ve všech textech ji autoři
zmiňují pouze v případech, kdy proti demonstrantům užívá fyzickou sílu. Je zároveň
zdůrazňována vzrůstající nedůvěra v policii jako institut.
Dále jsou často v kontextu připomínány případy jiných Afroameričanů, jejichž život
skončil v rukou policie – vždy s důrazem na nevinu obětí. Příbuzní obětí jsou bráni často jako
respondenti, v textech opět hraje roli bezmoc, nenávratná ztráta a značná emocionalita.
Afroamerická komunita je stavěna do role neutěšené oběti, objevují se zprávy o tom, že i přes
různorodé zásahy úřadů je pomoc nadřízených orgánů nedostačující.
Některé texty se pozastavují nad rolí bělošských obyvatel v protestech a hledají příčinu
toho, proč běloši mají potřebu hnutí podporovat a pokládají si otázky, jak daleko tato pomoc
a solidarita až sahá. Takové texty by se spíše, než ve zpravodajství mohly objevit v názorové
rubrice. Objevují se tvrzení typu white sympathy has its limits26 apod.

HASSAN, Jennifer a Siobhán O'GRADY. Anger over George Floyd’s killing ripples far beyond the
United States. The Washington Post [online]. 2020, 29. 5. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z:
https://www.washingtonpost.com/world/2020/05/29/world-reacts-george-floyd-minneapolis-protests/
25
BELLWARE, Kim a Elahe IZADI. CNN reporter and crew arrested live on air while covering Minneapolis
protest. The Washington Post [online]. 2020, 29. 5. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z:
https://www.washingtonpost.com/media/2020/05/29/omar-jimenez-cnn-minneapolis/
26
CHUDY, Jennifer. Many whites are protesting with Black Lives Matter. How far will their support go? The
Washington Post [online]. 2020, 15. 6. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z:
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/06/15/many-whites-are-protesting-with-black-lives-matter-howfar-will-their-support-go/
24
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The Washington Post k informování využívá i svých čtenářů, na jeho stránkách se tedy
objevují i prvky občanské žurnalistiky. Texty často pracují s velmi výraznými fotografiemi,
jedna z nich zobrazuje příjezdovou cesty k domu Dereka Chauvina, kam kdosi křídou napsal
heslo MURDERER.

Obr. 5: fotografie příjezdové cesty Dereka Chauvina uveřejněná v deníku The Washington Post
The Washington Post v průběhu protestů na svoje webové stránky umístil několik výzev
pro čtenáře, aby zasílali jakýkoli fotografický materiál týkající se vraždy George Floyda nebo
návazných protestů. To může být vnímáno jako problematické vzhledem k etickým zásadám
narušování soukromí obětí trestných činů nebo jejich blízkých. Dále pracoval s různými
formami dotazníků pro čtenáře, ve kterých se ptal například na to, jak v poslední době podporují
podniky vlastněné Afroameričany.
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Obr. 6: výzva deníku The Washington Post čtenářům
The USA Today
Ve sledovaném období se v celostátním deníku USA Today střídá kontinuální
zpravodajství, které je aktualizováno v čase s občasnými reportážemi nebo analýzami
a průzkumy, kterých deník hojně využívá ve spolupráci s různorodými institucemi.
O zkoumaných událostech deník referoval na denně. Málokdy se texty zaměřují na jedno téma.
Deník má zvláštní rubriku pod názvem Race in America, která se zaobírá výhradně
tématy týkajících se zdejších menšinových komunit. Na webové mutaci deníku je k dispozici
podobný newsletter This is America, který čtenářům do jejich e-malových schránek doručuje
témata týkající se rasy a identity. Zpravodajská témata se vesměs opakují, ve zkoumaném
období se deník denně zaměřoval na protesty v jednotlivých amerických městech, kromě těch
velkých sledoval i dění v maloměstech, vždy s odkazem na lokální mutace deníku.
George Floyd je deníkem vykreslen především jako člověk a otec od rodiny. Fotografie,
kterými jsou články o něm doplněny mají většinou emocionální podtext – zobrazují ho
například s malou dcerou, kterou po sobě zanechal. Je popisován většinou jako Gentle Giant,
jak byl znám mezi rodinou a přáteli. Opět je stavěn výhradně do role oběti. Pokud se v textech
objevují výpovědi Floydových rodinných příslušníků, často se vybrané pasáže soustředí na
vykreslení Floydovi nekonfliktní povahy.
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Obr. 7: fotografie George Floyda a jeho dcery uveřejněná v deníku The USA Today
Velký důraz je kladen na vyobrazení nepokojů a výtržností s protesty spojenými, ale jak
již bylo zmíněno, noviny si často nechávají vypracovat různorodé analýzy – v tomto případě to
byla analýza zkoumající, ve kterých městech probíhaly protesty v pokojném duchu a kde bylo
naopak zaznamenáno velké procento výtržností.27 V souvislosti s tím je zdůrazněna policejní
brutalita a nepřiměřené zásahy proti novinářům, kteří události pokrývali. Zde se více než kde
jinde objevují velmi úderné titulky, např. Journalists blinded, injured, arrested, covering
George Floyd protests nationwide. 28

From coastal cities to rural towns, breadth of George Floyd protests – most peaceful – captured by data. The
USA Today [online]. [cit. 2021-5-3]. Dostupné z:
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2020/06/10/george-floyd-black-lives-matter-police-protestswidespread-peaceful/5325737002/
28
Journalists blinded, injured, arrested covering George Floyd protests nationwide. The USA Today [online].
2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/05/31/journalists-blindedinjured-arrested-covering-george-floyd-protests/5299374002/
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Obr. 8: graf deníku The USA Today referující o míře protestů ve vybraných amerických
městech
Autoři se v textech zamýšlejí nad tím, proč to byl zrovna George Floyd, kdo vzedmul
celosvětovou vlnu nevole a dávají zde do kontrastu jak předešlé případy policejního násilí
v Americe, tak například protesty Afroamerického hnutí za lidská práva ze 60. let minulého
století.
Hojně je referováno o situaci podniků vlastněných menšinami – oproti jiným
zkoumaným titulům se USA Today zaměřuje na míru toho, jak se Afroameričané, kterým byly
při výtržnostech způsobeny škody, ztotožňují s protesty. Objevuje se zde i pohled asijské
komunity žijící v USA.
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2.4.2 Analýza a komparace vybraných názorů
Hospodářské noviny
V hospodářských novinách vyšlo ve zkoumaném období několik málo názorových textů
od autorů Tomáše Sedláčka, Zděňka Hojdy a Petra Honzejka a Daniela Anýže.
Ekonom Tomáš Sedláček se ve svém komentáři29 věnuje paralele koronaviru, roušek
a výroku George Floyda I can’t breathe – proto i příznačný titulek, který ale možná pro
neznalého čtenáře může působit zavádějícím dojmem. Komentář je názorově poměrně
vyhraněný – česká společnost je zde vylíčena jako rasistická. Autor následně vyjadřuje míru
pochopení pro strhávání a vandalizaci soch, které v loňském roce v souvislostmi s rasovými
protesty probíhalo.
Historik Zdeněk Hojda se také ve svém komentáři věnuje vandalizaci soch, konkrétně
sochy Winstona Churchilla, která byla posprejována nápisy „BYL RASISTA“ a „BLACK
LIVES MATTER“. Autor komentáře s touto událostí ale nesouhlasí, naopak sochy a pomníky
označuje za jakési „průvodce naší paměti“. Text komentátora HN Petra Honzejka se věnuje
negativním reakcím části české populace na hnutí Black Lives Matter. Vnímaní Afroameričanů
v České republice podtrhuje i zařazení Honzejkova textu pod hlavičku Romové. Ač se text
o romské komunitě okrajově zmiňuje, může to působit na první pohled matoucně. Autor se
nicméně ostře vymezuje proti kritikům hnutí, a to zejména takovým, kteří se zasazují o slogany
typu: All Lives Matters. Osvětluje kontext v návaznosti na českou společnost a její přístup
k rasismu, na konec jej dává do kontextu i k přístupu české společnosti k Romům.
Text od autora Daniela Anýže30 se zabývá mírou objektvity a nestrannosti současných
amerických médií.
Z analýzy textů je patrné, že deník poskytuje prostor pluralitě názorů – co jeden text
přináší, druhý vzápětí, v rozmezí několika dnů, vyvrací. Všechny texty vztahují dané události
spíše do českého kontextu, než do toho světového či amerického.
Deník N
V rámci sledovaného období byly v Deníku N publikovány tři články publicistického
charakteru: jedna glosa z pera Ivan Kytky a dva články z rubriky Americký týdeník novinářky
SEDLÁČEK, Tomáš. I can breathe – můžu dýchat! Hospodářské noviny [online]. 2020, 19. 6. 2020 [cit. 20215-3]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66779830-i-can-breathe-muzu-dychat
30
ANÝŽ. Daniel. Američtí novináři už nechtějí být nestranní. Teď míří na publikum s podobnými názory, jako
mají sami. Hospodářské noviny [online]. 11. 6. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c166775860-americti-novinari-uz-nechteji-byt-nezavisli-vravy-v-ulicich-odhalily-ze-nestrannost-prestala-bytidealem
29
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Jany Ciglerové, v němž týdně přináší přehled významných událostí amerického dění. Tyto dva
články nejsou zařazeny jako publicistické, ale lze v nich najít publicistické prvky. Zejména
v článku majícím název Americký týdeník: Znesvářeni na zemi, sjednoceni ve vesmíru. I já jsem
zažila rasismus v USA, ale obráceně31, kde autorka popisuje svou subjektivní zkušenost
s rasismem z doby, kdy ve Spojených státech aktivně žila. Věnuje se zde zejména
zakořeněnému systematickému rasismu, který nemusí být na první pohled patrný, například
v oblasti realit a poskytování bydlení americkým příslušníkům černošské menšiny nebo
policejní praktice tzv. stop and frisk. Tento konkrétní text, ač není přímo zařazen do
komentářové rubriky, vyznívá subjektivně, a to zejména kvůli již zmíněnému popisu vlastní
zkušenosti. Další článek od Jany Ciglerové32 se věnuje problematice médií, konkrétně krizi
v rámci Deníku The New York Times okolo textu republikánského senátora Toma Cottona.
Jana Ciglerová se v tomto textu zmiňuje především o novodobé roli objektivity a neutrality
v rámci žurnalistiky. O prostoru pro protistranu v rámci názorového spektra zde hovoří jako
o „prostoru, který nám tloukli do hlavy při studiu žurnalistiky“. Tento fenomén mimo jiné
pojmenovává jako falešnou objektivitu. Publicisticky laděné texty Jany Ciglerové jsou typické
důrazem na lidský aspekt. Novinářka se nevěnuje tolik mainstreamovým událostem, které jsou
se smrtí George Floyda a Black Lives Matter spojené, ale spíše se zaměřuje na běžný život
Afroameričanů, který se pokouší skrze vlastní zkušenost či rozhovor přiblížit. Často i mimo
publicistiku využívá jako respondenty ty, které třeba náhodně potkala na ulici. Ve zmíněných
textech nenajdeme povětšinou žádné hodnotící soudy, nejedná se o vyhraněné názorové
polemiky, můžeme z nich ale pomocí jednotlivých narativů dedukovat názory autorů – to i třeba
právě díky výběru respondentů.
Názorový text Ivana Kytky se váže k situaci spojené s rasovými protesty ve Velké
Británii, autor se zde zamýšlí především nad rolí a historickými souvislostmi rasismu spojeným
s britským kolonizátorstvím a souvisejícími „břemeny“, které si tamní občané do svých životů
vnáší. Texty přináší kontext z amerického či britského úhlu pohledu, souvisejícími událostmi
v České republice se nezabývají.

CIGLEROVÁ, Jana. Americký týdeník: Znesvářeni na zemi, sjednoceni ve vesmíru. I já jsem zažila rasismus
v USA, ale obráceně. Deník N [online]. 2. 6. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://denikn.cz/372225/americkytydenik-znesvareni-na-zemi-sjednoceni-ve-vesmiru-i-ja-jsem-zazila-rasismus-v-usa-ale-obracene/
32
CIGLEROVÁ, Jana. Americký týdeník: Bdělí vs. liberální. Boje se přenesly z ulic mezi novináře. Deník N
[online]. 2020, 9. 6. 2020 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://denikn.cz/376785/americky-tydenik-bdeli-vsliberalni-boje-se-prenesly-z-ulic-mezi-novinare/?ref=list
31
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Deník Právo
V deníku Právo vyšla v rámci sledovaného období necelá desítka názorových textů
týkajících se tématu. Autorem většiny z nich je bezpečnostní analytik Miloš Balabán. Žádný
z textů se ale nevěnuje konkrétně tématu smrti George Floyda, ani hnutí Black Lives Matter.
Pokud je zde o Floydově případu zmínka, je incident označován jako vražda. Vždy se jedná
o články, kde je o zkoumaných událostech pouze okrajová kontextuální zmínka. Názory se
věnují vesměs politické situaci v USA, i vzhledem k tehdejším nadcházejícím prezidentským
volbám nebo budoucí roli USA v rámci mezinárodní scény. Jeden text se věnuje vandalizaci
soch, která se nevyhnula ani České republice. Texty se vyznačují neutralitou, ať již obsahem či
složením titulků.
The New York Times
Deník The New York Times dává prostor názorům na opačných stranách spektra, podle
skladby názorové rubriky ve zkoumaném období nelze říct, že by deník zastával jednotné
stanovisko. Deník oslovuje široké názorové spektrum autorů. Do sekce Opinions nepřispívají
pouze tamní novináři, ale často také politici nebo odborníci z řad psychologů či sociologů.
Zkoumané texty obsahují mnoho emocionálních soudů a tvrdých tvrzení.
Z daných textů The New York Times věnovaných zkoumanému tématu nejvíce
rezonuje publicistický text senátora Tomma Cottona, který dal vzniknout velké debatě
o objektivitě, názorové pluralitě a nestrannosti žurnalistiky v rámci americké novinářské
obce.33 Text je uvozen podtitulkem The nation must restore order. The military stands ready.
(v překladu: Národ musí napravit pořádek. Armáda je připravena.) Zajímavostí je, že podle
vyjádření deníku tolik debatovaný titulek „Send The Troops“ (v překladu Pošlete vojáky) nebyl
vytvořen samotným senátorem, nýbrž redakcí deníku. Tento text vzbudil v řadách
afroamerických členů redakce značné pozdvižení. Text je vystavěn na mimořádně tvrdých
tvrzeních, která se opírají především o národní pořádek, který je dle Cottona třeba opět nastolit
– a to i za pomoci donucovacích prostředků. Text se vyznačuje značnými prvky stereotypizace
– protestující jsou zde kolektivně vykresleni jako násilníci a gauneři. Názory senátora uvedené
v textu korespondují s názory, které v průběhu loňských nepokojů prezentoval například
i bývalý americký prezident Donald Trump. Celkový narativ textu je velmi negativní, místy až
agresivní – k utvrzení jednotlivých výroků autor užívá především odkazy na tradiční hodnoty
Spojených států, jako je například Ústava.

33

vyjádření redakce textu je součástí přílohové části práce
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Obecně je v textech patrné zastoupení Afroamerické komunity, která se ke zkoumaným
událostem vyjadřuje povětšinou také velice vyostřeně, text psychologa a psychiatra Carla L.
Hartla34 se například ostře vyhrazuje proti názoru, že smrt George Floyda byla zaviněna
přítomností omamných látek v jeho těle35 a tuto domněnku označuje za rasistický narativ. Text
je uveden úderným podtitulkem: „The idea that drugs played a role is just a new version of old
racist myth“. (ve volném překladu: „Představa o tom, že zde hrály roli drogy je pouze novou
verzí strého rasistického mýtu“)
Názorové texty deníku, respektive jejich autoři, hojně pracují s emocionalitou, často také
s vlastními příběhy, je zde velký důraz na lidskost. Autoři se často snaží dostat se čtenáři pod
kůži. Další texty se věnují například problematice šíření neetických záběrů zachycujících smrt
Afroameričanů ve spojení s policií36 a tomu, jak je rasismus v Americe a překážky s ním
spojené vnímán dětskýma očima37 Periodikum se věnuje i tématům, která spojují zmíněné
protesty a šíření onemocnění Covid-19, nebo polemizuje, zda jsou větší americkou hodnotou
černošské životy či majetek. Rozložení témat je opravdu široké, objevují se zde různorodé
názory rezonující americkou společností.
The Washington Post
Spektrum názorových textů, respektive jejich témat, je v rámci deníku The Washington
Post ve sledovaném období různorodé. Nejčastěji se ale mezi tématy objevují názory
afroamerických přispěvatelů, kteří píšou o svém vnímání rasismu v Americe, nevinnosti
a zbytečné smrti obětí, které zahynuly v rukou policie. Názorové texty, které se věnují
subjektivním příběhům jednotlivých autorů, kladou velký důraz na emoční stránku příběhu
a jsou povětšinou doplněny údernými titulky. Neobjevují se zde žádné názorové texty, které by
vyloženě vystupovaly proti afroamerické komunitě nebo se vymezovaly vůči protestům. I zde
je opět rozložení názorů široké, roli kromě jiného hraje emoční linka, blízkost a lidský příběh.
Stanovisko redakce je víceméně jasné – obecně texty hovoří ve prospěch hnutí Black Lives

HART, Carl L. We Know How George Floyd Died. It Wasn’t From Drugs. The New York Times [online].
2020, 25. 6. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2020/06/25/opinion/george-floydtoxicology-report-drugs.html?searchResultPosition=1
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PRICE, Melanye. Please Stop Showing the Video of George Floyd’s Death. The New York Times [online]. 2020,
3. 6. 2020 [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2020/06/03/opinion/george-floyd-video-socialmedia.html?searchResultPosition=7
37
GAY, Roxane. How We Save Ourselves. The New York Times [online]. 2020, 20. 6. 2020 [cit. 2021-5-4].
Dostupné z: https://www.nytimes.com/2020/06/20/opinion/how-we-fight-racism.html?searchResultPosition=20
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Matter a naopak proti praktikám, které americká policie v některých případech proti menšinové
části amerického obyvatelstva užívá.
The USA Today
Zde je skladba textů velmi podobná názorové sekci deníku The New York Times, kdy
deník dává prostor oběma názorovým stranám. Složení témat je opět velmi pestré, jedná se
o složitější dlouhé články. Objevují se názory jak na podporu hnutí Black Lives Matter, tak
naopak proti němu – nejčastěji ve spojitosti s násilnými protesty a výtržnostmi, proti kterým se
jednotliví autoři ohrazují.
Názory jsou vyváženy, texty mají poměrně neutrální charakter, často se kromě celosátního
dění zaměřují to lokální, stejně tak, jako je tomu u zpravodajské části deníku The USA Today.
Zodpovězení výzkumných otázek
VO 1: Jací aktéři jsou ve zkoumaných příspěvcích bráni jako respondenti, koho daná
média oslovují či citují?
České mediální prostředí v návaznosti na zmíněná témata respondenty využívá pouze
sporadicky. Výjimku tvořil Deník N, který jako respondenty využíval běžné lidi, povětšinou
obyvatele města Minneapolis, kde k incidentu došlo. To ale pouze díky tomu, že jako jediný
z českých deníků zařazených do výzkumu měl na místě zvláštní zpravodajku, která
o událostech referovala přímo z místa. Ostatní česká média raději oslovovala především
odborníky – sociology, psychology nebo amerikanisty. Nejčastěji se pak objevovaly citace
amerických nejvyšších činitelů, zejména Donalda Trumpa. K němu byla pak jako protipól
uváděna prohlášení jeho prezidentského protikandidáta Joea Bidena.
Ve zkoumaném americkém tisku nejvíce rezonovala vyjádření obyčejných lidí,
především členů afroamerické komunity. Jednalo se zejména o rodinu Geoge Floyda,
protestující aktivisty, afroamerické vlastníky podniků nebo rodiny obětí policejních zásahů. Jak
již bylo v rámci praktické části zmíněno, zkoumaná americká média kladou velký důraz na
emoce a lidskost, k čemuž využívají právě respondenty a jejich příběhy. Například některé
názorové texty jsou vystavěny pouze na subjektivních příbězích jednotlivce.
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VO 2: Jak jsou Afroameričané jako celek prezentováni? Jaké jsou jim českými
a americkými médii přisuzovány vlastnosti? Je vnímání dvojí?
Vnímání afroamerické komunity americkými českými médii je dvojí. Důvodem může
být především fakt, že pro Spojené státy se jeví otázka rasové problematiky a rasismu velmi
palčivá, zatímco pro Českou republiku se jedná o téma zdánlivě vzdálené.
Česká média prezentují Afroameričany v celkovém pohledu poměrně neutrálně, nejvíce
v tomto pohledu vybočuje Deník N, který je svým způsobem referování nejvíce podobný
způsobu, jakým o událostech informuje například The Washington Post – staví se jasně proti
policii a staví Afroameričany téměř výhradně do role oběti. Nenalezneme zde žádné závažné
etické prohřešky, spíše se jedná o chybnou faktičnost nebo nepřesnost tvrzení. Často pak
dochází k zaměňování označení Afroameričan za označení černoch. Na tento faktor česká
média neberou přílišný zřetel. Občasně, například v případě deníku Právo se také setkáváme
s bagatelizací, které může zavánět zesměšňováním konkrétních aktérů.
Americká média v kontrastu s těmi českými k referování využívají především emoce,
subjektivitu a lidský příběh. Nalezneme případy, kdy se i zpravodajské texty nacházející na
hraně objektivity, kterou by měl nestranný novinář ctít. Afroameričané jsou téměř vždy stavěny
do role oběti, objevuje se obrovská kritika policie, zejména již ve zmíněném deníku The
Washington Post. Způsob referování deníků, které dávají prostor většímu názorovému spektru
je objektivnější, výjimkou nebývá ani prezentace afroamerické komunity založená na
událostech spojených s výtržnostmi a násilnými nepokoji.
Zodpovězení hypotéz
H1: Největší prostor událostem okolo smrti George Floyda z českých deníků v rámci své
tištěné i on-line mutace během zkoumaného období poskytnul Deník N
Tato hypotéza byla vyvrácena. Nejvíce textů přinesl v rámci zkoumaného českého tisku
Deník Právo, který na rozdíl od liberálnějších médií nedisponuje internetovou mutací, a tak se
vyznačuje odlišnou skladbou textů.
Deník Právo na svých stránkách referuje tradičně a často využívá kratších novinářských
útvarů, naproti tomu Deník N si zakládá na delších, kontextuálních článcích, které na svých
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stránkách pravidelně aktualizuje. Fleše38 či headliny39 (Osvaldová, Halada, 2017) jsou naopak
výsadou zpravodajství Minuta N spadající pod Deník N. Texty publikované na platformě
Minuta N nebyly předmětem zájmu této práce, jelikož se nejedná o vlastní a celistvý
zpravodajský text.
H2: České zpravodajské i publicistické texty se spíše než záměrům a myšlenkám hnutí
Black Lives Matter budou věnovat kriminální činnosti spojenou s protesty z května
a června 2020
Tato hypotéza se částečně potvrdila. Myšlenkám a záměrům hnutí Black Lives Matter
se česká média v daném období téměř nevěnovala, referovala spíše o protestech s nimi
spojenými. Zajímavostí ale je, že protesty, ani ty spojené s výtržnostmi, nebyly v rámci českých
médií s Black Lives Matter téměř spojovány. Spíš bylo referováno o demonstrantech obecně
nebo případně o afroamerické komunitě jako celku.
H3: Ve zkoumaném časovém období budou v amerických médiích publicistické texty
převažovat nad těmi zpravodajskými
Tato hypotéza byla vyvrácena. Zpravodajské texty ve sledovaných amerických médiích
jednoznačně převažovaly. Média o událostech návazných na smrt George Floyda referovala na
denní bázi. V některých denících se jednalo o kontinuální zpravodajství týkající se především
protestů, které koncem května propukly v mnoha amerických městech.
H4: Americká média se budou o zkoumaných událostech referovat z hlediska novinářské
etiky lépe, než ta česká
Tato hypotéza se potvrdila. Nelze říct, že sledovaná česká média by o tématu referovala
špatně, spíše můžeme mluvit o míře citlivosti a přístupu, jaký k referování média měla. Lepší
referování na americké straně lze odůvodnit tím, že pro Ameriku toto téma není nové, naopak
je tamějším médií velmi vlastní, americká společnost je navíc výrazně citlivější vůči referování
o menšinových komunitách.
Fleš (ang. flash) – záblesk, zablesknutí;paprsek) v žurnalistice první, velmi stručná, zpravidla jen několikaslovná
klíčová informace o mimořádně důležité události, faktu jevu. Blesková zpráva patří k tradičním nejkratším druhům
zpráv, které se vymykají jinak poměrně tvrdým pravidlům agenturní žurnalistiky, vydávají se např. bez titulku
a samy se mohou stát titulkem v novinách. Jsou typické právě pro zpravodajství tiskových agentur, které jimi
neprodleně informují své abonenty o výzamném dění, pro něž bude třeba vyčlenit odpovídající prostor na serveru,
stránkách novin či v rozhlasovém a televizním vysílání
39
Headline (ang. titulek) – v praxi nejstručnějším zpravodajským sdělením. Limitováno rozsahem 150 znaků
předchází ostatním typům/druhům/formátům agenturních zpráv. Podobně jako fleš rezignuje headline na některé
formální náležitosti agenturní zprávy, jako jsou titulek, domicil nebo datum.
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H5: Americká média o zkoumaných událostech referovala ve větší míře, než ta česká
Tato hypotéza se potvrdila. Americká média referovala v daném období o Georgi
Floydovi a Black Lives Matters v mnohem větší míře než ta česká, což se váže k tomu, že pro
americká média se jedná o domácí otázku. V českých médiích vyšlo během vymezeného měsíce
vždy maximálně 50 textů v konkrétním deníku, v USA počty textů šplhají do řádů tisíců na
jeden titul.
Americká média se tématu věnovala více do hloubky, vzniklo zde propojení mnoha
témat, např. společenské situace Afroameričanů, historických souvislostí nebo\ pandemie
Covid-19.
H6: Česká média užívají spíše něž označení Afroameričan, označení černoch
Tato hypotéza se částečně potvrdila. Deník N používá běžně ve svých textech označení
Afroameričan, ale v případě, že zmínka rasy není z kontextuálního hlediska nutná, úplně od ní
upouští a dotyčné označuje pouze jménem. Naopak deník Právo či Hospodářské noviny užívají
označení černoch hojně i tam, kde to není pro kontext třeba. Bělošské aktéry povětšinou nijak
neoznačují.
H7: Z hlediska žurnalistické etiky bude o událostech v rámci českého tisku nejsporněji
referovat deník Právo
Tato hypotéza se částečně potvrdila. Ani na tomto místě nelze říct, že by deník Právo
referoval eticky špatně, jde spíše o míru citlivosti k tématu. Problematická je obecně otázka
nadbytečného uvádění a zdůrazňování rasového podtextu v místech, kde zmínka o rase není
nutná. V deníku Právo také nejčastěji docházelo ke zbytečnému zlehčování problematiky a ke
sklonům k bulvárnosti.
I přesto, že se jedná o levicově profilované noviny, musíme zde připustit fakt, že
konzervativní levice, respektive komunistický tisk, ze kterého dnešní deník Právo vzešel, se
nedá přirovnávat k názorům a hodnotám dnešní liberální levice, kam spadají například
i aktivistická hnutí, jako je Black Lives Matter. Deník Právo svým zaměřením cílí spíše na
konzervativnější čtenáře, o čemž svědčí i způsob referování o sledovaných událostech.
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Závěr
Cílem práce bylo především seznámit čtenáře s problematikou rasových a menšinových

otázek a s nimi spojenými žurnalistickými obsahy. Práce v první části přináší teoretické
informace, které jsou pro pochopení problematiky zcela klíčové a vykresluje postavení
Afroamerické komunity v historii, současnosti a její obraz v mediálních sděleních.
Opírajíce se především o novodobé výzkumy a odborné texty, jež zpracovávají vnímání
menšin a rasových otázek ve světle moderní doby, se teoretická část snaží vykreslit současnou
etiku při referování o tématu rasy a etnika. Z dostupných zdrojů vyplývá, že názory spjaté
s tématem se mění v čase a v souvislosti s děním ve světě, což v posledku platí i pro samotnou
novinářskou etiku.
Výzkumná část práce se snaží přinést podrobnou analýzu mediálních sdělení ve
vybraném tisku se zaměřením na užívaný narativ, způsoby oslovování respondentů, faktickou
správnost a míru zlehčování dané problematiky. Text srovnává jak české a americké novinářské
prostředí, tak jednotlivé tituly mezi sebou a pomocí stanovení výzkumných otázek a hypotéz se
pokouší tyto aspekty v co nejširší míře postihnout.
Z výzkumu vyplývá, že americká média i vzhledem ke své územní příslušnosti
o zkoumaných událostech referovala v násobně větší míře, nedá se ale jednoznačně říct, že
lépe.Americký tisk informoval mnohem emotivněji a subjektivněji, pro český tisk jsou naopak
charakteristické drobné prohřešky vůči novinářské etice, a to zejména v ohledech na faktičnost
citlivost vůči zkoumaným tématům. Z výzkumu lze vyvodit, že daná problematika je pro český
tisk poměrně novou záležitostí a nejlépe se s ní umí popasovat média novějšího a liberálního
charakteru. Tradičnější a konzervativnější média na tomto místě poměrně zaostávají.
Jedná se o velmi obsáhlou tematiku, která nabízí mnoho prostoru pro posun. Pro účely
další badatelské činnosti se nabízí například rozšíření zkoumaných periodik o bulvární tisk,
jelikož předmětem výzkumu této práce byla pouze periodika seriózní.
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6

Přílohy

Příloha č. 1: Vyjádření redakce amerického deníku The New York Times k názorovému
textu senátora Toma Cottona:
Po vydání se tento esej setkal se silnou kritikou mnoha čtenářů (a mnoha kolegů Times), což
vedlo redakce k přezkoumání díla a procesu úpravy. Na základě tohoto přehledu jsme dospěli
k závěru, že esej nesplňovala naše standardy a neměla být publikována.
Základní argumenty senátora Cottona – bez ohledu na to, kdo by je mohl považovat za závadné
– představují zajímavou součást současné debaty. Ale vzhledem k důležitosti tématu na život
a na smrt, vlivnému postavení senátora a závažnosti kroků, které obhajuje, měla být esej
podrobena nejvyšší úrovni kontroly. Místo toho byl proces úprav uspěchaný, chybný a vedoucí
redaktoři nebyli dostatečně zapojeni. Zatímco senátor Cotton a jeho zaměstnanci plně
spolupracovali na našem procesu úprav, Op-Ed měl být podroben dalším podstatným revizím
– jak to u takových esejů často bývá – nebo být odmítnut.
Publikované dílo například uvádí jako fakta tvrzení o roli „kádrů levicových radikálů, jako je
Antifa“; tato tvrzení ve skutečnosti nebyla opodstatněná a byla široce zpochybňována.
Redaktoři měli usilovat o další potvrzení těchto tvrzení, nebo je z díla odstranit. Tvrzení, že
policisté „nesou hlavní nápor“ násilí, je nadhodnocením, které mělo být zpochybněno. Esej
také obsahuje odkaz na „ústavní povinnost“, která byla zamýšlena jako parafráze; nemělo to
být vykresleno jako citát.
Kromě těchto faktických otázek je tón eseje místy zbytečně tvrdý a zaostává za promyšleným
přístupem, který podporuje užitečnou debatu. Redaktoři měli nabídnout návrhy k řešení těchto
problémů. Titulek – který napsal The Times, nikoli senátor Cotton – byl zápalný a neměl být
používán.
Nakonec se nám nepodařilo nabídnout další vhodný kontext – ať už v textu nebo v prezentaci –
který by mohl pomoci čtenářům umístit názory senátora Cottona do širšího rámce debaty
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