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Abstrakt 

Tato bakalářská práce bude analyzovat kritéria různorodosti a vyváženosti ve zpravodajství webu ČT24. 

Konkrétně v tématu „americko-íránská krize“, které obsahuje 52 zpráv sledujících situaci před a po 

zabití íránského generála Kásima Sulejmáního, ke kterému došlo na začátku ledna roku 2020. 

Výzkumnou metodou byla zvolena kvantitativní obsahovaná analýza, která bude zaznamenávat, kdo 

dostal prostor se k tématu vyjádřit a kolikrát se tak stalo. Na základě shromážděných dat budeme 

schopni předložit komentované tabulkové a grafické výstupy a následně potvrdit nebo vyvrátit, zda 

ČT24 tato kritéria dodržela.   

 

 

Abstract 

This bachelor thesis will analyse criterion of balance and criterion of diversity in the news of the 

website CT24. Specifically in the topic „U.S.-Iran crisis“ which contains 52 articles dealing with 

situation before and after the assassination of the Iranian general Qasem Soleimani which took place 

at the beginning of January 2020. Quantitaive Research method will analyse who commented on the 

topic and how many times it happened. Based on the collected data, we will be able to submit 

annotated tabular and graphical outputs and then confirm or refute whether CT24 complied with 

these criteria. 
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1. Úvod 

Cílem této práce je posoudit, jak zpravodajský web ČT24 dodržel kritéria různorodosti  

a vyváženosti při zpravodajském pokrytí americko-íránské krize, která nastala po 3. lednu roku 2020. 

V tento den byl v Iráku zabit íránský generál Kásim Sulejmání, jehož usmrtil útok bezpilotního letounu 

Spojených států, který souvisel s rostoucím napětím mezi Washingtonem a Teheránem. Web ČT24 

vydával u této příležitosti mezi 30. prosincem 2019 a 21. únorem 2020 speciál s názvem „Americko-

íránská krize“, který tvořilo 52 zpráv pokrývajících dění s vybranou tématikou (k nalezení zde: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3023849-americko-iransky-konflikt).  

Tyto zprávy budou podrobeny kvantitativní obsahové analýze, jejímž cílem bude zjistit, kdo  

(a kolikrát) dostal prostor se k událostem vyjádřit. Na základě těchto dat budeme schopni určit, zda 

Česká televize na svém zpravodajském webu dodržela kritéria různorodosti a vyváženosti, která jsou 

jedním ze základních stavebních prvků objektivní žurnalistky a její společenské akceptovatelnosti. 

Nejedná se o vágní pojmy. České televizi uděluje tuto povinnost zákon 483/1991 Sb., který je veřejně 

dostupný mj. i přímo na jejích stránkách (https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony 

/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1 

565117336-448490065.1565117336). 

 Hned na úvod můžeme stanovit hypotézu, že když České televizi ukládá dodržování 

vyváženosti zákon, měla by se tímto pravidlem řídit a v jejím zpravodajství by měly znesvářené strany 

a jejich spojenci dostat stejný prostor k vyjádření. Zároveň by zde měly být obsaženy i názory třetích 

stran, které v případě americko-íránské krize vystupovaly (nebo se snažily vystupovat) neutrálně, a tím 

přispívaly k dostatečné různorodosti (aby se ke konfliktu nevyjadřovali pouze jeho hlavní aktéři). Zde 

je potřeba podotknout, že zkoumání kritéria různorodosti nebude v tomto případě tak jednoduché  

a jednoznačné, jako v případě výzkumu kritéria vyváženosti. Dostatečnou různorodost totiž můžeme 

definovat mnoha způsoby a do jisté míry bude vždy záviset na subjektivním posouzení každého 

čtenáře, zda předložená data, která se k pojmu „různorodost“ váží, uspokojí jeho představu o jejím 

dostatečném naplnění. Česká televize by tak měla například poskytnout prostor k vyjádření 

nezaujatým odborníkům, bezpečnostním a finančním expertům a jiným osobám, které mohou dát 

sledovanou krizi čtenářům do širších souvislostí a lépe jim přiblížit, co konkrétně nastalé události 

znamenaly, jaký může být jejich další vývoj a jaké mohou být jejich následky. Dostatečná různorodost 

by měla být také obsažena ve zdrojích. Česká televize by se měla v každé zprávě odkazovat na několik 

spolehlivých zdrojů, které mohou popisované události nezávisle potvrdit a k tomu také, pokud možno, 

přidávat i materiály z její vlastní produkce (například od místních zpravodajů). Vzhledem k tomu, jak 

Česká televize funguje, by toto neměl být problém a můžeme tak stanovit hypotézu, že ani dodržení 

kritéria různorodosti by nemělo být pro ČT24 těžké, ať už bude posuzování jeho míry stanoveno jakkoli 

(o kritériu různorodosti blíže pojednává část 6.3. v kapitole Teoretická východiska). 

  Můžeme ale pracovat s teorií, že prostor poskytnutý Íránu nemusí být dostatečně vyvážený. 

A to na základě jeho zahraniční politické rétoriky, která se k našim spojencům staví nepřátelsky. 

Spojené státy (a jejich spojenci) mohly dostat v tomto případě více prostoru se k tématu vyjádřit. Tomu 

nahrává i fakt, že na americké straně budeme sledovat jakési „dva tábory“. Analýze budou totiž 

podrobeny výroky napříč celým politickým spektrem, ve kterém se nacházejí jak odpůrci, tak i zastánci 

útoku na generála Sulejmáního. Na íránské straně, přísně náboženského autoritativního režimu, který 

v případě své zahraniční politiky i vnitřních záležitostí vystupuje konzistentně, tento faktor odpadá. 

Vyvstává zde ale jiná otázka, a sice do jaké míry a komu je etické poskytnout na íránské straně prostor. 

Ta je totiž silně protkána propagandou politických činitelů a režimem kontrolovaných sdělovacích 

prostředků. Nejedná se rozhodně o jednoduchý úkol a tato bakalářská práce se pokusí zodpovědět, jak 

se zpravodajskému webu ČT24 daří s touto problematikou pracovat. I díky tomu bude jedna z kapitol 

věnována česko-íránským vztahům. Měla by lépe osvětlit náš vztah k této zemi a šíitskému 

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3023849-americko-iransky-konflikt
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336


2 
 

autoritativnímu režimu, který ji ovládá. Není tajemstvím, že se Teherán k západní kultuře  

a demokratickým principům, které reprezentuje, staví odmítavě. Za svého největšího nepřítele 

považuje tradičního nositele těchto hodnot – Spojené státy – které jsou zároveň našim blízkým 

spojencem, a to je jeden z dalších důvodů, proč může existovat jisté podezření, že v případě konfliktu 

těchto dvou zemí nebude dodržena vyváženost a větší prostor dostanou USA. 

 Data budou uspořádána do tabulek, které budou rozděleny na jednotlivé strany a spojenecké 

celky a z nichž bude možné pomocí komentovaných grafických výstupů názorně ukázat, jak byla 

zmíněná kritéria dodržena. Na každé straně budeme zaznamenávat jednotlivé výroky konkrétních osob 

a institucí, které budeme třídit mezi Írán (a jeho spojence), Spojené státy (a jejich spojence) a třetí 

strany, které v konfliktu zaujaly neutrální nebo nejasný postoj. Zdůvodnění rozdělení do jednotlivých 

skupin bude čtenáři patřičně vysvětleno. V praxi to bude vypadat tak, že se bude analytická část skládat 

z několika tabulek, ve kterých budou zaznamenány počty citací a parafrází konkrétních osob a institucí 

jednotlivých stran. Následně dojde k jejich průniku (součtu) a my tak budeme moci vidět, kolikrát 

dostali aktéři prostor se k tématu vyjádřit a zda u toho byla dodržena vyváženost. Různorodost budeme 

naopak posuzovat podle profesního zaměření jednotlivých osob, počtu spojenců a nezaujatých stran, 

které dostaly prostor se k problematice vyjádřit a také podle škály informačních zdrojů, pro které bude 

zvlášť vytvořena tabulka. 

V práci bude nejdříve popsán cíl analýzy. Následně budou uvedena teoretická východiska, 

která vysvětlí základní funkce a metody kvantitativní obsahové analýzy. Dojde také k představení 

kritérií různorodosti a vyváženosti, aby čtenář mohl lépe pochopit, v čem spočívá jejich význam a proč 

je jejich dodržování jedním z klíčových prvků tzv. společensky akceptovatelného zpravodajství. Pro 

lepší orientaci v daném tématu budou vysvětleny historické souvislosti zkoumané problematiky 

americko-íránského konfliktu a jejich přímá chronologie, která se pokusí objasnit příčiny, průběh  

a následky samotné krize, jejímž klíčovým bodem je zabití generála Sulejmáního. K tomu se bude vázat 

i zmíněná deskripce česko-íránských vztahů, díky níž pracujeme s výše popsanou myšlenkou, vážící se 

k nedodržení dostatečné vyváženosti. Dále budou představena metodická východiska, která čtenáři 

lépe osvětlí, jakým způsobem bude analýza provedena a co konkrétně bude zkoumat. Kromě 

charakteristiky zkoumaného souboru, který v tomto případě představuje web ČT24, bude uvedena 

definice analyzované jednotky, která upřesní, jak a jakým způsobem budou vybrány zprávy podrobené 

výzkumu. Závěrem budou popsány obecně platné parametry dané metody. Následovat bude 

analytická část, ve které proběhne výzkum samotný a která představuje kostru celé práce. Zde se 

budou nacházet zmíněné tabulky zaznamenávající jednotlivé výroky a komentované grafické výstupy, 

které budou následně uspořádány do uceleného závěru, který vše shrne a upozorní na nejdůležitější 

zjištění. 

Pro potřeby práce pak poslouží řada publikací, které se zkoumaným tématem a zvolenou 

metodou výzkumu přímo souvisí. Jednou z nejdůležitějších je Analýza obsahu mediálních sdělení od 

kolektivu autorů, která představuje jednotlivé prvky, jež jsou důležité pro tvorbu objektivního 

zpravodajství. Mezi ně patří mj. právě kritéria různorodosti a vyváženosti. Vysvětluje také, jakým 

způsobem může být proveden výzkum a blíže tak pojednává o kvantitativní obsahové analýze. 

K pochopení problematiky americko-íránského konfliktu posloužila mj. kniha Uspořádání světa od 

Henryho Kissingera, která zásadním způsobem přispívá k pochopení historických souvislostí nejen 

v blízkovýchodním regionu. Cenným zdrojem se stala kniha V zajetí geografie od Tima Marshalla, která 

do světového dění vnáší zejména geopolitický rozměr a dokáže citlivě poukázat na regionální vazby 

jednotlivých zemí. To bylo užitečné zejména při popisu vztahů Íránu a Saúdské Arábie – dvou 

dominantních zemí Blízkého východu – které se snaží o upevnění svého vlivu v celé oblasti. Jednou 

z dalších knih, která byla pro tvorbu práce použita, je Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní 

souvislosti od Miroslava Tůmy, která velice čtivým a profesionálním způsobem popisuje mezinárodní 

vztahy zemí (nejenom) na Blízkém východě a dává je do souvislostí s íránským jaderným programem. 
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Zde je potřeba zmínit, že kapitoly věnující se historickému pozadí zkoumané události (3. Historické 

pozadí americko-íránského konfliktu a 4. Situace před a po zabití generála Sulejmáního) budou vázány 

převážně na kontext íránského jaderného programu, jehož existenci můžeme bez problémů označit za 

jednoho z hlavních hybatelů dění v regionu. Další užitečnou publikací byla kniha Břetislava Turečka 

Labyrintem Íránu, která pomohla s deskripcí složitých česko-íránských vztahů. To je součástí 5. kapitoly 

– Česko-íránské vztahy – která je, jak už bylo vysvětleno, důležitou složkou stanovené teze, že 

zpravodajství ČT24 nemusí být, díky našemu vztahu k Íránu, vyvážené. K popisu rozdílných přístupů 

administrativ prezidentů Obamy a Trumpa posloužily velice dobře články The Obama Legacy in the 

Middle East and the Trump Challenge od Roberta O. Freedmana a Iran and America: The Impasse 

Continues od Michaela Singha. Velice stručně a výstižně dokázaly popsat hlavní aspekty zahraniční 

politiky USA vůči Íránu v jednotlivých letech. Pro seznámí s osobou Kásima Sulejmáního posloužil dobře 

článek The Soleimani Killing: An Initial Assessment od kolektivu autorů. Íránskému generálovi a popisu 

jeho aktivit se věnovala zejména poslední část od Alexe Joffeho, která byla pro účely práce použita. Pro 

doplnění informací zpravodajského charakteru bylo použito několik zahraničních zdrojů, jako 

například: BBC, Business Insider, Associated Press nebo The Guardian. Použit byl i jeden článek ze 

zpravodajského webu Aktuálně.cz. Z českých informačních zdrojů byla použita i Infobanka ČTK, která 

pomohla s dohledáním a porovnáním některých zpráv z její produkce, které se objevily i ve 

zpravodajství ČT24. Velice dobře také posloužila k časové orientaci v celém tématu, a to zejména díky 

jejímu bohatému archivu textového zpravodajství. Velice užitečným pramenem, který pomohl lépe 

osvětlit práci s anonymními zdroji ve zpravodajském prostředí, byla americká agentura Associated 

Press, která na svých stránkách uvádí, za jakých podmínek je přípustné zveřejňovat informace od 

nejmenovaných zdrojů. Díky možnosti nahlédnutí do části jejího interního etického kodexu mohlo být 

čtenářům této práce lépe vysvětleno, proč není používání nejmenovaných zdrojů v některých 

případech problematické a jaké jsou důvody jejich anonymizace.  

Velice přínosnými, avšak nepoužitými zdroji, jsou knihy Media: Methods of Analysis od Tonyho 

Purvise a Úvod do teorie masové komunikace od Denise McQuaila, které blíže pracují s pojmy 

obsaženými v teoretických východiscích práce a zasazují je do širšího kontextu mediální problematiky. 

Co se týče analýzy médií, existuje nepřeberné množství dalších pramenů, jelikož se jedná o přísně 

kontrolované a dobře zmapované téma. 

 

2. Cíl analýzy 

               Cílem analýzy bude na základě kvantitativní metody výzkumu určit, zda ČT24 dodržela při 

pokrytí tématu „Americko-íránská krize“ (https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017144-neprijatelne-

hodnoti-iracane-americky-utok-na-svem-uzemi-prehodnoti-ucast-v-koalici) kritéria různorodosti  

a vyváženosti. Uvedený soubor zpráv obsahuje 52 vybraných článků z období od 30. 12. 2019 do  

21. 2. 2020. Zmíněná kritéria, kvantitativní metoda výzkumu a kvalita zpravodajství (obecně), jsou blíže 

popsány v 6. kapitole – Teoretická východiska – (na str. 7-9). Následující 7. kapitola Metodická 

východiska – (na str. 9-10) zase čtenáři lépe osvětlí, jakým způsobem bude analýza provedena, a to na 

základě charakteristiky zkoumaného souboru (seznámení s webem ČT24), definice analyzované 

jednotky (bližšího popisu tématu „Americko-íránská krize“) a deskripce výzkumné metody (konkrétního 

seznámení s funkcemi a mechanismy analýzy). Veškeré výsledky budou poté zaznamenány do 

komentovaných tabulkových a grafických výstupů, na jejichž základě bude práce schopna předložit 

ucelený závěr.  

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017144-neprijatelne-hodnoti-iracane-americky-utok-na-svem-uzemi-prehodnoti-ucast-v-koalici
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017144-neprijatelne-hodnoti-iracane-americky-utok-na-svem-uzemi-prehodnoti-ucast-v-koalici
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3. Historické pozadí americko-íránského konfliktu 

Abychom mohli některé části a výstupy analýzy lépe pochopit, musíme je dát do souvislostí 

s nedávnou historií a mezinárodními vztahy na Blízkém východě. Tato část práce si neklade za cíl analyzovat 

detailně vazby mezi hlavními aktéry konfliktu a jejich spojenci, ale pouze upřesnit, jak se formovaly 

spojenecké celky, které jsou hlavní součástí rozdělení datových výstupů. Následující dvě kapitoly by měly 

zevrubně vysvětlit, co je hlavním předmětem sporů mezi Spojenými státy a Íránem, jaké bylo jejich 

historické pozadí a jaká je role jejich regionálních partnerů. Největší pozornost bude věnována stručnému 

vývoji íránského jaderného programu – tématu, které zásadní měrou přispívá k pochopení současné pozice 

Íránu v oblasti mezinárodních vztahů.  

Za zlom v americko-íránských vztazích můžeme považovat rok 1979, kdy vypukla v Íránu 

protimonarchistická revoluce proti tehdejšímu panovníkovi Rezovi Pahlavímu. Když se v témže roce vrátil 

do země z exilu ajatolláh Rúholláh Chomejní, prohlásil sám sebe za nejvyššího vůdce revoluce a jím 

prosazovaná doktrína začala označovat uspořádání na Blízkém východě za falešný a neislámský výtvor 

imperialistů. 1 Islámský režim zdědil po Pahlavím zbytky plánů na vybudování rozsáhlého jaderného 

programu, ale na jeho pokračování neměl po ochlazení vztahů se Západem zájem. 2 Místo toho se Írán 

zaměřil na podporu destabilizačních uskupení a organizací, které sloužily jeho zájmům v regionu i jinde ve 

světě. Mezi ně patřil například libanonský Hizballáh, nebo Mahdího irácká armáda, což jsou organizace, 

které bojují proti etablované moci a neštítí se mezi nástroje své politiky zařazovat i teroristické útoky. V boji 

proti Izraeli vyzbrojil Írán sunnitské hnutí Hamás, podle některých zdrojů podporoval i hnutí Tálibán  

a v roce 2013 Američané uvedli, že agenti al-Káidy, kteří provedli 11. září 2001 útoky na Světové obchodní 

centrum, měli prostor k jednání mj. právě s Íránem. 3 Poprvé se začal šíitský režim zajímat o rozvoj svého 

jaderného programu v osmdesátých letech, při probíhající válce s Irákem. Írán zřejmě dostal informace  

o podobných aktivitách na irácké straně, a proto se rozhodl potají rozvíjet své jaderné kapacity. Ty začaly 

budit vážné obavy až v roce 2002, kdy opoziční skupina Národní rada odporu zveřejnila informace  

a satelitní snímky zařízení, které měly sloužit k obohacování uranu a zpracování těžké vody. Po koaliční 

invazi do sousedního Iráku vedené USA a zařazení Íránu do „osy zla“ byl šíitský režim nucen zaujmout 

vstřícnější postoj a začal spolupracovat s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). 

V následujících letech Írán umožnil několik inspekčních návštěv, přijal nábožensko-právní výnos (tzv. 

fatvu), který zakazoval výrobu, vlastnictví a použití jaderných zbraní. Situace se díky tomu nakrátko 

uklidnila. Od konce roku 2006 ale Rada bezpečnosti OSN uvalila na Írán první dávku sankcí a začalo 

docházet i k útokům na jeho jaderné kapacity, ze kterých Teherán obviňoval Izrael a USA. 4 

Řada zemí Blízkého východu má z íránského jaderného programu oprávněné obavy. Mimo Izraele, 

je dalším hlasitým kritikem (sunnitská) Saúdská Arábie, která se obává, že má Teherán ambice stát se vůdčí 

silou v regionu a shromažďovat pod svým praporem všechny šíitské muslimy. Írán s nukleárním arzenálem 

by se bezesporu stal regionální supervelmocí. Saúdové by v této sféře nechtěli zůstat pozadu a s největší 

pravděpodobností by začali pracovat na vlastní jaderné bombě. To by ve výsledku přispělo k destabilizaci 

_____________________________________________________________________________________ 

1. KISSINGER, Henry. Uspořádání světa: Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha, 1. vydání, Praha: Prostor, 2016. s. 161-

162. ISBN 978-80-72603-35-0. 

2. TŮMA, Miroslav. Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2016. s. 

25. ISBN 978-80-87558-27-0. 

3. KISSINGER, Henry. Uspořádání světa: Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha, 1. vydání, Praha: Prostor, 2016. s. 161-

162. ISBN 978-80-72603-35-0. 

4. TŮMA, Miroslav. Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2016. s. 

25-27. ISBN 978-80-87558-27-0. 
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celého regionu a podobné kroky by mohly přijít i ze strany Turecka a Egypta. 5 Z tohoto důvodu je jasné, 

proč je otázka íránského jaderného programu tak důležitá a proč se tak významnou měrou podepisuje 

na vývoji v této turbulentní oblasti, kde spolu o moc a vliv soupeří hned několik zemí.  

 

4. Situace před a po zabití generála Sulejmáního 

                Americkou politiku vůči Íránu a jeho jadernému programu definovala po osm let 

administrativa prezidenta Baracka Obamy, která se snažila zemi nabídnout smířlivější tón a usadit ji 

k jednacímu stolu. V roce 2009 Obama nejprve prosadil hlavní sadu sankcí proti Teheránu a následně 

se připojil k Izraeli v kyberútoku na íránské jaderné kapacity, které byly napadeny virem Stuxnet. 

Obama ale zároveň trval na možnosti diplomatického řešení sporu, což se podařilo realizovat v roce 

2013, kdy byl prezidentem Íránu zvolen Hasan Rúhání. K velké nelibosti Izraele, ale i dalších 

blízkovýchodních spojenců USA, byla v červenci roku 2015 podepsána jaderná dohoda, která Íránu 

značně omezovala jeho schopnosti pracovat na vývoji nukleárního arzenálu. 6 

Obrat o 180 stupňů přineslo funkční období Donalda Trumpa, který už dříve avizoval, že 

s příchodem do prezidentského úřadu vypoví jadernou dohodu s Íránem a zesílí ekonomický nátlak, 

aby Teherán odradil od jaderných ambicí. Ačkoli se Trumpovi tento krok podařilo úspěšně realizovat  

a opětovné zavedení tvrdých ekonomických sankcí nepřineslo nejkatastrofičtější scénáře (nárůst cen 

ropy, vážná krize atd.), jeho politika přispěla k větší destabilizaci regionu a rozšíření íránských jaderných 

aktivit. Intenzivnější konflikt mezi Teheránem a Washingotnem byl patrný zejména v Iráku, ale i jinde 

na Blízkém východě 7 a ve výsledku stál u zrodu krize, o které pojednává tato práce. Poté, co v roce 

2018 Spojené státy odstoupily od jaderné dohody a uvalily na Írán nové ekonomické sankce, 8 došlo 

k několika vážným incidentům. 

 Mezi ty nejzávažnější patřily útoky na ropné tankery v polovině roku 2019. Druhý z nich  

(v Hormuzském průlivu) vedl v červnu téhož roku k sestřelení amerického bezpilotního letounu 

Íránskými revolučními gardami. Američané následně odvolali odvetný letecký úder, 9 protože by tento 

akt hrozil přechodem v regulérní ozbrojený konflikt mezi oběma zeměmi. Zatím k největší eskalaci 

došlo na začátku ledna roku 2020, kdy Spojené státy za pomoci bezpilotního letounu zabily v Iráku 

generála Kásima Sulejmáního, což bylo odpovědí na předchozí události na Blízkém východě. Likvidace 

Sulejmáního byla dávána do souvislostí mj. s útokem na iráckou vojenskou základu nedaleko Kirkútu, 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. MARSHALL, Tim. V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku, 1. vydání, Praha: Rybka 

publishers, 2018. s. 172-173. ISBN 978-80-87950-49-4. 

6. FREEDMAN, Robert O. The Obama Legacy in the Middle East and the Trump Challenge [online]. India Quarterly, 2017. [cit. 

22. 4. 2021], (vol. 73, no. 2), s. 245-246. dostupné z: www.jstor.org/stable/48505311   

7. SINGH, Michael. Iran and America: The Impasse Continues [online]. Horizons: Journal of International Relations and 

Sustainable Development, 2020. [cit. 22. 4. 2021], (no. 16), s. 144. dostupné z: www.jstor.org/stable/48573756  

8. BBC [online]. poslední revize: 7. 2. 2021, [cit. 22. 4. 2021], dostupné z:  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

55972619  

9. WINTOUR, Patrick. The Guardian [online]. poslední revize: 21. 6. 2019, [cit. 22. 4. 2021], dostupné z:  

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/21/united-airlines-halts-some-flights-mumbai-to-avoid-iran-after-drone-

attack 
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při které přišel o život jeden Američan. 10 Írán v odpovědi na tento akt bombardoval dvě vojenské 

základny v Iráku, na kterých se nacházeli američtí vojáci. 11 Teherán byl zabitím Kásima Sulejmáního 

citelně zasažen a jeho smrt bude na Blízkém východě rezonovat ještě několik následujících desetiletí. 

Sulejmání byl architektem íránské imperiální expanze a jeho celosvětových teroristických sítí a stál za 

stovkami (ne-li tisíci) útoků, které byly zaměřeny nejenom na americké vojáky v Iráku, 12 ale i na další 

cíle, které se znelíbily šíitskému režimu a které považoval za nebezpečné. Ihned po zabití Sulejmáního 

vyvstala otázka, zda byl tento akt ze strany USA legální. Spojené státy bezprostředně po útoku uvedly, 

že jednaly v sebeobraně, aby zabránily dalším bezprostředním útokům, což je podle Charty OSN obecně 

přípustné vysvětlení, pokud je o přípravách takových útoků poskytnut dostatek důkazů. 13 V červenci 

roku 2020 ale nejvyšší vyšetřovatel OSN pro lidská práva uvedl, že se Spojené státy v případě zabití 

generála Sulejmáního dopustily porušení mezinárodního práva. USA podle OSN nepředložily „žádné 

důkazy o bezprostředním ohrožení“ a atentát ze 3. ledna roku 2020 byl tak v rozporu s čl. 2 odst. 4 

Charty OSN. 14  

 

5. Česko-íránské vztahy 

                V kontextu zkoumaného souboru je potřeba alespoň krátce pohovořit o česko-íránských 

vztazích. Jelikož se jedná o konflikt našeho spojence – Spojených států – a Íránu, který se k západním 

hodnotám (a tudíž i k České republice) staví odmítavě, ba až nepřátelsky, může zde existovat 

podezření, že USA dostanou ve zpravodajství více prostoru. Vztahy České republiky a Íránu jsou 

dlouhodobě špatné, a to zejména kvůli působení Rádia Farda (perské sekce Svobodné Evropy) v Praze. 

O jejich tristním stavu svědčí i to, že jak íránská, tak česká ambasáda vedly dlouhou dobu pouze chargé 

d’affaires s nižší diplomatickou hodností a nikoli velvyslanci. Na zahájení provozu rádia v roce 1998 

reagoval Írán stažením velvyslance a vyhlášením hospodářského embarga. 15 Česká republika a Írán 

obnovily vztahy na úrovni velvyslanců v roce 2017, téměř po dvaceti letech, a česká strana si od tohoto 

kroku slibovala posílení tuzemského exportu. 16 V roce 2019 však český velvyslanec Svatopluk Čumba 

skončil ve funkci předčasně kvůli podezření z kupčení s vízy. 17 Z těchto důvodů bude o to zajímavější 

pozorovat, jak se Česká televize, ve světle vzájemně napjatých vztahů, postaví ke kritériu vyváženosti, 

když se jedná o konflikt Íránu a našeho hlavního spojence. 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. CORNISCH Chloe a BOZORGMEHR, Najmeh. Financial Times [online]. poslední revize: 4. 1. 2020, [cit. 22. 4. 2021], dostupné 

z:  https://www.ft.com/content/7c49646a-2f28-11ea-9703-eea0cae3f0de  

11. KARIMI, Nasser, VAHDAT, Amir a GAMBRELL, Jon. Associated Press [online]. poslední revize: 7. 1. 2020, [cit. 22. 4. 2021], 

dostupné z: https://apnews.com/article/add7a702258b4419d796aa5f48e577fc  

12. JOFFE, Alex. et al. The Soleimani Killing: An Initial Assessment [online]. Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2020.  

[cit. 22. 4. 2021], s. 18. dostupné z: www.jstor.org/stable/resrep24343.7   

13. BBC [online]. poslední revize: 7. 1. 2020, [cit. 22. 4. 2021], dostupné z:  https://www.bbc.com/news/world-51007961  

14. BOSTOCK, Bill. Business Insider [online]. poslední revize: 7. 7. 2020, [cit. 22. 4. 2021], dostupné z:  

https://www.businessinsider.com/un-says-us-soleimani-assasination-unlawful-no-evidence-iran-terror-2020-7  

15. TUREČEK, Břetislav. Labyrintem Íránu, 1. vydání, Praha: Euromedia Group, k. s.- Knižní klub, 2013. s. 29-31. ISBN: 978-

80-242-3938-5. 

16. Infobanka ČTK [online]. 2021, Praha, AP (24. 10. 2017), ID T201710230852201, dostupné z: http://ib.ctk.cz  

17. Aktuálně [online]. poslední revize: 7. 8. 2019, [cit. 22. 4. 2021], dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/velvyslanec-

v-iranu-cumba-predcasne-skoncil-kvuli-podezreni/r~832f15a0b94311e9b16b0cc47ab5f122/ 

https://www.ft.com/content/7c49646a-2f28-11ea-9703-eea0cae3f0de
https://apnews.com/article/add7a702258b4419d796aa5f48e577fc
http://www.jstor.org/stable/resrep24343.7
https://www.bbc.com/news/world-51007961
https://www.businessinsider.com/un-says-us-soleimani-assasination-unlawful-no-evidence-iran-terror-2020-7
http://ib.ctk.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/velvyslanec-v-iranu-cumba-predcasne-skoncil-kvuli-podezreni/r~832f15a0b94311e9b16b0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/velvyslanec-v-iranu-cumba-predcasne-skoncil-kvuli-podezreni/r~832f15a0b94311e9b16b0cc47ab5f122/
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6. Teoretická východiska 

 

6.1. Kvantitativní metoda výzkumu 

 Kvantitativní metoda výzkumu zkoumá větší celky prostřednictvím analýzy hromadných dat  

a bývá často spojována s kvalitativní metodou, která na stejná data hledí pomocí jiné optiky. 

Kvalitativní přístupy dokážou vypovídat o velkých celcích, přinášet zobecněné poznatky a jejich data 

mají celkově numerický charakter, který pracuje s tzv. tvrdými daty. 18 Způsob, jakým pomocí této 

metody lze analyzovat datové celky, je z toho důvodu vhodný pro výzkum kritérií různorodosti  

a vyváženosti, o kterých blíže pojednávají následující části 6.2. a 6.3. Obecně můžeme konstatovat, že 

kvantitativní obsahovou analýzou jsme schopni měřit jednotlivé a předem pevně stanovené znaky, 

čímž jsme s to zkoumat velké množství příspěvků. 19 Analýza se zaměřuje na četnost témat nebo 

termínů, které se nacházejí ve vzorcích textů, pomáhá hledat určité pojmy nebo témata (v našem 

případě osoby, instituce aj.), zaznamenává počty případů, ve kterých byly použity a využívá statistickou 

analýzu. 20 Kvantitativní metoda výzkumu bývá mnohdy spojována s častěji využívanou kvalitativní 

metodou a v některých případech dokonce dochází k diskusím, která z nich je lepší. Faktem však 

zůstává, že pro komplexní analýzu je potřeba pracovat s oběma metodami, které se v mnoha směrech 

skvěle doplňují.21 Nelze tak říct, zda je jeden či druhý přístup užitečnější, protože kvalitativní postupy 

jsou silné tam, kde kvantitativní metody kvůli redukcím a standardizaci pokulhávají a nedokážou 

zachytit drobnosti nebo okrajové jevy. 22 Pro účely práce však není průnik těchto dvou směrů nezbytný, 

jelikož budeme sledovat pouze kritéria různorodosti a vyváženosti, jejichž dodržení se dá zachytit 

nejlépe pomocí kvantitativního přístupu. Pokud bychom však chtěli vybrané celky analyzovat 

komplexněji a zasadit je do kontextu celkové objektivity, bylo by využití obou metod zároveň nezbytné.  

 

6.2. Kritérium vyváženosti 

 Vyváženost patří společně s objektivitou a nestranností mezi nejčastější normativní požadavky 

v liberálně demokratických společnostech. Můžeme se setkat s názory, že je jednou z hlavních složek 

objektivity – nestrannosti – která sestává právě z kritérií vyváženosti a kritérií neutrální prezentace. 

Vyváženost v tomto případě představuje rovný nebo proporční přístup jednotlivých aktérů do zpráv  

a jejich rovnocenné předvádění a hodnocení. 23 Zároveň však existují názory, které vyváženosti připisují  

 __________________________________________________________________________________ 
 

18. SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky [online]. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, a. s., 

2014. [cit. 5. 1. 2020], s. 48-51. ISBN 978-80-247-9641-9. dostupné z: https://www.bookport.cz/e-kniha/vyzkum-medii-

373847/  

19. SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena a KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních 
sdělení, druhé přepracované vydání, Praha: Karolinum, 2004. s. 52. ISBN: 80-246-08a7-8. 
 
20. ATKINSON, D. Joshua. Journey into Social Activism: Qualitative Approache [online]. 1. vydání, New York: Fordham 

University Press, 2017. [cit. 5. 1. 2021], s. 84. eISBN: 978-0-8232-7416-1. dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1hfr0rk.6  

21. HSIA, H. J., Mass Communications Research Methods: A Step-by-Step Approach [online]., 1. vydání, Londýn: Routlege, 

1988. [cit. 5. 1. 2021], s. 24. eBook ISBN 9781315667126. dostupné z: https://doi.org/10.4324/9781315667126  

22. SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky [online]. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, a. s., 

2014. [cit. 5. 1. 2020], s. 50. ISBN 978-80-247-9641-9. dostupné z: https://www.bookport.cz/e-kniha/vyzkum-medii-373847/ 

23. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství, 1. vydání, Praha: Portál, 2006. s. 143-146. ISBN 80-7367-096-8. 

https://www.bookport.cz/e-kniha/vyzkum-medii-373847/
https://www.bookport.cz/e-kniha/vyzkum-medii-373847/
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1hfr0rk.6
https://doi.org/10.4324/9781315667126
https://www.bookport.cz/e-kniha/vyzkum-medii-373847/
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větší váhu a upozorňují na negativní dopady její absence. Nevyváženost totiž nebývá často patrná,  

a proto je její nepřítomnost velice nebezpečná. Aby se mohli příjemci zpravodajství (např. v průběhu 

voleb) demokraticky rozhodovat mezi různými politickými alternativami, musí se dostat všem stejně 

dobrých výchozích podkladů, 24 což u námi zkoumaného tématu platí v případě vytváření názorů o dané 

situaci také. I když nemůžeme vždy přesně stanovit, co je to vyvážený poměr sil, je důležité zjišťovat, 

jak moc jsou určitá média nevyvážená a případně jaké aktéry nebo názory při selekci zpráv prosazují. 

Můžeme tak rozpoznat politickou tendenci určitého média a odhalit jakým filtrem pohlíží na realitu. 25 

Jelikož je jedním z hlavních úkolů České televize „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 

vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“, 26 měla by být míra vyváženosti 

co možná nejvyšší a každá zúčastněná strana by měla ideálně dostat stejný prostor k vyjádření.  

 

6.3. Kritérium různorodosti 

 Média se v posledních letech stávají obětmi homogenizačních procesů vycházejících 

z globálních ekonomických trendů. Sdělovací prostředky jsou čím dál méně rozmanité, což představuje 

hrozbu pro pluralitu médií, která je zásadní pro zdravou demokracii a sociální a kulturní rozmanitost.27 

Různorodost je důležitá jako doplňující prostředek k vyváženosti, protože v některých chvílích bývá pro 

novináře těžké určit, na kolik je určitý obsah věcný, relevantní nebo vyvážený, a proto by se měli 

pokusit poskytnout alespoň možnost širokého výběru informací. Přispět tedy k informovanosti 

příjemců zpravodajství jeho různorodostí. V dnešní době, ve které se setkáváme s širokým spektrem 

informačních nabídek, se stává různorodost jedním z klíčových kritérií v diskusi o celkové kvalitě 

zpravodajství. 28 V případě této práce bude těžké přesně určit, jak měřit dostatečnou různorodost a do 

jisté míry tak bude záviset na subjektivním uvážení, zda zpravodajství toto kritérium dodržuje správně. 

Díky analýze dat tak získáme přehled, kdo dostal prostor k vyjádření na základě profesního zařazení 

nebo státní příslušnosti a kritérium různorodosti můžeme sledovat i u počtu uvedených zdrojů.  

  

6.4. Kvalita zpravodajství (obecně) 

 Masová média mají, vzhledem ke své veřejně informativní úloze, poskytovat svým příjemcům 

informace umožňující racionální účast na politickém procesu. Mezi všeobecná kritéria patří relevance, 

pravdivost a srozumitelnost. Pro novináře představují nutnost vyhovět několika profesionálním 

požadavkům. Souhrnně tak hovoříme o objektivitě, jejímž cílem je minimalizovat vlastní názory tvůrců 

zpravodajství. Ta v mediálním právu nachází hned celou řadu různých podob. Obecně však můžeme 

uvést, že mezi ty nejdůležitější patří: správnost, transparentnost, neutralita, vyváženost  

__________________________________________________________________________________ 

24. SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena a KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních 
sdělení, druhé přepracované vydání, Praha: Karolinum, 2004. s. 61. ISBN: 80-246-08a7-8. 
 
25. tamtéž. s. 61-62 
 
26. ČESKO. Zákon české národní rady č. 483/1991 Sb. ze dne 7. 11. 1991 o České televizi, dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-
20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336 
 
27. CAMMAERTS, Bart, VAN BAUWEL, Sofie a GARCIA-BLANCO, Iñaki. Media Agoras: Democracy, Diversity, and 

Communication [online]. první vydání, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. [cit. 5. 1. 2021], s. 9. ISBN (10): 1-

4438-0348-0. dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=524415&lang=cs&site=ehost 
-live 
 
28. SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena a KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních 
sdělení, druhé přepracované vydání, Praha: Karolinum, 2004. s. 63. ISBN: 80-246-08a7-8. 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=524415&lang=cs&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=524415&lang=cs&site=ehost-live
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a různorodost. 29 Pro účely práce byly vybrány poslední dvě zmíněné z důvodu jejich dobré měřitelnosti. 
Na základě tvrdých dat, která budou podrobena kvantitativní analýze, tak budeme schopni dobře určit, 
jak byla ČT v jejich dodržování úspěšná. 

 

7. Metodická východiska 

7.1. Charakteristika zkoumaného souboru 

 Zkoumaným souborem byl pro potřeby práce zvolen web ČT24, který Česká televize využívá 

jako své hlavní zpravodajské internetové stránky už od 2. května roku 2005, kdy byl spuštěn i televizní 

kanál ČT24. Sama Česká televize uvádí, že si stránky postupem času vybudovaly pověst 

nejdůvěryhodnějšího (tuzemského) zpravodajského webu a že se jim toto označení daří pravidelně 

obhajovat už několik let v řadě. 30 Jak už bylo uvedeno, cílem práce bude zjistit, jak se webu ČT24 dařilo 

ve svých článcích pod tématem „Americko-íránská krize“ (o němž blíže pojednává následující část – 

7.2. Definice analyzované jednotky) dodržovat kritéria různorodosti a vyváženosti, jejichž respektování 

patří mezi důležité normativní prvky objektivního zpravodajství. Sama vyváženost je uvedena i v zákonu 

o České televizi 483/1991 Sb., jako jeden z hlavních úkolů veřejné služby. 31  

 

7.2. Definice analyzované jednotky 

    Od roku 2017 mohou čtenáři webu ČT24 sledovat ty nejdůležitější události prostřednictvím 

speciálů, tedy zvláštních zpravodajských sekcí webu, kde jsou shrnuty důležité informace o jednotlivých 

tématech. 32 Dobrým příkladem je právě téma „Americko-íránská krize“, které sledovalo důležité 

události spojené s napjatými americko-íránskými vztahy, vyostřenými po zabití generála Kásima 

Sulejmáního v prvních lednových dnech roku 2020. Web ČT24 až do konce února stejného roku 

shromažďoval pod tématem „Americko-íránská krize“ všechny důležité články, které pomáhaly 

čtenářům sledovat chronologický vývoj napjaté situace prostřednictvím 52 vybraných zpráv. Celé téma 

„Americko-íránská krize“ je přitom stále dohledatelné na internetových stránkách webu ČT24 (zde: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017144-neprijatelne-hodnoti-iracane-americky-utok-na-svem-

uzemi-prehodnoti-ucast-v-koalici). Česká televize takto zpravodajsky ohraničila období od  

30. 12. 2019, kdy byl vydán první článek vysvětlující pozadí zabití generála Sulejmáního, až do  

21. 2. 2020, kdy byla do tématu „Americko-íránská krize“ zařazena poslední zpráva související 

s íránskými parlamentními volbami. Incident v ní byl zmíněn pouze okrajově, protože v té době byla 

horká fáze krize zažehnána, ale stále byly patrné její dozvuky. I z tohoto důvodu je tak důležité 

__________________________________________________________________________________ 

29. SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena a KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních 
sdělení, druhé přepracované vydání, Praha: Karolinum, 2004. s. 52-53. ISBN: 80-246-08a7-8. 
 
30. ČT24 [online]. poslední revize: 2. 5. 2020, [cit. 19. 3. 2021], dostupné z:  https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/15-let-
ct24/3087767-webu-ctyriadvacitky-je-patnact-let-podivejte-se-jak-se-menil-klik-za  
 

31. ČESKO. Zákon české národní rady č. 483/1991 Sb. ze dne 7. 11. 1991 o České televizi, dostupné z: 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-

20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336  

 

32. ČT24 [online]. poslední revize: 2. 5. 2020, [cit. 19. 3. 2021], dostupné z:  https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/15-let-

ct24/3087767-webu-ctyriadvacitky-je-patnact-let-podivejte-se-jak-se-menil-klik-za  

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017144-neprijatelne-hodnoti-iracane-americky-utok-na-svem-uzemi-prehodnoti-ucast-v-koalici
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017144-neprijatelne-hodnoti-iracane-americky-utok-na-svem-uzemi-prehodnoti-ucast-v-koalici
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/15-let-ct24/3087767-webu-ctyriadvacitky-je-patnact-let-podivejte-se-jak-se-menil-klik-za
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/15-let-ct24/3087767-webu-ctyriadvacitky-je-patnact-let-podivejte-se-jak-se-menil-klik-za
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-08-06-20:48:55&_ga=2.255918344.2047216642.1565117336-448490065.1565117336
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/15-let-ct24/3087767-webu-ctyriadvacitky-je-patnact-let-podivejte-se-jak-se-menil-klik-za
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/15-let-ct24/3087767-webu-ctyriadvacitky-je-patnact-let-podivejte-se-jak-se-menil-klik-za
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upozornit, že práce bude zkoumat články: 

 

a) Kde je dění kolem americko-íránské krize hlavním tématem  

b) Kde je dění kolem americko-íránské krize okrajovým tématem 

c) Které jsou pouze zpravodajské a nikoli publicistické (což se týká jedné obrazové reportáže) 

Součástí tématu „Americko-íránská krize“ jsou také videomateriály z produkce (nejen) České 

televize. Ty analýze podrobeny nebudou. Analyzovány budou pouze textové zprávy a přepsané 

části mluvených reportáží (pokud na ně bude v článcích odkazováno).   

 

7.3. Výzkumná metoda 

               Výzkumnou metodou byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu, o níž blíže pojednávala část 

6.1. předchozí kapitoly. Její hlavní přínos bude v tomto případě spočívat v jednoduché interpretaci 

většího množství tzv. tvrdých dat, na jejichž základě budeme schopni přesně určit, zda byla kritéria 

vyváženosti a různorodosti skutečně dodržena. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, analýza bude zkoumat: 

  

a) Citace a parafráze osob, které dostaly prostor k vyjádření (např. politici, členové 

mezinárodních institucí, armádní představitelé, mluvčí aj.)  

b) Citace a parafráze institucí (např. ministerstev, armády, mezinárodních orgánů aj.) 

c) Profesní zaměření autorů jednotlivých výroků 

d) Profesní zaměření oslovených expertů, což bude detailnější pohled na část bodu c) 

e) Informační zdroje, na které se web ČT24 ve svých článcích odkazuje 

 

 Na základě analýzy bodů a) a b) budeme schopni jednoznačně určit vyváženost článků webu 

zpravodajské čtyřiadvacítky, a to dokonce s vysokou mírou přesnosti. Základním předpokladem je, že 

má být zpravodajský obsah vyvážený. Díky počtu zachycených výroků, které budeme přičítat hlavním 

aktérům konfliktu (Spojeným státům a Íránu), jejich spojencům a nezávislým stranám, bude práce 

schopna pomocí tabulkových záznamů a komentovaných grafických výstupů čtenáři ukázat, jak si web 

ČT24 stojí na poli vyváženosti, pokud zkoumáme prostor poskytnutý všem zúčastněným. Ten by měly 

dostat hlavní aktéři konfliktu stejný. 

Body c) a d) by se pak měly vázat ke kritériu různorodosti. Prostor k vyjádření by tak neměli 

dostat pouze představitelé znesvářených stran, ale také nezávislí odborníci, komentátoři a členové 

mezinárodních institucí. Analýza bodu e) se bude vázat k oběma kritériím. Měla by ukázat, zda byly 

použité informační zdroje dostatečně různorodé a zda bylo dosaženo vyváženosti např. v oblasti 

prostoru poskytnutého oficiálním sdělovacím prostředkům jednotlivých stran.  
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8. Analytická část 
 

Tabulka 1   

Osobnosti – citace a parafráze   

  

Spojené státy americké    

Mike Pompeo – Ministr zahraniční 10 

Donald Trump – Prezident 23 

John Brennan – Někdejší šéf CIA 1 

Kenneth Pollack – Bývalý analytik CIA 1 

Bill de Blasio – Starosta New Yorku 2 

"Mluvčí mezinárodní koalice vedené USA, která bojuje proti IS" 1 

Chris Murphy – Demokratický senátor 1 

Robert O'Brien – Trumpův poradce 1 

Nancy Pelosiová – Předsedkyně Sněmovny reprezentantů 1 

Mark Esper – Ministr obrany 3 

Jonathan Hoffman – Mluvčí Pentagonu  1 

Kelly Craftová – Velvyslankyně Spojených států při OSN 1 

Mike Pence – Americký viceprezident 1 

Mark Milley – Šéf amerického sboru náčelníků štábů 2 

Steven Mnuchin – Ministr financí  1 

Bill Urban – Mluvčí Velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku 1 

Tim Garland – Velitel amerických sil na základně Ajn al-Asad 1 

Staci Colemanová – Podplukovnice amerického letectva 1 

Dane Kvasager – Rotmistr amerického letectva  1 

"Zástupce Pentagonu" 1 

"Nejmenovaný americký funkcionář v Pentagonu" 1 

"Nejmenovaný americký představitel/zdroj" 3 

Celkem 59 

  

  

Izrael   

Benjamin Netanjahu – Premiér 2 

Šimon Gueta – Starosta izraelského okresu Maale Josef 1 

Išaj Efroni – Velitel bezpečnostní stráže izraelského okresu Mate Ašer 1 

Moše Davidovič – Čelní představitel izraelského okresu Mate Ašer 1 

Mazal Rasmí – Anketa 1 

Celkem 6 

  
 

 

   

Saúdská Arábie   

Ádil Džubajr – Ministr zahraničí 1 

Celkem 1 
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Spojené arabské emiráty   

Suhajl Mazrúí – Ministr energetiky Spojených arabských emirátů 1 

Celkem 1 

  

  

Velká Británie   

Dominic Raab – Ministr zahraničí 4 

Boris Johnson – Premiér 3 

Ben Wallace – Ministr obrany 1 

Rob Macaire – Britský velvyslanec v Íránu 1 

Celkem 9 

  

  

Česká republika   

Zuzana Štíchová – Mluvčí ministerstva zahraničí 1 

Lubomír Metnar – Ministr obrany 2 

Tomáš Petříček – Ministr zahraničí 4 

Jan Pejšek – Mluvčí ministerstva obrany 7 

Jan Švejdar – Policejní prezident 3 

Lubomír Zaorálek – Ministr kultury (bývalý ministr zahraničí)  1 

Magdalena Dvořáková – Mluvčí armády České republiky 2 

Andrej Babiš – Premiér 4 

Martin Zelenka – Velitel 3. úkolového uskupení české armády v Iráku 1 

Aleš Opata – Náčelník generálního štábu 1 

Josef Kopecký – Velitel operací české armády  1 

Jan Lipavský – Pirátský člen sněmovního výboru pro obranu 1 

Markéta Pekarová Adamová – Předsedkyně TOP 09 1 

Jana Černochová – Šéfka branného výboru dolní komory 1 

Jan Hamáček – Ministr vnitra 2 

Kateřina Rendlová – Mluvčí policejního prezidenta  1 

Jan Zahradil – Europoslanec za ODS 1 

Vojtěch Filip – Předseda KSČM 1 

Celkem 35 

  

  

Francie   

Emmanuel Macron – Prezident 2 

Celkem 2 

   

  

Německo   

Ulrika Demmerová – Mluvčí německé vlády 1 
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Angela Merkelová – Kancléřka 1 

Heiko Maas – Ministr zahraničí 1 

Celkem 3 

  

  

Kanada   

Jonathan Vance – Velitel obranných sil 1 

Justin Trudeau – Premiér 4 

Francois-Philippe Champagne – Ministr zahraničí 1 

Celkem 6 

  

  

Ukrajina   

Volodymyr Zelenskyj – Prezident 2 

Oleksij Hončaruk – Premiér  1 

Oleksandr Ruvina – Šéf kyjevského ústavu pro vědecký výzkum 1 

Celkem 4 

  

  

Írán   

Abbás Musáví – Mluvčí ministerstva zahraničí  1 

Ajatolláh Alí Chameneí – Íránský duchovní vůdce 12 

Kásim Sulejmání – Někdejší velitel íránských elitních jednotek Kuds (zabit Spojenými státy) 3 

Hasan Rouhání – Íránský prezident 13 

Amír Chátamí – Ministr obrany 1 

Mohammad Džavád Zaríf – Ministr zahraničí 9 

Kejván Chosráví – Mluvčí rady národní bezpečnosti 1 

Gholámalí abú Hamza – Velitel íránských revolučních gard 3 

Madžíd Tacht Ravančí – Íránský velvyslanec při OSN 1 

Mohsen Rezáí – Bývalý šéf revolučních gard 2 

Amír Alí Hádžízáde – Velitel letectva íránských revolučních gard 2 

Esmáíl Káaní – Velitel íránských elitních jednotek Kuds (nástupce Kásima Sulejmáního) 1 

Zeinab Sulejmániová – Dcera Kásima Sulejmáního 1 

Alí Šamchání – Tajemník íránské rady  1 

Abbás Arakčí – Náměstek ministra zahraničí 1 

Sanej Rád – Generál a poradce nejvyššího íránského vůdce 1 

Amír Alí – Velitel letectva a protivzdušné obrany íránských revolučních gard  1 

Alí Ansárí – Umírněný íránský duchovní 1 

Gholámhosejn Esmáílí – Mluvčí íránské justice 2 

"Šéf vyšetřování nehody z íránské Organizace pro civilní letectví" 1 

Abbás Musáví – Mluvčí ministerstva zahraničí 1 

Maziyar Ghishvand – Anketa ("jeden z voličů") 1 

Abbás Alí Kadkodaeí – Člen rady dohlížitelů 1 

Ankety (lidé z reportáží) 7 

Celkem 68 
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Irák – neutrální   

Ádil Abdal Mahdí – Premiér 9 

Alí Sistání – Šíitský duchovní ajatolláh 2 

Barham Sálih – Prezident 2 

Irácký sunnitský poslanec 1 

Ankety (lidé z reportáží) 3 

"Iráčtí politici" 1 

"Nejmenovaní iráčtí činitelé" 2 

Celkem 20 

  

  

Irák – spojenci Íránu   

Muktada Sadr – Duchovní   3 

"Velitel iráckých milic" 1 

Káis Chazálí – Šéf iráckých šíitských milic Liga spravedlivých 1 

Mluvčí Katáib Hizballáh (ozbrojené protiamerické skupiny) 1 

Celkem 6 

  

  

Ostatní – neutrální   

Agnes Callamardová – Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva 1 

Dylan White – Mluvčí NATO 4 

Josep Borrell – Šéf diplomacie Evropské unie 3 

Jens Stoltenberg – Generální Tajemník NATO 4 

"Zástupce NATO" 1 

"Nejmenovaný činitel Aliance" 1 

Celkem 14 

  

  

Ostatní – íránští spojenci   

"Mluvčí Hamásu" 1 

Hasan Nasralláh – Vůdce šíitské libanonské organizace Hizballáh 4 

Celkem 5 

  

  

Odborníci, komentátoři, novináři   

Josef Kraus – Bezpečnostní analytik Masarykovy univerzity   2 

David Borek – Blízkovýchodní zpravodaj ČT  3 

Lyse Doucetová – Vedoucí zahraniční dopisovatelka 1 

Dina Esfandiaryová – Expertka na bezpečnostní problematiku Blízkého východu a severní Afriky 1 

Pavel Novotný – Publicista 2 

Lukáš Kovanda – Hlavní ekonom Czech Fund 2 

Edward Moya – Analytik společnosti OANDA 1 

Carsten Fritsch – Analytik společnosti Commerzbank 1 
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Irena Kalhousová – Analytička 1 

Břetislav Tureček – Analytik 2 

Jiří Pondělíček – Amerikanista 1 

David Kraus – Bezpečnostní analytik 1 

Benjamin Lu – Analytik společnosti Phillip Futures 1 

Marek Brávník – Analytik společnosti Golden Gate CZ 1 

Warren Patterson – Analytik banky ING 1 

David Miřejovský – Zpravodaj ČT ve Washingtonu 2 

Matěj Denk – Analytik Asociace pro mezinárodní otázky 1 

Margaret Yang Yanová – Analytička CMC Markets 1 

James Eginton – Investiční analytik společnosti Tribeca Investment Partners 1 

Francis Blanch – Analytik z oddělení pro výzkum surovin a derivátů v Bank of America 1 

Pavel Ryba – Analytik ze společnosti Golden Gate 1 

Martin Řezníček – Bývalý zpravodaj ČT ve Washingtonu 1 

Alec Young – Analytik ze společnosti FTSE Russell 1 

Richard Nephew – Znalec problematiky protiíránských sankcí 1 

Lukáša Dyčka – Bezpečnostní analytik z Baltic Defence College 1 

Martin Salajka – Letecký publicista 1 

Tomáš Pojar – Prorektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut 1 

Jan Kavan – Bývalý ministr zahraničí 1 

Václav Černohorský – Zpravodaj ČT 2 

Celkem 37 

 
První přiložená tabulka ukazuje, kdo konkrétně dostal prostor k vyjádření. Ačkoli je zatím brzy 

vyvozovat ze zpracovaných dat jakékoli závěry, můžeme už v této chvíli konstatovat, že v případě dvou 
hlavních aktérů konfliktu – Spojených států a Íránu – bylo kritérium vyváženosti dodrženo. Na Spojené 
státy připadá celkem 59 výroků, které připisujeme 19 osobám (převážně politikům) a nanejvýš pěti 
nejmenovaným zdrojům. Zde je třeba upozornit, že jejich použití je ve zpravodajství přípustné, ale musí 
se držet určitých zásad. Jejich výklad se může v různých případech lišit a každá redakce by při práci 
s nimi měla postupovat v souladu s interním etickým kodexem. Jedna z největších tiskových agentur 
na světě – americká Associated Press (AP) – jejich použití například podmiňuje několika zásadami. 
Odkazování na anonymní zdroje je podle ní přípustné v několika případech: 
 

1. Anonymizovaná informace je faktem a nikoli domněnkou nebo názorem 
2. Nejsou informace přístupné jinak, než pod podmínkou jejich anonymizace (aby byl ochráněn 

zdroj, pozn. autora) 
3. Zdroj je spolehlivý a je schopen zajistit přesné informace 33 

 
Na Írán poté připadá 68 výroků, které připisujeme celkem 23 osobám a šesti anketám z reportáží. 

Složitým případem je téma Iráku.  Prostor k vyjádření totiž dostaly jak neutrální, tak i proíránské zdroje 

(nutno dodat, že za ryze proamerický nemůžeme označit ani jeden z nich). Z toho důvodu byly záznamy 

výroků osob z Iráku rozděleny na dvě skupiny („Irák – neutrální“ a „Irák – spojenci Íránu“). Na druhou 

stranu můžeme jednoznačně určit, že výroky osob z některých dalších zemí, které dostaly prostor 

k vyjádření, můžeme zařadit do spojeneckého celku se Spojenými státy.  

__________________________________________________________________________________ 

 
33. Associated Press [online]. [cit. 7. 4. 2021], dostupné z: https://www.ap.org/about/news-values-and-principles/telling-

the-story/anonymous-sources  

https://www.ap.org/about/news-values-and-principles/telling-the-story/anonymous-sources
https://www.ap.org/about/news-values-and-principles/telling-the-story/anonymous-sources
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  To se týká Izraele, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, které se díky svým 

mocenským zájmům, mezinárodním vztahům a historickým zkušenostem staví v případě americko-

íránského konfliktu jednoznačně na stranu USA. Z tohoto, i dalších důvodů, bude klíčový průnik prvních 

dvou tabulek a následné uspořádání do spojeneckých celků, abychom mohli jednoznačně určit, zda 

bylo kritérium vyváženosti u sledovaného tématu dodrženo. Bude také zajímavé zjistit, kolik prostoru 

dostaly k vyjádření neutrální celky, mezi které můžeme zařadit většinu všech ostatních nejmenovaných 

zemí, institucí, skupin a organizací.  

Prostor byl také dán devětadvaceti odborníkům, komentátorům a novinářům (z nichž drtivou 
většinu můžeme označit jako nezávislých), kteří zpravodajství dodávají potřebnou různorodost. Ačkoli 
se jejich počet nemusí zdát, vzhledem k množství analyzovaných zpráv (52), nikterak vysoký, je třeba 
konstatovat, že jim poskytnutý prostor byl poměrně velký a v celém tématu „Americko-íránská krize“ 
se objevilo několik zpráv, které se skládaly pouze z názorů a vyjádření expertů na danou oblast (viz. 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3020366-iranu-nic-jineho-nez-odveta-nezbyva-jde-jen-o-zda-
zautoci-primo-mini-kalhousova), což můžeme hodnotit pozitivně.  
  

Tabulka 2   

Instituce, společnosti a jiné subjekty – citace a parafráze   

  
Spojené státy americké    

Ministerstvo obrany 10 

Ministerstvo zahraničí 4 

Americká armáda 3 

Americká ambasáda v Bagdádu 2 

Mezinárodní koalice bojující proti IS vedená USA 2 

Ministerstvo práce 1 

"Trumpova administrativa" 2 

"Armádní činitelé" 1 

Celkem 25 

   
Izrael   

Armáda 1 

Celkem 1 

  

  

Velká Británie   

Ministerstvo obrany  1 

Celkem 1 

 
   
Německo   

"Mluvčí velitelství irácké mise" 1 

Ministerstvo obrany 1 

Ministerstvo zahraničí 1 

Celkem 3 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3020366-iranu-nic-jineho-nez-odveta-nezbyva-jde-jen-o-zda-zautoci-primo-mini-kalhousova
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3020366-iranu-nic-jineho-nez-odveta-nezbyva-jde-jen-o-zda-zautoci-primo-mini-kalhousova


17 
 

   
Francie   

Francouzské velvyslanectví v Bagdádu 1 

"Vládní zdroj" 1 

Celkem 2 

  

  
Nizozemí   

Ministerstvo zahraničí 1 

Celkem 1 

  

  
Česká republika   

Ministerstvo zahraničí       3 

Ministerstvo obrany 1 

Armáda české republiky 1 

SPD – Citace oficiálního prohlášení hnutí 1 

KSČM – Parafráze prohlášení strany 2 

Celkem 8 

  

  
Slovensko   

Prohlášení úřadu vlády 1 

Celkem 1 

  

  
Chorvatsko   

Ministerstvo obrany 1 

Celkem 1 

  

  
Rumunsko   

Ministerstvo obrany 1 

Celkem 1 

  

  
Ukrajina   

Úřad ukrajinského prokurátora 1 

"Ukrajinské bezpečnostní zdroje" 1 

Celkem 2 

  

  
Kanada   

Kanadský úřad pro bezpečnost dopravy (TSB) 1 

Celkem 1 
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Írán   

Šíitské milice 2 

Íránské ministerstvo zahraničí 1 

Íránský parlament 1 

Íránská armáda 4 

Íránský úřad pro civilní letectví 1 

"Iránští představitelé" 2 

Celkem 11 

  

  
Irák – neutrální   

Irácká bezpečnostní rada 2 

Úřad Ádila Abdala Mahdího (iráckého premiéra) 2 

"Iráčtí zdravotníci" (demonstrace, zpráva č. 2.)  1 

Irácká armáda 1 

Irácké úřady 1 

Irácká vláda 1 

Iráčtí poslanci 1 

Irácké ministerstvo zahraničí 2 

"Irácké bezpečnostní zdroje" 1 

Celkem 12 

  

  
Irák – spojenci Íránu   

Milice PMF 1 

Celkem 1 

  

  
Rusko   

Ministerstvo zahraničí 1 

Celkem 1 

  
    

Ostatní instituce a společná prohlášení zemí/politiků   

Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE 1 

Lídři částečně autonomního iráckého Kurdistánu 1 

Ministři zahraničí EU – Parafráze oficiálního prohlášení 1 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 1 

Amnesty International  1 

Prohlášení ministrů zahraničí Kanady, Ukrajiny, Velké Británie, Švédska a Afghánistánu 1 

Celkem 6 

   
Ostatní společnosti   

Ukrajinské aerolinky UIA 1 

Celkem 1 
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Druhá vypracovaná tabulka zaznamenává počet citací a parafrází ministerstev, armád, milic, 

úřadů a politických stran jednotlivých zemí a také různých mezinárodních orgánů. Hned na první 

pohled se jeví počet výroků připisovaných Spojeným státům vyšší, než počet výroků, které připisujeme 

Íránu. Je ale potřeba konstatovat, že v tomto případě musíme počkat až na průnik prvních dvou tabulek 

a rozdělení mezi spojenecké celky. A to snad ještě více, než v případě první tabulky, která 

zaznamenávala citace a parafráze konkrétních osob. Stejně jako v předchozím případě, bylo i zde nutno 

rozdělit výroky Iráku na dvě části („Irák – neutrální“ a „Irák – spojenci Íránu“). 

 

Tabulka 3   

Průnik tabulek 1 a 2   

  

Citace celkem   

Spojené státy 84 

Izrael 7 

Saúdská Arábie 1 

Spojené arabské emiráty 1 

Velká Británie 10 

Česká republika 43 

Francie 4 

Německo 6 

Kanada 6 

Ukrajina 6 

Nizozemí 1 

Chorvatsko 1 

Slovensko 1 

Rumunsko 1 

Irák – neutrální 32 

Ostatní – neutrální 21 

Írán 79 

Irák – spojenci Íránu 7 

Ostatní – spojenci Íránu 5 

Rusko 1 

Celkem citací/parafrází 317 

 

Průnik tabulek 1 a 2, který sčítá jednotlivé citace a parafráze konkrétních osob, ale i jiných 

orgánů a institucí, už dává pohledu na vyváženost jasnější obrysy. Z celkem 317 zaznamenaných výroků 

jich 84 připadá na Spojené státy a 79 na Írán. Částečně se tak stírají obavy, které plynuly z výstupů  

u druhé vypracované tabulky sledující citace a parafráze ministerstev, armád, milic, úřadů a politických 

stran obou hlavních aktérů konfliktu, které se jevily jako nevyvážené. Rozdíl se tímto zmenšuje, ale 

abychom byli schopni definitivně určit, zda byla u sledovaného zpravodajství dodržena vyváženost, 

musíme ještě všechny výroky uspořádat do jednotlivých spojeneckých celků, čemuž se věnuje 

následující tabulka a grafický výstup. 

 

 



20 
 

Tabulka 4 a grafický výstup   

Citace spojeneckých celků a neutrálních aktérů   

  

Celkem – Spojené státy americké a jejich spojenci 93 

  
Celkem – Írán a jeho spojenci 92 

  

Celkem – ostatní státy, instituce a společnosti (s neutrálním nebo s nekonkrétním postojem) 132 

 

 

Tabulka 4 a přiložený grafický výstup nám umožňují jednoznačně potvrdit, že web ČT24 dodržel 
při pokrytí tématu „Americko-íránská krize“ kritérium vyváženosti. Dokonce ve velice vysoké míře. 
Pokud sečteme citace a parafráze hlavních aktérů konfliktu – Spojených států a Íránu – a jejich 
spojenců, dospějeme k závěru, že byl oběma stranám poskytnut téměř shodný prostor*. Už dříve bylo 
vysvětleno, že k celkovému počtu výroků Spojených států byly přičteny i citace a parafráze jeho 
blízkovýchodních spojenců, mezi které můžeme v tomto případě řadit Izrael, Saúdskou Arábii a Spojené 
arabské emiráty. Na stranu Íránu bylo přičteno několik výroků jeho iráckých spojenců, mezi které 
řadíme některé duchovní (např. Muktadu Sadra) a spřátelené milice (např. Ligu spravedlivých nebo 
Katáib Hizballáh), ale také spojence v zahraničí (např., s Íránem úzce spjatou, organizaci Hizballáh).  
              Z 317 zaznamenaných citací a parafrází připadá 132 z nich (což je bezmála 42 %) na neutrální 

strany konfliktu. Takto vysoký počet je dán zejména tím, že celkové číslo obsahuje i 37 výroků (většinou 

__________________________________________________________________________________ 

* V tomto případě je nutné konstatovat, že by bylo zároveň vhodné zkoumat i celkový prostor (například pomocí počtu 
znaků), který byl stranám poskytnut, abychom viděli, zda je vyváženost dodržena i u rozsahu zaznamenaných výroků. 

29% - Spojené státy 
americké a jejich spojenci

29% - Írán a jeho 
spojenci

42% - Ostatní státy, 
instituce a společnosti (s 

neutrálním nebo s 
nekonkrétním postojem)
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nezávislých) odborníků, komentátorů a novinářů a 43 výroků patřících české politické scéně. Ty sice 
nejsou pro pochopení konfliktu dvou hlavních aktérů nikterak důležité, ale jejich zahrnutí je nutné 
zasadit do kontextu charakteristiky zkoumaného subjektu – coby jednoho z hlavních tuzemských 
veřejnoprávních médií – a jeho povinnosti reflektovat pohled místní politické scény na mezinárodní 
dění. Už v části 6.3. – Kritérium různorodosti – bylo naznačeno, že její míru nemusí být v tomto případě 
jednoduché určit a bude vždy záležet na jisté míře subjektivního posouzení. Můžeme však konstatovat, 
že když připisujeme téměř 42 % zaznamenaných výroků jiným stranám než hlavním aktérům konfliktu, 
můžeme o naplnění tohoto kritéria uvažovat jako o dostatečném. Zpravodajství se totiž neskládalo 
pouze z citací a parafrází Spojených států, Íránu a jejich spojenců. Vůbec největší prostor ze všech 
„spojeneckých celků“ dostaly totiž právě strany, které v konfliktu působí neutrálně. Jestli se dá právě 
takto definovat dodržení kritéria různorodosti, záleží už pouze na zmíněném „subjektivním posouzení“ 
každého čtenáře.  
               Je zde také potřeba vysvětlit, proč jsou některé země a mezinárodní organizace, které jsou 
tradičními spojenci a partnery Spojených států, označeny jako neutrální. To může působit rušivě 
zejména v případě Severoatlantické aliance, Velké Británie, nebo třeba Německa, což jsou strany, 
kterých se toto označení týká, ale ve vztahu k USA bychom je měli správně prezentovat jako spojence. 
Vysvětlení je poměrně jednoduché. K zabití generála Sulejmáního došlo ve světle vzrůstající eskalace 
mezi Teheránem a Washingtonem a pokud se podíváme na výroky, které připisujeme zmíněným 
zemím, Severoatlantické alianci, ale i jiným americkým spojencům, na první pohled uvidíme, že byly 
vesměs velice neutrální a svým charakterem se snažily napětí spíše zmírnit. K tomu přispěl také fakt, 
že zabití generála Sulejmáního bylo tak bezprecedentním aktem, že světové společenství zprvu 
nevědělo, jak na celou situaci reagovat. Ve 4. kapitole – „Situace před a po zabití generála Sulejmáního“ 
– (na str. 5-6) bylo vysvětleno, že OSN označila tento akt za nelegální až po půl roce, protože Spojené 
státy nepředložily dostatek důkazů o plánovaných útocích proti americkým občanům, které měl 
generál připravovat a kvůli kterým se USA rozhodly jej zneškodnit. To znamená, že světové společenství 
„viselo“ před zveřejněním závěru OSN v mezinárodně-právním vakuu a nechtělo se přiklánět k ani 
jedné straně. Proto byla podpora vyjádřená Spojeným státům spíše opatrná a přednost dostala 
diplomatická snaha o uklidnění situace. To je hlavním důvodem, proč se tradiční američtí spojenci 
ocitají na neutrální straně, byť bychom je za normálních okolností zařadili do spojeneckého celku s USA.  
 

Tabulka 5 a grafický výstup   

Mluvčí v příspěvcích   

  

Vrcholný politik (prezident, duchovní vůdce)  55 

Státní funkcionáři (premiéři, ministři, senátoři, členové vlády) 67 

Ostatní politici (poslanci, starostové)  13 

Diplomaté 3 

Státní úředníci 1 

Bezpečnostní složky (a jiné ozbrojené skupiny)  31 

Mluvčí 21 

Poradci 1 

Duchovní 6 

Odborníci, komentátoři, novináři 38 

Členové mezinárodních organizací 12 

Ankety 13 

Nejmenované zdroje 10 
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Tabulka 5 a přiložený grafický výstup ukazují, komu připisujeme výroky z hlediska jeho 
profesního zaměření. Většina citací a parafrází připadá na vrcholné politiky a další státní funkcionáře 
(premiéry, ministry, senátory a členy vlády), což je vzhledem k povaze zkoumaného tématu 
pochopitelné. Mezi vrcholné politiky řadíme v tomto případě prezidenty (nikoli premiéry) a v případě 
Íránu (kromě prezidenta Hasana Rouháního) i íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího 
Chameneího, který je fakticky nejvýše postaveným vládcem v zemi. Pokud pomineme osoby spjaté 
s politikou, byl po nich největší prostor dán nezávislým odborníkům, komentátorům a novinářům, což 
významně přispívá k tezi o dodržení dostatečné různorodosti. Jejich profesní zaměření lépe osvětlí 
následující tabulka. Nezanedbatelnou část tvoří také výroky armádních představitelů a ozbrojených 
skupin, které jsou, vzhledem k povaze americko-íránské krize ve zkoumaném období, důležitými 
přispěvateli. Ačkoli bylo vysvětleno, že je používání nejmenovaných zdrojů přípustné, můžeme velice 
pozitivně vnímat fakt, že anonymizované výroky tvoří necelá čtyři procenta z celkového počtu citací  
a parafrází, které můžeme připsat konkrétním osobám*. 
 
 

Tabulka 6 a grafický výstup   

Novinář 9 

Expert na mezinárodní vztahy/bezpečnost 13 

Ekonom/finanční analytik 12 

Publicista 3 

Celkem 38 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
* Pokud bychom do toho připočítali i anonymizované výroky odkazující na instituce, úřady a jiné organizace (které tvoří 
tabulku 2), byl by z celkového počtu 317 zaznamenaných citací a parafrází poměr nejmenovaných zdrojů pouze 4,42 %. 
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Šestá přiložená tabulka a grafický výstup ukazují, komu byl ve sledovaném zpravodajství ČT24 
poskytnut prostor z řad odborníků, komentátorů a novinářů. Jelikož je právě tato skupina třetí 
nejpočetnější, co se obsažených citací a parafrází týče, bylo jejich rozdělení analyzováno o něco 
detailněji. Vesměs můžeme tyto komentátory rozdělit do čtyř základních skupin, z nichž největší 
prostor dostali, zcela pochopitelně, bezpečnostní analytici a experti na mezinárodně-politickou 
problematiku. Téměř shodný počet výroků poté připadá na ekonomy a finanční analytiky. Jelikož 
americko-íránská krize dopadala na světové obchodní trhy a ovlivňovala ceny akcií a komodit, objevilo 
se ve zpravodajství několik oborníků na finanční trhy, kteří situaci komentovali. Takových zpráv se 
objevilo pod tématem „Americko-íránská krize“ hned několik. Například: 

 
1. https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3026474-americke-akcie-lamou-rekordy-v-patek-

prekonaly-hranici-29-tisic-bodu  
 

2. https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3023921-ropa-zlato-palladium-ceny-miri-vzhuru-
po-utocich-na-zakladny-v-iraku 

 

Tabulka 7   

Informační zdroje     
Reuters 32 

ČTK 40 

AP 7 

AFP 10 

ČT24 25 

Al-Džazíra 3 

New York Times 3 

The Guardian 2 

CNN 3 
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Bloomberg 1 

Jerusalem Post 1 

Íránská agentura IRIB 2 

Iran Front Page 1 

"NATO" 1 

Foreign Policy 1 

mise.army.cz 1 

Teheran Times 1 

Agentura IRNA 3 

DW 1 

CNBC 4 

Íránská státní televize 2 

Televize Al-Majádín (Libanon) 1 

BBC News 1 

CBS 1 

The Washington Post 1 

Fox News 1 

EBU 1 

Fars – íránská polovládní tisková kancelář 2 

Etemád – íránský reformní list 1 

The Financial Times 1 

TASS 1 

Tasním – polooficiální tisková agentura 2 

Arab News 1 

„Americká média“ 1 

„Jiný, umírněný deník“ (íránský – pozn. autora) 1 

„Íránská média“ (nebo „íránské sdělovací prostředky“) 2 

„Íránská televize“ 3 

Počet odkazů celkem 165 

Počet zdrojů celkem 39 

 
 

Poslední přiložená tabulka ukazuje, kolik zdrojů bylo ve sledovaných článcích použito a kolikrát 

na ně bylo odkazováno. Na celkový počet 39 zdrojů bylo odkázáno ve 165 případech, což tvoří 

v průměru více než tři odkazy na jeden článek (kterých bylo analyzováno celkem 52). Pozitivně můžeme 

vnímat i to, že nejmenované nebo nekonkrétně označené zdroje, na které bylo odkazováno v sedmi 

případech, tvoří pouze 4,24 % z celkového počtu odkazů.  

Za zajímavou skutečnost můžeme považovat zjištění, že se mezi zdroji objevilo značné množství 

médií z Íránu. Mezi 39 zdroji, ke kterým řadíme i největší světové tiskové agentury s globální 

působností, jako jsou Reuters, AP a APF, najdeme i 11 íránských médií, což je téměř jedna třetina 

použitých zdrojů. Tady však narážíme na problém. Íránská média jsou totiž přísně kontrolována 

režimem a veškeré tamější zpravodajství odráží jeho oficiální ideologii. Zdejší novináři jsou neustále 

vystavováni zastrašování, svévolnému zatýkání, dlouhému věznění a nespravedlivým soudním 

procesům. Státní orgány běžně blokují weby, které považují za nevhodné a v roce 2016 Írán oznámil, 

že dokončil první fázi vývoje Národní informační sítě (NIN), jejímž cílem je vytvoření samostatného 

domácího, státem přísně kontrolovaného, intranetu (aby měl režim větší kontrolu nad kyberprostorem 
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pozn. aut.). 34 Propaganda a ideologické přesvědčování jsou pro přežití tamějšího režimu klíčové a jsou 

hlavním cílem Íránských revolučních gard, které mají „chránit“ zemi před barevnými revolucemi  

a měkkými státními převraty. Iránská vláda tak pravidelně obviňuje webové giganty jako Facebook 

nebo Twitter, že podporují „protirežimní propagandu“. Státní informační agentura IRIB má přímou 

kontrolu nad některými dalšími médii, které jsou vedeny lidmi z řad gardistů a spolu s dalšími nástroji 

využívá za podpory sociálních médií vnitřní propagandu, která udržuje příznivé veřejné mínění vůči 

islámské republice. 35 Ze zmíněných důvodů můžeme považovat použití těchto zdrojů za 

problematické. Nikoli však, když se podíváme, jak často je na ně odkazováno. Stalo se tak pouze ve 20 

případech z celkových 165 odkazů, což tvoří zhruba 12 % z nich. Díky tomu můžeme považovat použité 

zdroje za různorodé. Téměř jedna třetina z nich je íránského původu, což by mohlo být samo o sobě 

problematické, vezmeme-li v potaz jejich status, ale vzhledem k četnosti jejich použití by nemělo 

docházet ke zkreslení informací na základě použití nespolehlivých zdrojů. V drtivé většině případů se 

totiž zpravodajství ČT24 odkazovalo na spolehlivější zdroje s transparentní strukturou, jejichž 

objektivita by měla být zaručena jejich statusem, globálním renomé a dlouholetou tradicí, která z nich 

postupem času učinila vhodné zástupce tzv. „společensky akceptovatelného zpravodajství“. 

                Při práci s jednotlivými články bylo zjištěno, že dochází k určitým problémům při uvádění 

zdrojů na konci zprávy. Nejedná se o zásadní přečin, ale čtenář není schopen v drtivé většině případů 

zjistit, které zdroje byly při tvorbě materiálů použity. Součástí přílohy je seznam analyzovaných zpráv, 

u kterých je jasně vidět, jak problém v praxi vypadá. Zpráva obsahuje přímé odkazy například na 

agentury Reuters nebo AFP, do toho je zde obsaženo vyjádření Íránské státní televize, ale ve zdrojích 

je uvedena pouze agentura ČTK, od které je materiál převzat a kde bylo odkazováno na zmíněné 

prameny. Problémy si můžeme ukázat na následujících příkladech.  

1. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3019412-pri-americkem-utoku-v-bagdadu-zemrel-velitel-

iranskych-elitnich-jednotek-kuds-sulejmani – V této zprávě je odkazováno dvakrát na 

agenturu Reuters, jednou na agenturu AP a v jednom případě je zmíněna i CNN. U seznamu 

použitých zdrojů na konci jsou však uvedeny pouze agentury Reuters a ČTK a další zmíněné 

prameny chybí. Přitom by, zrovna v tomto případě, mohla ČT24 uvést jako zdroj i sama sebe, 

neboť je součástí zprávy odkaz na pořad Události, komentáře, který je tvorbou České televize.  

 

2. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3020390-nalet-proti-milici-nedaleko-bagdadu-zabil-

nekolik-lidi-nektera-media-naznacovala-ze-i – Ještě průkaznější je pak tento případ, kdy je 

ve zprávě odkazováno dvakrát na agenturu Reuters, dvakrát na agenturu AFP, jednou na 

agenturu AP, jednou na íránskou agenturu Tasním a zároveň na televize Fox News a CNN. 

V seznamu zdrojů je pak ale uvedena pouze ČT24 a agentura ČTK. 

 

3. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3022463-zive-sef-nato-mluvi-k-napeti-na-blizkem-

vychode-po-zabiti-solejmaniho – U této zprávy je například zvláštní, že se ve zdrojích 

odkazuje na agenturu Reuters, která přitom není v článku nikde uvedena. Zpráva byla 

 
__________________________________________________________________________________ 

34. BBC [online]. poslední revize: 2. 5. 2017, [cit. 20. 4. 2021], dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
14542234  
 
35. PIERRE, Pahlavi a OUELLET, Eric. Iran: Asymmetric Strategy and Mass Diplomacy [online], Journal of Strategic Security, 2020.  

[cit. 18. 2. 2021], (vol. 13, no. 2), s. 96-97. dostupné z: www.jstor.org/stable/26918087  

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3019412-pri-americkem-utoku-v-bagdadu-zemrel-velitel-iranskych-elitnich-jednotek-kuds-sulejmani
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3019412-pri-americkem-utoku-v-bagdadu-zemrel-velitel-iranskych-elitnich-jednotek-kuds-sulejmani
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3020390-nalet-proti-milici-nedaleko-bagdadu-zabil-nekolik-lidi-nektera-media-naznacovala-ze-i
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3020390-nalet-proti-milici-nedaleko-bagdadu-zabil-nekolik-lidi-nektera-media-naznacovala-ze-i
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3022463-zive-sef-nato-mluvi-k-napeti-na-blizkem-vychode-po-zabiti-solejmaniho
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3022463-zive-sef-nato-mluvi-k-napeti-na-blizkem-vychode-po-zabiti-solejmaniho
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542234
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542234
http://www.jstor.org/stable/26918087


26 
 

porovnána s původním sdělením ČTK, které je v Infobance agentury dohledatelné pod ID 
T202001060915302 a ze kterého článek ČT24 do jisté míry čerpal, ale ani zde nebyla 
agentura Reuters označena za původce kteréhokoli z obsažených informací. 36 Její uvedení 
tak zůstává nejasné.  
 

4. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3022832-slovensko-stahlo-vojaky-z-iraku-odchazi-i-cast-
nemcu – Podobný je i tento případ, kdy je ve zdrojích uvedena německá rozhlasová  
a televizní společnost Deutsche Welle (pro kterou se používá v seznamu zdrojů zkratka 
„DW“), ale ve zprávě na ni není nikde odkazováno. Při porovnání s původní tiskovou zprávou 
ČTK, která je v Infobance agentury dohledatelná pod ID T202001070810705, jsou sice 
uvedeny dva německé zdroje (agentura DPA a televize ARD), ale ani zde není zmínka  
o Deutsche Welle, jakožto zdroji některé z obsažených informací. 37 Část, která se v původní 
zprávě ČTK na tyto německé zdroje odkazuje, navíc nebyla webem ČT24 použita. 
  

5. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3032051-iransky-utok-na-zakladny-zranil-11-americanu-
oznamil-pentagon-vojaci-prchali-do – U tohoto článku je naopak vše v pořádku, a i když se 
odkazuje na původní zprávu ČTK, je zde přidáno vyjádření televize CNN, která je pak správně 
(stejně jako ČTK) uvedena na konci článku ve zdrojích. Díky tomu můžeme uvést, že výše 
zaznamenané příklady špatného odkazování na zdroje nejsou systémovou chybou nebo 
nesprávným výkladem práce s nimi. Pouze by zasluhovaly větší pozornost při jejich 
závěrečném uvádění.  
 

6. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3051400-mit-parlament-je-vtip-mladi-iranci-chteji-
bojkotovat-volby-rezim-vyradil-ze-hry-tisice#articlewithopenedgallery – Ještě 
reprezentativnější je pak tento příklad, kdy článek pracuje s větším množství zdrojů, které 
jsou na konci zprávy všechny správně uvedeny (např. Arab News, The Guardian, CNBC, BBC 
atd.). Vzorové nakládání se zdroji by mělo vypadat přesně takto.  
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9. Závěr 

                Závěrem můžeme konstatovat, že web ČT24 dodržel při zpravodajském pokrytí tématu 

„Americko-íránská krize“ (https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3023849-americko-iransky-konflikt) 

kritérium vyváženosti a tím byla potvrzena první hypotéza. Pokud porovnáme citace a parafráze 

konkrétních osob, ale i institucí, společností a jiných subjektů, které dostaly prostor vyjádřit se, zjistíme, 

že na hlavní aktéry konfliktu – Spojené státy a Írán – připadá téměř shodný počet výroků. Když k nim 

připočítáme i citace a parafráze jejich spojenců, výsledek je ještě přesnější a vyváženější. Na Spojené 

státy a jejich spojence připadá celkem 93 výroků, na Írán a jeho spojence poté 92 výroků a zbytek (132) 

z celkových 317 výroků připadá na zbylé neutrální strany. Bylo tak vyvráceno podezření na 

nedostatečnou vyváženost na základě našeho vztahu k Íránu, který se k České republice dlouho stavěl 

rezervovaně a ani v současnosti nemůžeme považovat vztahy s ním za bezproblémové. 

Dostáváme se tak otázce dodržení kritéria různorodosti. Jeho potvrzení není v tomto případě tak 

jednoznačné, jako v případě zkoumání kritéria vyváženosti. Už v části Teoretická východiska bylo 

vysvětleno, že posouzení dostatečné různorodosti bude do jisté míry vždy záviset na subjektivním 

pohledu. Na základě výstupů práce ale můžeme předložit fakta na základě kterých by mělo být toto 

rozhodování snazší.  

1. Téměř 42 % zaznamenaných výroků připisujeme jiným stranám než hlavním aktérům 

konfliktu a jeho spojencům.  

2. Ve sledovaném zpravodajství byl dán prostor 29 (většinou nezávislým) oborníkům, 

komentátorům a novinářům, na které připadá celkem 37 výroků.  

3. I přes nepříznivý status íránských médií, která jsou v naprosté většině případů kontrolována 

státem, tvořily právě ony téměř jednu třetinu použitých zdrojů. Nicméně, odkázáno na ně 

bylo pouze ve 20 případech, což tvoří cca 12 % z celkových 165 odkazů. Díky tomu můžeme 

mluvit o dostatečné různorodosti v seznamu použitých zdrojů, ale díky jejich nízkému podílu 

na tvorbě zpráv nebyla ohrožena kvalita informací pramenící z jejich nespolehlivosti.  

Díky třetímu bodu můžeme reagovat na další hypotézu stanovenou v úvodu práce. Webu ČT24 se 

podařilo velice obratně naložit s použitím íránských zdrojů. Díky jejich propagandistickému charakteru 

a přímému podřízení autoritativnímu šíitskému režimu bylo velkou otázkou, do jaké míry je etické 

poskytnout jim prostor. Zastoupení mezi zdroji mají dostatečné, ale nedá se o nich prohlásit, že by 

měly zásadní podíl na celkovém počtu odkazů. Místo toho dávala ČT24 raději prostor světovým 

tiskovým agenturám, které jsou z hlediska informační kvality nesrovnatelně spolehlivější a dodržují 

zásady objektivní žurnalistiky. 

Bylo však zjištěno, že při odkazování na zdroje, jejichž přehled se vypisuje vždy na konci 

každého článku, docházelo k mnoha nejasnostem a chybám. Téměř všechny zprávy v tématu 

„Americko-íránská krize“ neměly seznam zdrojů kompletní. Docházelo tak k případům, kdy článek 

čerpal z několika pramenů, ale na konci zprávy byly uvedeny pouze některé z nich. Občas se ČT24 

zapomínala uvádět jako zdroj informací, byť byl článek tvořen i jejími materiály a měla na to plné právo. 

Docházelo také k závažnějším přečinům, kdy byly na konci uvedeny prameny, na které nebylo ve zprávě 

odkazováno. Na čtenáře tak může tento jev působit rušivě. Byly ale zaznamenány i případy, kdy bylo 

souhrnné uvádění zdrojů bezproblémové, takže nemůžeme prohlásit, že se jedná o systémovou chybu 

nebo nesprávný výklad práce s nimi. Při jejich uvádění by ale měl být kladen větší důraz na vytvoření 

jejich kompletního seznamu. 

 Díky kvantitativní obsahové analýze můžeme potvrdit, že ČT24 dodržela v tématu „Americko-

íránská krize“ kritéria vyváženosti a různorodosti (byť je druhé zmíněné, vzhledem k jeho povaze, 

diskutabilní) a postupovala tak v souladu se zákonem o České televizi. Právě tato kritéria jsou jedním 

ze základních prvků objektivní žurnalistky a její společenské akceptovatelnosti, a i když analýza sama  

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3023849-americko-iransky-konflikt
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o sobě nestačí na to, abychom na jejím základě hodnotili celkovou objektivitu České televize, je zde 

předpoklad, že když ČT ctí tyto dvě – a zejména u vyváženosti dobře počitatelné – zásady, neměla by 

mít problém obhájit objektivitu svého zpravodajství i v jiných sférách. I když zde byl předpoklad, že 

kvantitativní metoda výzkumu dokáže dobře zachytit dodržení obou hlavních kritérií, musíme uvést, že 

v případě zkoumání kritéria různorodosti tak průkazná nebyla. Dostáváme se tak k rozkolu zmíněnému 

v části popisující teoretická východiska, kde bylo uvedeno, že ačkoli se vědecké kruhy v některých 

případech přou, která z metod výzkumu je lepší, zda kvantitativní nebo kvalitativní, faktem zůstává, že 

nejlépe fungují, pokud dojde k jejich průniku. V mnoha směrech se totiž skvěle doplňují. Nelze tak říct, 

zda je jeden či druhý přístup užitečnější, protože kvalitativní postupy jsou silné tam, kde kvantitativní 

metody pokulhávají a nedokážou zachytit drobnosti nebo okrajové jevy. To je přesně případ zkoumání 

kritéria různorodosti. Aby bylo čtenáři vysvětleno, proč práce došla k závěru, že i tato zásada byla 

dodržena, bylo k tomu zapotřebí použít logickou argumentaci postavenou na získaných datových 

výstupech. Práce tak dává prostor k zamyšlení a vyzývá k dalšímu výzkumu celé problematiky. 

Předložení ucelených závěrů na základě tvrdých dat je sice velice lákavé a snadno interpretovatelné, 

ale samo o sobě nestačí na to, abychom mohli jednoznačně potvrdit, zda je zpravodajství objektivní. 

 Diskuse na toto téma je ale velice důležitá, a to zejména v kontextu posledních let, kdy se stále 

více množí útoky (nejenom) na veřejnoprávní média a jejich pracovníky. Čím dál tím více je 

zpochybňována jejich funkce a význam, a to nejenom zvenčí, ale i ze strany osob působících v jejich 

dozorčích orgánech, kterým je věnována velká mediální pozornost. Tato práce by tak měla, alespoň 

částečně, posloužit jako protiargument k podobným výpadům a na základě tvrdých dat ukázat, že 

veřejnoprávní média pracují správně a poskytují svým čtenářům kvalitní zpravodajský obsah. Je však 

třeba mít na paměti, že ani to občas nestačí. Pokud chceme zkoumat objektivitu médií jako celku, 

musíme tomuto úkolu věnovat maximální úsilí a při tom využít všechny dostupné teoretické  

a metodické nástroje.  
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Summary 

In conclusion we can state, that both criteria (criterion of diversity and criterion of ballance) 

were observed. Main parties of the conflict – U.S. and Iran – had almost the same number of 

statements. When we add the statements of their allies the result is even more accurate and ballanced. 

The United States and its allies had 93 Quotations and Paraphrases and Iran and its allies had 92. The 

remaining 132 statements of the total 317 we attribute to the neutral Countries, Institutions and 

independent experts. Thanks to that we can confirm sufficient diversity. Diversity was also observable 

in the used sources. Almost one third of them are attributed to the Iranian media, but CT24 did not 

refered to them that often, so the information quality was not compromised. It is important to point 

out, that the criterion of ballance were observed despite the fact that CT24 informed about the conflict 

of our main ally – United States – and Iran – a country with which the Czech Republic does not have 

optimal international relationships.  
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