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Úvod
Téma Iráku patří od začátku 90. let 20. století až do dnešních dnů k silně 

akcentovaným prioritám zahraniční politiky Spojených států amerických. Jeho zásadní 

„oživení“ přišlo nedlouho po teroristických útocích z 11. září 2001 v rámci tzv. války 

proti terorismu.

V průběhu roku 2002 se otázka možného nebezpečí ze strany Iráku a jeho 

prezidenta Saddáma Husajna stala dominantní zahraničněpolitickou a veřejně velmi 

diskutovanou záležitostí ve Spojených státech. Následně se téma stalo významné také v 

kontextu transatlantických vztahů.

Administrativa prezidenta George W. Bushe Jr. přichází v druhé polovině roku 

2002 s celou řadou zásadních tvrzení na adresu Iráku a Saddáma Husajna, která se 

následně odrazila v sílících hypotézách o údajně chystaném záměru Bílého domu 

zaútočit na Irák. Velkou měrou se tak podílela na utváření celkového informačním 

obrazu přípravné fáze útoku na Irák a následné vojenské operace. Americká vláda si 

uvědomovala zásadní význam dobře zvládnuté komunikační strategie pro naplňování 

cílů zahraniční politiky v daném období.

Cílem bakalářské práce je  proto vysledovat komunikační strategii administrativy 

George Bushe Jr. v letech 2002 -  2003 ve vztahu k tzv. irácké krizi.

V úvodu práce se pokouším vymezit základní relevantní pojmy a fenomény, se 

kterým v další části práce operuji. Mezi tato klíčová témata patří politická komunikace, 

komunikační strategie, public diplomacy, public affairs či role veřejného mínění.

Většinu předkládané bakalářské práce tvoří případová studie zaměřená na válku 

v Iráku a její přípravnou fázi. V práci se snažím odhalit tvůrce a metody politické 

komunikace americké administrativy, stejně tak se pokouším definovat cíle 

komunikační strategie, jejíž existenci tato práce předpokládá.

Při analýze této strategie se zabývám i rolí amerických médií a think-tanků, z 

nichž některé mohly vědomě či nevědomě působit jako realizátoři představ Bílého 

domu. Média mohla vytvářet „vlastní“ válečný konflikt, který mohl a nemusel být v 

souladu se záměry Bílého domu. V práci se v omezené míře dotýkám i dopadů útoků z 

11. září 2001, resp. otázky, zda chování amerických médií v době irácké krize souviselo 

i s celkovou mediální atmosférou po 11. září na území USA.
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V případové studii se soustředím na hlavní nástroje komunikační politiky, které 

Spojené státy uplatňovaly v předvečer války a následně v průběhu „hlavních válečných 

operací“ v Iráku. Dotknu se tak zejména hromadně použitého embeddingu a jeho 

dopadů na celkový informační obraz irácké války.

Práce sleduje období irácké krize, které je pro potřeby práce ohraničeno rokem

2002 a koncem „hlavních válečných operací“1 v Iráku v květnu 2003. Vzhledem k 

zaměření práce, tzn. analýze komunikační strategie Bushovy administrativy, nelze 

jednoznačně definovat teritoriální vymezení práce. Při zkoumání iniciační a realizační 

fáze komunikační strategie se soustředím zejména na území Spojených států 

amerických. Vzhledem k provázanosti (globalizaci) světové mediální scény však není 

možné v absolutní míře odlišit komunikační strategii určenou americkému publiku od 

té, jež je zaměřena na neamerické publikum a která se promítá například v zahraničním 

a posléze i v americkém domácím zpravodajství.

V závěru práce zhodnocuji úspěšnost sledované Bushovy strategie a její význam 

při prosazování americké „irácké politiky“.

Při své analýze komunikační strategie USA vycházím z veřejně dostupných 

zdrojů, a to jak z primárních pramenů, tak ze sekundární literatury. Z primárních 

pramenů bych jmenoval především původní oficiální dokumenty a stanoviska členů 

administrativy. V případě sekundární literatury pracuji s knižními publikacemi, denním 

tiskem, odbornými periodiky a ve značné míře také s odbornými analytickými studiemi.

V průběhu heuristické fáze jsem narazil na celou řadu zdrojů, které se nevyznačovaly 

formálními znaky vědeckých prací, přesto mě v některých případech mohly inspirovat k 

ověření v nich uváděných závěrů, které se mi případně (ne)podařilo verifikovat u 

relevantních zdrojů. Proto v seznamu literatury uvádím i tyto -  řekněme -  ne zcela 

kvalitní zdroje.

Nemohu jmenovat několik konkrétních zdrojů, které jsem při své práci nejvíce 

využíval. Je to dáno především faktem, že dostupné zdroje sledovaly například jen 

určité aspekty komunikační strategie. Z knižních publikací bych však rád zmínil The 

War in Iraq and Why the Media Failed Us od Davida Dadge z International Press 

Institute ve Vídni, která z mého pohledu asi nejlépe popisuje mediální problematiku ve 

Spojených státech ve vztahu k irácké krizi.

1 The White House : President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended [online],
2003 , May 1,2003 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html>.
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1. Politická komunikace
Komunikace (lat. communicare -  sdílení) se jako společenský fenomén a 

klíčová součást politických procesů ve druhé polovině 20. století zásadně proměnila. 

Rozvoj oborů jako je public relations, marketingová komunikace, informační a 

komunikační strategie či public diplomacy dokumentuje, jaký význam je v současné 

době komunikaci přikládán.

V této úvodní kapitole se soustředím především na vymezení pojmu politické 

komunikace a nastínění některých základních milníků v jejích dějinách. Zvláštní 

pozornost bude věnována politické komunikaci ve Spojených státech.

Winfried Schulz z Univerzity v Norimberku definuje politickou komunikaci jako 

„komunikaci mezi politickými aktéry“2. Politické aktéry přitom Schulz rozlišuje na 

kolektivní (politické strany, zájmové skupiny, neziskové organizace, vlády, parlamenty, 

státy, mezinárodní organizace, média) a individuální (občany, politiky, zástupce 

kolektivních aktérů, novináře).

Alternativní vymezení politické komunikace nabízí Jan Jirák a Blanka Říchová, 

podle nichž politická komunikace obsahuje „...veškeré procesy symbolické interakce 

odehrávající se ve společnosti na makropolitické úrovni (nebo veškeré symbolické 

interakce), které tyto procesy ovlivňují a přispívají k rozhodování, popřípadě výkonu či 

distribuci moci“4. Autoři zároveň upozorňují, že masová komunikace je důležitou 

okolností, která se podílí na kvalitě a průběhu politické komunikace5.

Političtí aktéři musí své ideje, představy a programy komunikovat svým 

voličům, veřejnosti, ale i svým politickým partnerům a soupeřům, přičemž se tak 

nejčastěji děje prostřednictvím masových médií. Je nepochybné, že právě záměr 

podavatele (v tomto případě politického aktéra) je jedním z klíčových aspektů celé 

politické komunikace.

Každý významný politický aktér má dnes svého mediálního poradce, politické 

strany mají rozsáhlá tisková oddělení a připravují mediální kampaně. Komunikace dává

2 Přednáška prof. Schulze na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK, 19. dubna 2007; 
prezentace dostupná z WWW: <http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZ-16-versionl-Theorizing.ppt>.
3 Mezinárodní vztahy jsou podle Schulze čtvrtým nejčastěji zmiňovaným tématem politické komunikace 
(na prvním místě jsou volební kampaně).
4 JIRÁK, Jan, ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha : Karolinum, 2000, str. 13.
5 Tamtéž, str. 14.
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lidem pocit sounáležitosti a má vliv i na rozvoj jejich identity. Jirák a Říchová uvádí: 

„Politická komunikace je pokládána za základní pojítko většiny společností.“6

1.1 Politika, veřejnost, média

Jedním z důležitých projevů politické komunikace ze strany politiků je snaha 

působit na veřejné mínění. Důraz na zvládnutí komunikace můžeme vysledovat již v 

samém počátku politických procesů -  v antickém Řecku a Římě. Původní osobní 

kontakt politika s občany prostřednictvím setkání na proslavených agorách byl 

postupně nahrazen rozmanitými komunikačními kanály.

Podoba politické komunikace se zásadně proměnila s rozvojem médií v 19. a 

především ve 20. století. Rozvoj technických prostředků (např. vynález rotačky) a 

naplnění společenských předpokladů (gramotnost obyvatel) stál na počátku vzestupu 

zájmu občanů o politické procesy. Politická komunikace je proto zejména ve 20. století 

nedílně spjata s komunikací mediální.

Výchozí tezí při zkoumání role médií ve společnosti je fakt, že média procesy a 

události ve společnosti nereflektují, ale aktivně je spoluvytvářejí tím, jakým způsobem o 

nich referují. „Uvědomme si, že národní i globální média nás nejen zpravují o změnách, 

ale samy jsou činiteli změn,7“ prohlásil například u příležitosti Světového dne svobody 

tisku v roce 2006 bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan.

Do způsobu zpracování mediálních obsahů se však nutně promítají další vlivy: 

ekonomické, profesní, produkční či politické. Právě na analýzu politických vlivů se 

soustředím v této práci.

6 JIRÁK, Jan, ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha : Karolinum, 2000, str. 8.
7 UN Bulletin. Informační centrum OSN v Praze. 2006, č. 5. [cit. 2007-05-15]. Dostupný z 
WWW: <http://www.osn.cz/zpravodajstvi/casopis/soubory/imbulletin-05-06>.
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1.2 Nástin politické komunikace ve Spojených státech 

amerických ve 20. století

Spojené státy americké zaujímají v dějinách politické komunikace klíčové místo. 

Pochází odtud řada poznatků o politické komunikaci či jejích trendů.

Prvním americkým prezidentem, který „povýšil styky s tiskem na umění“ , byl 

Theodor Roosevelt. „Už v den, kdy do prezidentské funkce nastupoval, dal jasně na 

srozuměnou, že žurnalistům, kteří jsou mu příznivě naklonění, bude dávat informace z 

první ruky, zatímco těm, kteří se k němu staví nepřátelsky, je dávat nebude.“9 T. 

Roosevelt také nechal v Bílém domě vytvořit zvláštní místnost pro novináře. Od 

Rooseveltovy doby začali klást američtí prezidenti na způsob komunikace stále větší 

důraz. Herbert Hoover například zavedl funkci tiskového tajemníka. Mimořádnou 

pozornost věnoval vztahům s médii Franklin Delano Roosevelt, který se soustředil na 

spolupráci s tiskem a budování kontaktů s novináři.

V kariéře každého dalšího amerického prezidenta pak hrála média významnou 

roli. Stačí připomenout televizní vystoupení J. F. Kennedyho, abdikační řeč Richarda 

Nixona či vystoupení Ronalda Reagana.

Prvním konfliktem, který byl výrazně spjat s médii, byla válka ve Vietnamu, kde 

byla média schopna ovlivnit politické procesy. Protiválečná vlna v americké společnosti 

se zvedla za podpory médií, která nabízela rovněž reakce významných osobností -  

opinion makers -  které spoluutvářely klima v americké společnosti. Sociolog Jaromír 

Volek ve své práci Média v „omezené“ válce: simulovaný konflikt v Perském zálivu 

dokonce uvádí výmluvný mezititulek: „Vietnamské poučení -  válku přenášenou v 

televizi nelze vyhrát“.10

8 WILSON, James. Jak se vládne v USA. Praha : Victoria Publishing, 1995, str. 137.
9 Tamtéž.
10 VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce": simulovaný konflikt v Perském zálivu. In Revue pro 
média. Brno : Spolek pro vydávání časopisu HOST, 2002. Válka a propaganda, [cit. 2007-05-15]. 
Dostupný z WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf>.
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2. Komunikační strategie
Moderní marketingová komunikace a public relations jsou postaveny na snaze 

co nejlépe a nej efektivněji dané cílové skupině „prodat“ určitý produkt, službu či záměr. 

Nejinak tomu je i v oblasti politické komunikace. Součástí politické komunikace je tak 

stále více i specifický politický marketing. „Marketing, propagace a reklama mohou 

představovat -  za podmínky, že budou pochopeny jejich podstata a možnosti používání

-  užitečné nástroje dosahování politických cílů.“11 Stejně jako v obchodní sféře 

vyžaduje i politická komunikace určitého záměru promyšlené plánování a efektivní 

strategii. Stěžejním pojmem se tak stává komunikační strategie.

Význam komunikační strategie připouští na svých webových stránkách i 

Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických, kde se uvádí: „Efektivní zasažení 

publika vyžaduje efektivní plánování.“12 Podrobnějšímu rozboru komunikační strategie 

i konkrétních nástrojů se budu věnovat v další části své práce. Podstatné je ovšem nyní 

obecné vymezení komunikační strategie, jak jej chápe Ministerstvo zahraničních věcí 

(State Department), v jehož rámci funguje Office o f Strategie Communications and 

Planning. Tento úřad se zabývá krátkodobým i dlouhodobým strategickým plánováním 

s cílem podpořit snahu ministerstva informovat americké občany o 

zahraničněpolitických tématech a dále pomáhá vytvářet efektivní sdělení vysvětlující 

americkou politiku. Úřad je postaven na mezirezortním charakteru -  do jeho činnosti je 

zapojeno jak ministerstvo zahraničí, tak Bílý dům a další orgány spjaté se zahraniční 

agendou. Strategická komunikace je zde tedy vnímána jako komplexní a pečlivě 

naplánovaná strategie sloužící ke sdělování informací -  přirozeně v souladu s postojem 

úřadů a orgánů, jež jsou do daných aktivit zapojeny.13

Ministerstvo obrany Spojených států rovněž pracuje s pojmem strategická 

komunikace. „Existuje několik definic strategické komunikace. Panuje však shoda v 

tom, že základními součástmi strategického plánování jsou military information 

operations, public diplomacy a public affairs.“14

11 JABLONSKI, Andrzej. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Brno : Barrister and Principal, 
2006, str. 5-6.
12 US Department o f  State [online], [cit. 2007-05-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.state.gOv/r/pa/scp/>.
13 Tamtéž.
14 Office o f  the Under Secretary o f  Defense fo r  Acquisition, Technology and Logistics [online], [cit. 2007- 
05-10]. Dostupný z WWW: <http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/2004-09-
Strategic Communication.pdf>.
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Za zmínku stojí sama geneze pojmu komunikační strategie v kontextu politické 

komunikace. Nabízí se otázka: „kde je možné hledat zdroj 'politické kariéry' pojmu 

strategie? Nejvíce nápadné jsou zde konotace spojené s realizací vojenských operací, 

což se následně přeneslo do politiky.“15

Paralela vojenských operací a komunikačních/informačních operací není 

náhodná. Potvrzuje ji i Jaromír Volek, který konstatuje, že informační válka je v 

současné době minimálně stejně významná jako válka „klasická“16.

Hlavní součástí každé komunikační strategie je sdělení, které chce jeho 

odesílatel adresovat dané cílové skupině. Toto sdělení často nabývá podoby příběhu 

(story), neboť jednoduchý příběh je pro cílovou skupinu lépe zapamatovatelný a 

umožňuje jí se s příběhem více identifikovat.

Communication Strategy Group shrnuje tento princip do tří jednoduchých vět: 

„Každý byznys má svůj příběh, který chce sdělit. Klíčové je vtáhnout publikum do 

vašeho příběhu. Tím se vaše značka -  váš příběh stane zapamatovatelný, opakovaný a
17oceňovaný.“ Komunikační strategie počítá s různými konkrétními nástroji, a to podle 

diverzifikace, velikosti a charakteristik jednotlivých cílových skupin.18

V kontextu politické komunikace odlišujeme dva pojmy -  public diplomacy a 

public affairs. Public diplomacy bývá definována jako dlouhodobá komunikace vlády 

vůči zahraničnímu publiku. Autoři Signitzer a Coombs definují public diplomacy jako 

„způsob, jímž vlády, soukromé osoby a skupiny přímo či nepřímo ovlivňují veřejné 

postoje, které se vztahují k rozhodnutím jiných vlád v oblasti zahraniční politiky“19.

Naproti tomu pod pojmem public affairs je zahrnuta „manažerská funkce 

zabývající se vztahem mezi organizací a jejím vnějším prostředím, která zahrnuje 

klíčové úkoly typu shromažďování (zpravodajských) informací a analýz, vnitřní

15 JABLONSKI, Andrzej. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Brno : Barrister and Principal, 
2006, str. 152.
16 VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce": simulovaný konflikt v Perském zálivu. In Revue pro 
média. Brno : Spolek pro vydávání časopisu HOST, 2002. Válka a propaganda, [cit. 2007-05-15] 
Dostupný z WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf>.
17 Communication Strategy Group [online], [cit. 2007-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.gocsg.com/>.
18 V případě útoku na Irák se tak jednalo o příběh, jehož hlavním „hrdinou“ byl Saddám Husajn. V rámci 
komunikační strategie byl zobrazen jako muž, který se špatně choval k obyvatelům vlastního státu a který 
představuje riziko i pro národní bezpečnost Spojených států. Konstrukce negativního hrdiny je typická 
spíše pro umělecké obsahy, v klasickém marketingu se spíše pracuje s pozitivními vzory.
19 VANDEKERCHOVE, Megan. Domestic Public Diplomacy, Public Relations Strategy and Foreign 
Policy During the Persian Gulf War - Implications for Democracy, [s.l.], 2004. University of Florida. 
Diplomová práce. [cit. 2007-05-15] Dostupný z
WWW: <http://etd.fcla.edu/UF/UFE0004845/vandekerckhove_m.pdf>.
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komunikaci a programy vnější akce zaměřené na vládu, komunity a širokou

veřejnost“20.

20 Tamtéž.

11



3. Mezinárodní kontext irácké krize
Mezinárodní úsilí o odzbrojení Iráku dosáhlo svého vrcholu na přelomu let 

2002/2003. Předcházelo mu více než deset let snahy mezinárodního společenství 

kontrolovat aktivity režimu Saddáma Husajna v oblasti vývoje zbraní hromadného 

ničení (a přimět jej k dodržování dalších nařízení OSN).

Od roku 1991 byly po válce v Perském zálivu uvaleny na irácký režim přísné 

sankce, které výslovně zakazovaly Iráku vyvíjet biologické a chemické zbraně (které 

byly prokazatelně použity například ve válce Iráku s Íránem)21. K zásadnímu posunu ve 

vztazích mezi Spojenými státy a Irákem došlo v roce 1998. V říjnu 1998 přijal americký 

Kongres rezoluci nazvanou Iraqi Liberation Act na podporu demokratizace Iráku, 

kterou podepsal tehdejší prezident Bili Clinton. V ní se pravilo, že by mělo být 

„...politikou Spojených států snažit se odstranit režim vedený Saddámem 

Husajnem...“ V den podepsání oznámil Saddám Husajn, že se jeho země definitivně 

stahuje z režimu mezinárodních inspekcí. Po tomto kroku nařídil Clinton letecké údery 

na vybrané vojenské objekty v Iráku (operace Pouštní liška). Během nich dojednal 

generální tajemník OSN Kofi Annan novou spolupráci irácké vlády se zbrojními 

inspektory (v rámci mise UNMOVIC, United Nations Monitoring, Verification and 

Inspection Commission), proto byly další akce zastaveny.

Tento omezený zásah se stal vítaným terčem kritiky Billa Clintona ze strany 

republikánských kandidátů na post prezidenta. Ve volebním roce 2000 schválila 

Republikánská strana svůj program (Republican Platform), v němž kritizovala 

Clintonovu administrativu za neudržení mezinárodní koalice proti Iráku a „kolapsu 

režimu inspekcí“. V platformě se republikáni zavázali, že nová administrativa „trpělivě 

znovu vybuduje mezinárodní koalici proti Saddámu Husajnovi, jež se zaváže ke 

společné akci“. Jinými slovy: nová administrativa dokoná změnu režimu, k níž se 

v Iraqi Liberation Act přihlásil Kongres.23

21 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN z 5. dubna 1991 č. 687 ustanovila Zvláštní komisi OSN pro zbraně 
(UNscom). Systém monitorování obchodu s technologiemi dvojího vývozu byl postupně doplňován o 
další iniciativy. V devadesátých letech mezinárodní společenství opakovaně odsuzovalo Irák za neochotu 
s OSN spolupracovat (například rezoluce RB OSN č. 1115 z 21. června 1997). Zdroj: UN Security 
Council resolutions relating to Iraq. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.casi.org.uk/info/scriraq.html>.
22 Rezoluce H.R. 4664 dále uváděla řadu praktických instrumentů jako například pomoc demokratické 
opozici a humanitární pomoc. Zdroj: The Library o f Congress, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z7c 105:H.R.4664>.
23 REPUBLICAN PLATFORM 2000. Renewing America's Purpose. Together, [cit. 2007-05-15] Dostupný 
z WWW: <http://www.cnn.eom/ELECTION/2000/conventions/republican/features/platform.00/#53>.
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Otázka zásahu proti Iráku přišla na pořad jednání záhy po útocích 11. září 2001 

na Spojené státy. Podle zprávy vyšetřovací komise 11. září uvažovali američtí 

představitelé o začlenění Iráku mezi státy podporující terorismus. Na tomto jednání se 

vytvořily dva názory: Paul Wolfowitz, náměstek ministra obrany Donalda Rumsfelda a 

hlavní ideolog Bushovy obranné doktríny, označoval Irák za zdroj terorismu. Na druhé 

straně ministr zahraničí Colin Powell argumentoval, že se nepodaří získat širší podporu 

pro tažení proti Iráku. Ačkoliv George Bush nerozhodl o invazi do Iráku bezprostředně 

po 11. září, nařídil ministerstvu obrany vypracovat plány pro případ, že by takové 

rozhodnutí přijal.24

V průběhu roku 2002 po úspěších v Afghánistánu začaly Spojené státy 

připravovat půdu pro konfrontaci s Irákem. Ve Spojených státech se rozběhla 

celonárodní debata. V srpnu 2002 upozornil Colin Powell Bushe, že není možné 

postupovat jednostranně bez širší podpory mezinárodního společenství a zvážení 

ekonomických dopadů (v souladu s tzv. Powellovou doktrínou). Tento názor podpořil 

například bývalý poradce pro národní bezpečnost v administrativě Bushe staršího Ben 

Scowcroft, který publikoval ve Wall Street Journal článek „Neútočte na Saddáma“25. 

Na tuto radu se prezident Bush rozhodl předstoupit s iráckou otázkou před OSN.

Začátkem listopadu 2002, po dvouměsíční kampani Spojených států 

upozorňující mezinárodní společenství na pochybení, jichž se Irák v předešlých letech 

dopustil a která zavdávala příčinu konfrontovat režim Saddáma Husajna26, přijala Rada 

bezpečnosti rezoluci č. 1441. Rezoluce varovala Irák před „vážnými následky“ v 

případě, že by nedodržel závazky z rezoluce vyplývající (především podrobit se novým 

inspekcím OSN).

V únoru 2003 předstoupil ministr zahraničí Colin Powell před Radu bezpečnosti 

s rozsáhlou prezentací, v níž dokládal, že Irák vlastní a vyrábí zbraně hromadného 

ničení a má napojení na Al-Káida.27 Na základě této prezentace navrhly 7. března 2003

24 The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States -  Report. Dostupný z WWW: 
<http://www.9-l lcommission.gov/report/91 lReport ChlO.pdf^-.
25 SCOWCROFT, Brent: Don't Attack Saddam, Wall Street Journal, August 15, 2002. [cit. 2007-05-15] 
Dostupný z WWW: <http://ffip.com/opeds081502.htm>.
26 Součástí této kampaně bylo vystoupení George Bushe s projevem před Valným shromáždění OSN 12. 
září 2001. [cit. 2007-05-15] Dostupné z WWW:
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-l.html>. O pár dní později se ostře proti 
Husajnovu režimu vyslovil viceprezident Dick Cheney, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/08/20020826.html>.
27 Přepis prezentace Colina Powela z 6. února 2003. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.cnn.com/2003/US/02/05/spij.irq.powell.transcript/index.html>.
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Spojené státy, Velká Británie a Španělsko rezoluci, která konstatovala, že Irák nedostál 

svým závazkům z rezoluce č. 1441, a umožňovala by tak ozbrojený zásah.28 Návrh 

neprošel přes protesty Ruska, Německa a Francie, které se zasazovaly o mírové 

odzbrojení Iráku. O této chvíle začaly Spojené státy prosazovat postup vůči Iráku 

mimo rámec OSN. V projevu k národu z 17. března 2003 dal George Bush ultimátum 

Saddámu Husajnovi opustit Irák do 48 hodin pod hrozbou vojenského konfliktu.30

Invaze do Iráku začala 20. března 2003. V rozhlasovém proslovu k národu 

prohlásil George Bush, že posláním vojenské mise je „odzbrojit Irák od zbraní 

hromadného ničení, učinit přítrž podpory Saddáma Husajna“31. Útok vyvolal protesty 

jak na domácí půdě, tak v zahraničí, a způsobil krizi mezi spojenci v Severoatlantické 

alianci. O necelý rok později byly vojenské operace oficiálně ukončeny, ozbrojené 

střety na území Iráku však pokračují dodnes.

Z vyjádření představitelů Bushovy administrativy vyplývá, že se Spojené státy 

snažily prezentovat irácký režim jako vícestrannou hrozbu. Z hlediska národní 

bezpečnosti to bylo především přímé i nepřímé zahrnování Iráku do skupiny států, jež 

podporují terorismus nebo poskytují teroristům podporu. Z hlediska mezinárodní 

bezpečnosti vykreslovaly USA Irák jako agresivní stát, který v minulosti několikrát 

zaútočil na své sousedy (Írán a Kuvajt) a který systematicky porušuje pravidla 

mezinárodního systému (rezoluce OSN, odmítání spolupráce v otázkách odzbrojení, 

obcházení sankcí) a podílí se na porušování lidských práv, čímž přichází o svou 

legitimitu. Společnou hrozbu, prezentovanou na domácí i mezinárodní úrovni, 

představoval podle USA irácký vývoj a vlastnictví zbraní hromadného ničení.

28 Návrh rezoluce Španělska, Spojeného království a Spojených států. [cit. 2007-05-15] Dostupný z 
WWW: <http://www.casi.org.uk/info/undocs/scres/2003/20030307draft.pdf>.
29 Prohlášení z 5. března 2003. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.un.int/france/documents_anglais/030305_mae_france_irak.htm>.
30 Projev prezidenta k národu. The Cross Hall, 17. března 2003. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html>.
31 Prezidentův rozhlasový projev. 22. března 2003. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030322.html>.
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4. Základní deskripce komunikační strategie USA v 

irácké krizi
Vlády v demokratických systémech při prosazování svých priorit zpravidla 

usilují o podporu dalších aktérů. Největší důraz je přitom kladen na ty aktéry či 

subjekty, které mají potenciál pozitivně, negativně či neutrálně ovlivňovat realizaci 

vládních záměrů. Mezi tyto aktéry patří zejména média, think-tanky, různé zájmové či 

lobbystické skupiny, které svým jednáním (spolu)vytváří (dominantní) informační obraz 

ve společnosti v dané záležitosti.

V irácké otázce tak vláda Spojených států amerických -  jakožto hlavní iniciátor 

„řešení“ iráckého problému -  usilovala o podporu dalších subjektů. Soustředila se 

zejména na domácí publikum; to ale rozhodně nebylo jediným středem zájmu Bushovy 

administrativy, což mimo jiné vychází ze specifik irácké otázky dané geopolitickými a 

dalšími faktory.

Pokud přijmeme tezi, že Spojené státy měly zájem prosadit takové řešení 

iráckého problému, do kterého by bylo zaangažováno co nejvíce mezinárodních aktérů, 

logicky usilovaly o vytváření příhodného informačního povědomí i mimo hranice USA. 

Informační pozadí se mělo stát důležitým faktorem, resp. základním předpokladem pro 

(ne)spojenectví se zahraničními vládami v dané americko-irácké záležitosti.

I když bychom přijali tezi, že Spojené státy od začátku a priori usilovaly o 

unilateralismus v absolutní podobě, neznamenalo by to však, že vláda USA neměla 

zájem na šíření „vhodných“ informací i na neamerické půdě. V současném globálně 

propojeném světě, ve kterém přenos informací trvá prakticky minimální čas, platí 

vzájemná informační závislost.

Význam komunikační strategie USA v irácké krizi spočíval ve vytváření 

vhodného informačního prostředí, které by bylo v souladu se zájmy Bílého domu, resp. 

Spojených států amerických. Informace se řadí mezi širokou škálu nástrojů moci -  mezi 

něž dále patří například diplomacie, ekonomická či vojenská síla -  a mohou tak v 

případě užití sloužit jako instrument na podporu sledovaných zájmů a cílů.33

32 CAMERON, Fraser. US foreign policy after the Cold War : global hegemon or reluctant sheriff? 
London : Routledge, 2002. str. 102.
33 Strategic Studies Institute [online], STRATEGIC COMMUNICATION: WHO SHOULD LEAD THE 
LONG WAR OF. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil408.pdf>.
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Pojem strategická komunikace může mít několik výkladů, což souvisí s 

významem a cíly, jež tato strategie sleduje ve vztahu k definovaným zájmům. Bruče 

Gregory z George Washington University tak například ve své studii zabývající se 

problematikou public diplomacy chápe pod označením komunikační strategie de facto 

totéž jako public diplomacy.34

Komunikační strategie je v této práci chápána zejména jako státní informační 

politika, která se svými dopady v maximální míře dotýká území Spojených států 

amerických, přesněji jeho aktérů. V souvislosti s terminologií popsanou v kapitole 

Komunikační strategie se sledovaná komunikační strategie soustředí zejména na oblast 

public affairs, tedy na informování (ovlivnění) americké veřejnosti skrze konkrétní 

nástroje. O problematice public diplomacy, jež má dlouhodobý a obecnější charakter, se 

tato práce zmiňuje jen v minimální míře, je-li to ve vztahu k teritoriálnímu vymezení 

relevantní.

Konkrétními cíly na dalších stranách detailně analyzované komunikační strategie 

bylo promyšleně určovat mediální agendu způsobem, který by v důsledku maximálně 

přiblížil pohledy americké veřejnosti představám Bílého domu, resp. aby se veřejnost 

ztotožnila s vládou veřejně deklarovanými americkými postoji a přeneseně i s 

oficiálními zájmy.

Cílovou skupinou komunikační strategie byla americká veřejnost a její 

specifické části disponující větší či menší schopností ovlivnit záměry vlády. Důležitou 

roli v oblasti politiky, tedy i zahraniční politiky, sehrává veřejné mínění, které ovlivňuje 

i další významné aktéry politického procesu, například členy Kongresu USA či 

příslušníky politických stran. Obecně řečeno, cílovou skupinou v rámci této strategie 

byl kdokoliv, kdo by svým názorem, postoji a případným jednáním mohl znemožnit 

realizaci vládních záměrů.

V další části práce se budu věnovat jednotlivým komunikačním nástrojům a 

jejich úloze v rámci prozatím jen obecně nastíněné komunikační strategie.

34 GREGORY, Bruče. Public Diplomacy and Strategie Communication: Cultures, Firewalls, and 
Imported Norms, [online] [cit. 2007-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil408.pdf>.
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5. Tvůrci komunikační strategie
Základním předpokladem pro úspěšnou informační politiku, která by 

respektovala zahraničněpolitické zájmy USA, je koordinace mezi jednotlivými složkami 

administrativy, jež se podílí na dosahování vládních cílů.

Za tímto účelem administrativa ustavuje mezirezortní koordinační skupiny, které 

jednak vytváří komunikační strategii sledující dané zájmy a pak také zajišťují realizaci a 

kontrolu jejího plnění.

V americké administrativě se funkce mezirezortních skupin ve vztahu ke 

komunikační strategii neobjevuje poprvé až v souvislosti s iráckou krizí. Irácká krize, 

resp. druhá válka v Zálivu, bývá v mnoha ohledech často přirovnávána k válce ve 

Vietnamu, která bývá také někdy označována za první „televizní válku“.35

Právě v souvislosti s vietnamskou válkou tehdejší americký prezident Lyndon B. 

Johnson založil v roce 1967 obdobu mezirezortní koordinační skupiny nesoucí název 

White House Information Group. Jejím cílem bylo zlepšit „nepříznivý“ obraz války ve 

Vietnamu. Zmíněná skupina měla lépe komunikovat, resp. „prodávat“ příznivé zprávy o 

americkém působení a prosazovat je do tehdejšího amerického informačního prostředí.36

Při zkoumání sledované komunikační strategie Bushovy administrativy v 

otázkách irácké krize je nutné zmínit především dvě mezirezortní uskupení: White 

House Information Group a Iraq Public Diplomacy Group. S ohledem na zaměření této 

práce sehrála v rámci zkoumané komunikační strategie největší roli první jmenovaná, 

tzn. White House Information Group (WHIG), která měla rozhodující podíl na celkové 

podobě komunikační strategie a jejích jednotlivých plánů. Skupina WHIG plnila roli 

poskytovatele, resp. tvůrce, (ne)oficiálních informací ohledně irácké krize a postojů 

Bushovy administrativy k dané problematice. Cílem snah WHIG bylo prostřednictvím 

promyšlené publikace určitých informací nastolovat mediální agendu (agenda setting) a 

určovat tak, na co má být v diskusích o irácké krizi dáván hlavní důraz.

35 ANÝŽ, Daniel. "Efekt CNN" aneb jak média zkracují rozhodovací procesy ve světové politice.
Mezinárodní politika. 2006, roč. XXX, č. 7, s. 7-8.
16 BRINKLEY, Douglas. The Other Vietnam Generation. The New York Times. 28.2.1999. Dostupný z 
WWW: <http://www.nytimes.com/books/99/02/28/bookend/bookend.html>.
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Svou pozornost ubírala skupina WHIG zejména k občanům USA, ale s ohledem 

na široký zahraničněpolitický kontext a světovou informační provázanost se musela 

částečně soustředit i na neamerické oblasti.37

Druhá zmíněná skupina, Iraq Public Diplomacy Group, se podle získaných údajů 

zaměřovala na kontakty s neamerickými novináři a dalšími lidmi, které bychom mohli 

označit za opinion makery. Na základě zkoumané literatury lze konstatovat, že Iraq 

Public Diplomacy Group se měla primárně zaměřit na neamerické publikum (což ale 

zároveň nevylučuje dopady na americké publikum) formou předávání informací, resp. 

nastolování agendy dle komunikační strategie, jak ji stanovila výše zmíněná White 

House Information Group.

5.1. White House Information Group

V srpnu 2002 přichází Bushova administrativa se systematickou koordinací 

komunikační politiky v otázce irácké krize. Ředitel Bílého domu Andrew H. Card Jr. 

zřídil White House Information Group, někdy označovanou též jako White House Iraq 

Group. Tato složka měla připravit komunikační strategii pro každou fázi střetu s 

Bagdádem. Vysoký činitel Bílého domu pojmenoval WHIG jako interní pracovní 

skupinu, která měla zabezpečit, aby všechny složky Bílého domu plnily své 

komunikační, resp. informační povinnosti.38

Členové skupiny se scházeli každý týden v operačním centru Bílého domu v tzv. 

Situation Room. Mezi pravidelné účastníky39 těchto schůzek patřili Karl Rove40, 

poradce prezidenta; PR stratégové Karen Hughesová41, Mary Matalin42 a James R.

’7 Např. v případě vystupování George W. Bushe v zahraničí, ktéré bylo sledováno i americkými médii.
18 BARTON, Gellman, WALTER, Pincus. Depiction of Threat Outgrew Supporting Evidence. The 
Washington Post. 10.8.2003, s. A01. [cit. 2007-05-14] Dostupný z WWW:
<http://www. washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A39500-2003Aug9?language=printer>.
39 Podíváme-li se na životopisy členů skupiny, najdeme několik společných charakteristik. Bush si 
obvykle vybíral osvědčené spolupracovníky, z nichž někteří pracovali již pro jeho otce. Skupinu tvoří jak 
lidé, na které později čekala další kariéra (Riceová), tak lidé, kteří při různých skandálech převzali 
zodpovědnost za případná pochybení (Hadley).
40 Karl Rove je znám jako hlavní stratég prezidentské kampaně George Bushe a jeho blízký poradce.
41 Karen Hughesová je  Bushova klíčová specialistka a poradkyně v oblasti komunikace. Soustředila se 
především na vytváření komunikační strategie války proti terorismu. Hughesová se podílela i na psaní 
Bushových projevů a jeho autobiografie s názvem A Charge to Keep. Pracovala pro něj rovněž ve funkci 
konzultantky při volební kampani před druhým funkčním obdobím. Hughesová má také zkušenosti s 
působením v médiích. Zdroj: Karen P. Hughes : U.S. Department o f  State [online]. 2005, September 21, 
2005 [cit. 2007-05-14], Dostupný z WWW: <http://www.state.goV/r/pa/ei/biog/53692.htm>.
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Wilkinson43; političtí poradci vedeni Condoleezzou Riceovou44 a jejím zástupcem, 

Stephenem J. Hadleym45, společně s Lewis Libbym46, šéfem úřadu Dicka Cheneyho.47

Před mezirezortní koordinační skupinou stálo do konce roku 2002 několik 

událostí a s tím spojených úkolů: zářijové vystoupení George Bushe na Valném 

shromáždění OSN, otázka prezentace iráckého tématu na půdě Kongresu a v neposlední 

řadě i kampaň nadcházejících midterm elections.

Záměrem WHIG bylo podle Financial Times „vzdělat veřejnost“ v otázkách 

nebezpečí, jež měly představovat irácké zbraně hromadného ničení.48 Jinými slovy 

White House Information Group měla za úkol připravit dobrou informační podporu pro 

případnou budoucí konfrontaci s režimem Saddáma Husajna.

42 Mary Matalin působila oficiálně jako asistentka George W. Bushe a kancléřka viceprezidenta 
Cheyneyho. Matalin měla řadu zkušeností z médií, pracovala v CNN, psala politické komentáře pro 
Newsweek a The Los Angeles Times. Jejím manželem je  James Carville, který byl hlavním stratégem 
prezidentské kampaně demokratů Clintona a Gora v roce 1992. Společně napsali Carville a Matalin knihu 
s názvem A ll’s Fair: Love, War and Running fo r  President. Zdroj: Washington Speakers Bureau [online]. 
2001 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW:
<http://www. washingtonspeakers.com/speakers/speaker.cfm?SpeakerId=928&CFID= 1611671 &CFTOK 
EN=32061872>.
43 James R. Wilkinson působil v roli zástupce ředitele komunikace Bílého domu a stál v čele Coalition 
Information Center. Komunikaci se Wilkinson věnoval i ve svých předchozích funkcích. Byl například 
ředitelem strategické komunikace v týmu generála Tomyho Frankse. V 90. letech pracoval v Kongresu na 
různých pozicích. Zdroj: U.S. Department o f  State [online]. 2006, January 23, 2006 [cit. 2007-05-17]. 
Dostupný z WWW: <http://www.state.gOv/r/pa/ei/biog/59612.htm>.
44 Condoleezza Riceová zastávala funkci prezidentovy poradkyně pro národní bezpečnost. Někdejší 
profesorku politické vědy na Standfordově univerzitě prezident Bush ve svém druhém funkčním období 
jmenoval ministryní zahraničních věcí. Zdroj: The White House, National Security Council [online], July
2004 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: <http://www.whitehouse.gov/nsc/ricebio.html>.
45 Stephen J. Hadley se specializuje na zahraniční a bezpečnostní politiku. V prvním funkčním období 
George Bushe působil ve funkci náměstka poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezy Riceové. V 
roce 2003 byl spojován především s faktem, že George Bush v jednom svém projevu zmínil snahu Iráku 
získat jaderný materiál. Tento Bushův výrok se ukázal jako sporný a Hadley za něj převzal odpovědnost. 
Hadley je znalcem washingtonského prostředí: působil jako partner v několika společnostech a zároveň 
pracoval pro administrativu Ronalda Reagana i Jamese Cartera. Zdroj: The White House, National 
Security Council [online], [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.whitehouse.gov/nsc/hadleybio.html>.
46 Lewis Libby pracoval ve funkci šéfa kanceláře viceprezidenta Cheyneho. Libby v říjnu 2005 rezignoval 
na svou funkci poté, co byl obviněn z „křivého svědectví a bránění průchodu spravedlnosti“. Libby měl 
mařit vyšetřování případu, který se týkal zveřejnění identity agentky CIA, jejíž manžel nesouhlasil s 
postupem administrativy vůči Iráku. Zdroj: The New York Times [online], [cit. 2007-05-17], Dostupný z 
WWW: <http://t0pics.nytimes.c0m/t0p/reference/timest0pics/pe0ple/l/i_lewis_libbyJr/index.htm>.
47 FRANK, Rich. It’s Bush-Cheney, Not Rove-Libby. The New York Times. 16. 10. 2005. Dostupný z 
WWW:
<http://select.nytimes.com/gst/tsc.html?URI=http://select.nytimes.com/2005/10/16/opinion/16rich.html& 
OQ=_rQ3D 1 Q26pagewantedQ3Dl Q26hpFrom&OP=66bOc613Q2FQ27oQ5EDQ27.bw88.Q27Q3C! !pQ 
27)!Q27)BQ278xdVd8VQ27)BwdeQ7EkQ7E.6Q25>.
48 DANIEL, Caroline, ALDEN, Edward. Probe „widening to include use of intelligence“. Financial 
Times. 17.10.2005. Dostupný z WWW: <http://www.ft.eom/cms/s/ff92e968-3f4b-l lda-932f- 
00000e251 lc8.html>.

19

http://www.%20washingtonspeakers.com/speakers/speaker.cfm?SpeakerId=928&CFID=%201611671%20&CFTOK%e2%80%a8EN=32061872
http://www.%20washingtonspeakers.com/speakers/speaker.cfm?SpeakerId=928&CFID=%201611671%20&CFTOK%e2%80%a8EN=32061872
http://www.state.gOv/r/pa/ei/biog/59612.htm
http://www.whitehouse.gov/nsc/ricebio.html
http://www.whitehouse.gov/nsc/hadleybio.html
http://t0pics.nytimes.c0m/t0p/reference/timest0pics/pe0ple/l/i_lewis_libbyJr/index.htm
http://select.nytimes.com/gst/tsc.html?URI=http://select.nytimes.com/2005/10/16/opinion/16rich.html&%e2%80%a8OQ=_rQ3D%201%20Q26pagewantedQ3Dl%20Q26hpFrom&OP=66bOc613Q2FQ27oQ5EDQ27.bw88.Q27Q3C!%20!pQ%e2%80%a827)!Q27)BQ278xdVd8VQ27)BwdeQ7EkQ7E.6Q25
http://select.nytimes.com/gst/tsc.html?URI=http://select.nytimes.com/2005/10/16/opinion/16rich.html&%e2%80%a8OQ=_rQ3D%201%20Q26pagewantedQ3Dl%20Q26hpFrom&OP=66bOc613Q2FQ27oQ5EDQ27.bw88.Q27Q3C!%20!pQ%e2%80%a827)!Q27)BQ278xdVd8VQ27)BwdeQ7EkQ7E.6Q25
http://select.nytimes.com/gst/tsc.html?URI=http://select.nytimes.com/2005/10/16/opinion/16rich.html&%e2%80%a8OQ=_rQ3D%201%20Q26pagewantedQ3Dl%20Q26hpFrom&OP=66bOc613Q2FQ27oQ5EDQ27.bw88.Q27Q3C!%20!pQ%e2%80%a827)!Q27)BQ278xdVd8VQ27)BwdeQ7EkQ7E.6Q25
http://www.ft.eom/cms/s/ff92e968-3f4b-l%20lda-932f-%e2%80%a800000e251%20lc8.html
http://www.ft.eom/cms/s/ff92e968-3f4b-l%20lda-932f-%e2%80%a800000e251%20lc8.html


Existenci komunikační strategie potvrzuje i zářijové vydání listu The New York 

Times z roku 2002, ve kterém deník píše: „Představitelé Bílého domu uvedli, že 

administrativa přichází s pečlivě připravenou strategií jak přesvědčit veřejnost, Kongres 

USA a spojence o nutnosti čelit hrozbě ze strany Saddáma Husajna.“49 Na dotaz, kdy se 

začalo s přípravou komunikačního plánu, zdroj z Bílého domu pro stejné vydání The 

New York Times uvedl, že již dávno před srpnovou dovolenou prezidenta Bushe. „Z 

marketingového hlediska,“ prohlásil Andrew H. Card Jr., ředitel úřadu Bílého domu, 

který koordinoval komunikační záměry, „s novými produkty nepřicházíte v srpnu.“ O 

White House Information Group se ale Card v uvedeném rozhovoru nikterak nezmínil.

Pozornost se měla z pohledu připravované komunikační strategie soustředit 

podle The New York Times zejména na plánovaný výroční projev prezidenta Bushe k 

11. září 2002 připravený týmem Michael Gerson a Karen Hughesová. Svým obsahem se 

měl zaměřit na podporu Američanů s možnými budoucími akcemi proti Iráku, které by 

mohly přijít na začátku roku 2003.50

Další příležitostí k vytváření příhodného informačního obrazu se mělo stát 

vystoupení George Bushe ve Spojených národech 12. září 2002, které mu měli napsat 

hlavní tvůrce jeho projevů Michael Gerson; tehdejší poradkyně pro otázky národní 

bezpečnosti Condoleeza Ricová, ministr obrany Donald Rumsfeld a ministr zahraničí 

Colin Powell.

Ve stejné době, tzn. v září 2002, začala i lobbyistická kampaň v Kongresu USA, 

kam byli zváni vysocí představitelé Bushovy administrativy, aby kongresmany

seznamovali s iráckým nebezpečím. Současně s oslovováním zvoleným zástupců měla 

začít i přímá komunikace k americké veřejnosti.51

John Prados v Hoodwinked: The Document That Reveal How Bush Sold Us a 

War chápe úlohu White House Information Group ve „vytvoření plánu s cílem 

přesvědčit Ameriku a svět, že válka s Irákem je nutná a naléhavá, tento plán bohužel 

vyžadoval prokazatelně nepravdivá veřejná prohlášení a mimořádné manipulace 

zpravodajských služeb“.52

49 BUMILLER, Elisabeth. Bush Aides Set Strategy to Sell Policy on Iraq. The New York Times. 1. 9. 
2002, s. A.I.
50 Tamtéž.
51 Tamtéž.
52 CIRINCIONE, Joseph. Not One Claim Was True : Hoodwinked: The Documents That Reveal How 
Bush Sold Us a War. Carnegie Endowment for International Peace [online]. 2005 [cit. 2007-05-16]. 
Dostupný z WWW: <http://www.camegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=16364>.
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O existenci a činnosti White House Information Group se v souladu s výše 

uvedenými údaji zmiňovali také američtí zákonodárci, účastníci jednání výboru pro 

mezinárodní vztahy Sněmovny reprezentantů Kongresu USA v roce 2005. 

Demokratický kongresman Dennis Kucinich mezi členy White House Information 

Group začlenil i Nicholase E. Calia5 .

5.2. Iraq Public Diplomacy Group

Zatímco White House Information Group se soustředila na způsob prezentace 

postojů Bushovy administrativy, resp. žádoucích informací, s cílem zprostředkovat tyto 

informace zejména domácímu publiku, Iraq Public Diplomacy Group se měla zaměřit 

hlavně na neamerické publikum. Což však neznamená, že se činnost Iraq Public 

Diplomacy Group -  díky globalizaci mediální scény -  nemohla projevit i na území 

USA.

V souvislosti s -  v zahraničí široce rozšířenou -  nedůvěrou ohledně motivů USA 

dále zesilovat tlak na Irák, který může vyvrcholit i vojenským zásahem, američtí 

představitelé plánovali public relations (PR) ofenzívu, která by vytvořila mezinárodní 

podporu válce s Irákem mezi tzv. opinion leaders. Iraq Public Diplomacy Group měla 

usilovat o jakousi informační protiváhu vůči zahraničním médiím, negativně 

nahlížejícím na americkou iráckou politiku. S masivní PR kampaní se mělo údajně začít 

na podzim 2002 a měla být zaměřena na editory deníků a zahraničněpolitické analytiky 

v západní Evropě a na Blízkém východě.54

Mezirezortní koordinační skupina složená ze zástupců CIA, National Security 

Council, Pentagon, State Department a U.S. Agency for International Development, 

plánovala například publikaci brožury dokumentující schopnost iráckého prezidenta 

Saddáma Husajna ohrozit Iráčany a ostatní národy v regionu. Iraq Public Diplomacy 

Group podle Eli Lake z United Press International vznikla již za bývalého prezidenta

53 Nicholas E. Calio působil v letech 2001 -  2003 jako prezidentův asistent pro legislativní otázky. 
Předtím pracoval Calio ve své právní společnosti a byl také členem týmu prezidenta Bushe seniora. Zdroj: 
Nicholas E. Calio : Senior Vice President, Global Government Affairs, Citi [online], [cit. 2007-05-14]. 
Dostupný z WWW: <http://www.citigroup.com/citigroup/profiles/calio/index.htm>.
54 LAKE, Eli J.. U.S. plans PR campaign for war on Iraq [online]. The intelligence network intellnet.org. 
August 21,2002 [cit. 2007-05-12], Dostupný z WWW:
<http://www.intellnet.Org/news/2002/08/21/11079-1 .htm>.
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Clintona, aby mohla čelit PR kampani Saddáma Husajna namířené proti sankčnímu 

režimu OSN.55

Liam Kennedy a Scott Lucas dávají Iraq Public Diplomacy Group do souvislosti 

s Iraq National Congress.56 Mezirezortní koordinační skupina se tak měla podílet na 

prezentaci postojů iráckého exilu, resp. oponentů Saddáma Husajna v domácích i 

zahraničních médiích.

V souvislosti s Iraq Public Diplomacy Group je nutné zmínit také Office for  

Strategie Influence (OFI), která vznikla uvnitř Pentagonu krátce po útocích z 11. září

2001 a svými záměry vyvolala kritické reakce v médiích.57 Jak uvádí zpráva BBC, 

cílem Office for Strategie Influence mělo být údajně šíření účelových informací o 

nepřátelských vládách v zahraničí, nikoliv na území USA.58 Poté, co deník New York 

Times v únoru 2002 odhalil existenci a činnost této skupiny, Pentagon záhy oznámil její 

zánik. Spekuluje se však také jen o možném přejmenování a opětovném utajení 

skupiny.59

Mezi úkoly Office for Strategie Influence mělo patřit navržení „vysvětlovači“ 

kampaně na podporu postojů Pentagonu. OFI tak například navrhlo taktiku „e- 

mailování“ novinářům a dalším osobnostem, s cílem šířit „kritické“ informace o 

„nepřátelských vládách“ USA. Tyto e-maily měly být odesílány z adres s koncovkou 

.com, nikoliv .mil, aby byla co možná nejvíce utajena role Pentagonu.60 Mezi nejvíce 

kontroverzní doporučení patřilo účelové šíření dezinformací v zahraničních médií, což 

je označováno za tzv. černou propagandu.

Návrhy vzbudily uvnitř Pentagonu rozporuplné reakce. Někteří generálové se v 

souvislosti se záměrným šířením dezinformací obávali podkopávání důvěry Pentagonu. 

Donald Rumsfeld se proto obrátil na právníky, aby zhodnotili legálnost navrhovaných 

opatření. Podle jejich závěrů Pentagon nemohl tyto metody -  černou propagandu -

55 Tamtéž.
56 Tehdejší významné irácké opoziční hnutí sídlící v exilu vedené kontroverzním finančníkem Ahmedem 
Chalabim. Zdroj: KENNEDY, Liam, LUCAS, Scott. Enduring Freedom : Public Diplomacy and U.S. 
Foreign Policy. American Quarterly. 2005, vol. 57, no. 2, s. 319.
57 DAO, James, SCHMITT, Eric. Pentagon Readies Efforts to Sway Sentiment Abroad. The New York 
Times. 19.2.2002, s. A. 1.
58 CARVER, Tom. Pentagon plans propaganda war [online]. BBC News, Wednesday, 20 February,
2002, 18:14 GMT [cit. 2007-05-14], D ostupný z WWW: 
<http://news.bbc.co.Uk/2/hi/am ericas/1830500.stm >.
59 KENNEDY, Liam, LUCAS, Scott. Enduring Freedom : Public Diplomacy and U.S. Foreign Policy. 
American Quarterly. 2005, vol. 57, no. 2, s. 320.
60 DAO, James, SCHMITT, Eric. Pentagon Readies Efforts to Sway Sentiment Abroad. The New York 
Times. 19.2.2002, s. A.I.
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uplatňovat vůči americkým médiím. Avšak americká média mohla tento druh informací 

přebírat ze zahraničních zdrojů.61 Zda však k uplatnění těchto metod došlo, se 

nepodařilo z dostupných pramenů ověřit.

Centrem pozornosti Office for Strategie Influence měly být i přátelské země na 

Blízkém východě, v Asii a také v západní Evropě, což mohlo vyvolávat určité 

kontroverze.62

S činností dle The New York Times pomáhala i washingtonská konzultační 

firma Rendon Group, vedená Johnem W. Rendonem Jr., který se v minulosti podílel 

například na prezidentské kampani Jamese Cartera.63

61 CARVER, Tom. Pentagon plans propaganda war [online]. BBC News, Wednesday, 20 February, 
2002, 18:14 GMT [cit. 2007-05-14], Dostupný z WWW: 
<http://news.bbc.co.Uk/2/hi/americas/1830500.stm>.
62 HODGSON, Jessica. Pentagon steps up propaganda efforts [online]. MediaGuardian.co.uk, Tuesday 
February 19, 2002 [cit. 2007-05-14], Dostupný z WWW:
<http://www.guardian.co.Uk/bush/story/0,7369,652807,00.html>.
63 DAO, James, SCHMITT, Eric. Pentagon Readies Efforts to Sway Sentiment Abroad. The New York 
Times. 19.2.2002, s. A. 1.
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6. Nástroje komunikační strategie
V této části práce se budu zabývat vybranými nástroji představené komunikační 

strategie, skrze něž Bushova administrativa zajišťovala hlavní tok informací směrem k 

americké veřejnosti a voleným zástupcům v Kongresu USA. Zaměřuji se na samotnou 

americkou administrativu, americká média a think-tanky. Všichni tito aktéři přitom 

působí v interakci.

6.1. Vláda Spojených států amerických

Tvůrce komunikační strategie -  administrativa prezidenta Bushe -  představovala 

v celé komunikační strategii zásadní roli. Zvláště v průběhu přípravné fáze války v 

Iráku působila vláda jako hlavní subjekt určující mediální agendu ve vztahu k tématu 

irácké krize.

Jak uvádí Deepa Kumar v článku Media, War, and Propaganda: Strategies o f 

Information Management During the 2003 Iraq War, v průběhu uplynulých dvou dekád 

přistupují mediální společnosti ke snižování nákladů a to tím, že propouštějí novináře. 

Zpravodajská média se proto podle Kumarové logicky uchylují k tzv. levným zdrojům, 

mezi něž patří zejména vláda, což platilo i v případě irácké krize.64

V průběhu irácké krize byla americká administrativa také důležitým a v jistých 

ohledech unikátním informačním zdrojem, protože jako jediný subjekt disponovala 

informacemi od zpravodajských služeb. V takovém případě bylo pro kohokoliv mimo 

okruh Bílého domu velmi problematické ověřit pravdivost předkládaných informací.65

Prezentaci oficiálních vládních stanovisek zajišťoval prezident Bush a jeho 

vládní tým několika způsoby, mezi něž patřily například: projevy o stavu Unie, 

televizními kanály přenášené projevy k členům Kongresu, oficiální dokumenty, tiskové 

konference, vystoupení v médiích v hlavním vysílací čase či metoda embedding (více 

v kapitole 6.2.1.). V další části práce uvádím některé konkrétní způsoby, jak americká 

vláda informovala veřejnost o svých postojích a „faktech“ o irácké krizi.

64 KUMAR, Deepa. Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 
2003 Iraq War. In Communication and Critical/Cultural Studies. 2006, Volume 3, Issue 1, str. 52.
65 DADGE, David. The War in Iraq and Why the Media Failed Us. Westport, Connecticut, London : 
Praeger Publishers, 2006, str. 19,23.
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6.1.1. Oficiální dokumenty

Jednotlivé složky administrativy zveřejnily ve sledovaném období celkem šest -  

z pohledu komunikační strategie zásadních -  dokumentů:

■ The National Security Strategy of the United States of America (září 2002)

■ A Decade of Deception and Defiance - Saddam Hussein's Defiance of the 

United Nations (září 2002)

■ Iraq's Weapons of Mass Destruction Programs (říjen 2002)

■ National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (prosinec 2002)

■ Apparatus of Lies, Saddam's Disinformation and Propaganda 1990-2003 

(leden 2003)

■ National Strategy for Combating Terrorism (únor 2003)

Všechny výše uvedené dokumenty se v menší či větší míře týkají tématu Iráku. 

Irácká problematika je často zasazena do kontextu boje s terorismem a šířením principů 

svobody, demokracie a spravedlnosti.

V programovém politickém dokumentu, National Security Strategy, se poprvé 

objevuje také koncept politiky preempce jako nového důležitého nástroje uplatňování 

politiky USA. Bushova administrativa v dokumentu slučuje dva koncepty -  prevenci a 

preempci -  právě pod pojem preempce.66

V National Security Strategy se objevuje zmínka přímo o Iráku:

„V průběhu války v Zálivu [je myšlena tzv. první válka v Zálivu -  pozn. autora] 

jsme získali nezvratný důkaz o tom, že irácké záměry se neomezovaly pouze na 

chemické zbraně, které Irák dříve použil proti Íránu a vlastním lidem, ale také na získání 

jaderných zbraní a bojových biologických látek.“67

Decade o f  Deception and Defiance - Saddam Hussein's Defiance o f  the United 

Nations, tento dokument sloužil jako podkladový materiál pro vystoupení prezidenta 

Bushe před Valným shromážděním OSN 12. září 2002. Podkladový materiál přináší

66 KHOL, Radek. Nová Národní bezpečnostní strategie USA Grantový projekt MZV RB 15/12/03. Ústav 
mezinárodních vztahů, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: <www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=7428>.
67 The White House [online], [cit. 2007-05-10]. National Security Strategy. October 2002. Dostupný z 
WWW: <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>, str. 14.
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příklady systematického porušování 16 rezolucí Rady bezpečnosti OSN ze strany 

iráckého prezidenta v uplynulých deseti letech.

Dokument Iraq's Weapons o f  Mass Destruction Programs, vydaný americkou 

zpravodajskou službou CIA, konstatuje, že Irák pokračuje ve svém programu zbraní 

hromadného ničení, což je v rozporu s rezolucemi a restrikcemi OSN. Bagdád má podle 

této zprávy vlastnit chemické a biologické zbraně, stejně tak střely s doletem větším, 

než povolují nařízení OSN. Zpráva předpovídá, že bude Irák disponovat jadernou zbraní 

již možná v této dekádě.69

Strategie boje proti zbraním hromadného ničení s názvem National Strategy to 

Combat Weapons o f  Mass Destruction70 se přímo nezmiňuje o Iráku. Zdůrazňuje však 

hrozby, které plynou z šíření zbraní hromadného ničení a jež se dotýkají celého světa 

včetně území Spojených států amerických. Jak uvedl prezident ve svém tiskovém 

prohlášení: „Hrozba je reálná a v sázce je hodně.“71

V materiálu s názvem Apparatus o f  Lies, Saddam's Disinformation and 

Propaganda 1990-200312 se hovoří způsobech, jak Saddám Husajn manipuluje s 

veřejným míněním. Dokument si klade za cíl shrnout snahy irácké vlády ovlivňovat 

světové mínění po uplynulých dvanáct let. Zpráva nabízí fakta a kontext, který musí být 

údajně aplikován na každá vyjádření iráckého režimu.73

Dokument National Strategy for Combating Terrorism se zmiňuje o sedmi 

státech, které podporují terorismus a mezi něž Spojené státy americké řadí i Irák.74

Výše uvedené dokumenty sehrály v předvečer zásahu v Iráku důležitou roli. 

Přinášely informace, kterými s ohledem na jejich charakter nedisponovali novináři a 

byli tak „nuceni“ je přebírat. Se začátkem války v Iráku se témata veřejnosti

68 The White House [online], 2002 [cit. 2007-05-10], A Decade of Deception and Defiance. Dostupný z 
WWW: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912,html>.
69 Central Inteligence Agency [online]. 2002 [cit. 2007-05-10]. Iraq's Weapons of Mass Destruction 
Programs. Dostupný z WWW:
< https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1 /iraq wmd/lraq 0ct 2002.pdf>.
70 State Department [online], [cit. 2007-05-10]. National Strategy to Combat Weapons of Mass 
Destruction Dostupný z WWW: http://www.state.gov/documents/organization/16092.pdf>.
71 The White House [online], [cit. 2007-05-10]. Stanovisko prezidenta. Úřad tiskového mluvčího. 
Dostupný z WWW: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/20021211-8.html>.
72 The White House [online], [cit. 2007-05-10], Apparatus of Lies. Saddam’s Disinformation and 
Propaganda 1990-2003. Dostupný z WWW: <http://www.whitehouse.gov/ogc/apparatus/index.html>.
73 Senior Administration Official, Foreign Press Center [online], [cit. 2007-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://fpc.state.gov/ipc/16791 .htm>.
74 The White House [online], [cit. 2007-05-10], National Strategy for Combating Terrorism. Dostupný z 
WWW:
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/counter_terrorism_strategy.pdf>.
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předkládaných materiálů proměnila. Americké ministerstvo zahraničí uveřejňovalo tzv. 

fact sheety, které již Irák nevykreslovaly jako hrozbu, ale zmiňovaly například nutnost 

jeho obnovy, humanitární podpory a důležitost lidských práv.75

6.1.2. Webové stránky

Webové stránky jednotlivých složek Bushovy administrativy sloužily jako 

hlavní otevřený zdroj oficiálních informací pro veřejnost a média. Americké 

ministerstvo zahraničí mělo například speciální sekci týkající se Iráku.

Se zahájením vojenských operací, resp. se začátkem operace Irácká svoboda 

(Iraqi Freedom) 20. března 2003 se stupňuje informační role amerického ministerstva 

obrany. Pentagon však namísto speciální „irácké sekce“ zařadil problematiku Iráku pod 

sekci s názvem War On Terror, která disponovala samostatnou internetovou adresou 

http://www.defendamerica.mil/. V tomto případě se nabízí spojitost názvu s celkovým 

informačním rámcem komunikační strategie, tzn. navodit dojem, že je nutné bránit 

Spojené státy americké.

75 State Department [online] [cit. 2007-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http/www.state.gov/p/nea/ci/c8787.htm>.
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6.1.3. Rétorika

Rétorické obraty patřily k významným nástrojům administrativy. Důležitost 

(před)válečné rétoriky se ukázala již během tzv. první války v Zálivu, což dokládá 

Steven Hurst v článku The Rhetorical Strategy o f  George H. W. Bush during the
7Persian Gulf Crisis 1990-91. Hurst ve své analýze dokazuje, jak „slova“ prezidenta 

George H. W. Bushe dokázala zásadní měrou ovlivnit vnímání veřejnosti tehdejšího 

amerického angažmá v Iráku. Hurst nabízí paralelu i se současným prezidentem 

Bushem a jeho „klíčovými“ slovy před a během války v Iráku.

29. ledna 2002 předstoupil Bush před členy Kongresu s tradičním projevem o 

stavu Unie, během něhož jmenoval tři státy sponzorující terorismus, Severní Koreu, Írán
• • • • 77a Irák a nazval je a jejich spojence osou zla . Bush varoval před dlouhodobými záměry 

Iráku opatřit si jaderné zbraně a zdůraznil potřebu reagovat a ochránit Ameriku a její
78spojence.

Vystoupení bylo živě přenášeno některými televizními stanicemi a mohlo tak 

bez jakýchkoli zásahů novinářů nabídnout americké veřejnosti pohled Bushovy 

administrativy.

Není cílem této práce analyzovat všechna jednotlivá vyjádření členů 

administrativy. Na základě zkoumaných zdrojů lze však definovat některá klíčová 

slovní spojení či tvrzení vážící se k irácké krizi.

Deepa Kumar spatřuje dvě nej důležitější sdělení veřejnosti ze strany 

administrativy. Podle Kumarové vláda navozovala spojitost mezi událostmi z 11. září a 

iráckým režimem, který měl mít vazby na teroristickou organizaci Al-Káida. Druhým 

argumentem bylo nebezpečí použití iráckých zbraní hromadného ničení proti Spojeným 

státům.79 Stejný názor prezentuje Kenneth M. Cosgrove ve studii Consumer Marketing
OfV

and the War on Terror.

76 HURST, Steven. The Rhetorical Strategy of George H. W. Bush during the Persian Gulf Crisis 1990- 
91. In Political Studies. 2004. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: <http://www.blackwell- 
synergy.com/action/showPdf?submitPDF=Full+Text+PDF+%28117+KB%29&doi=10.111 l%2Fj.l467- 
9248.2004.00485 .x&cookieSet= 1 >.
77 Jedná se o paralelu, kterou používal za studné války Ronald Reagan (dobro vs. zlo).
78 The White House [online], [cit. 2007-05-10]. President Delivers State of the Union Address, The 
President's State of the Union Address, The United States Capitol, Washington, D.C. Dostupný z WWW: 
<http://www.whitehouse.gOv/news/releases/2002/01/20020129-11 .html>.
79 KUMAR, Deepa. Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 
2003 Iraq War. In Communication and Critical/Cultural Studies. 2006, str. 54-55.
80 COSGROVE, Kenneth M.. Consumer Marketing and the War on Terror [online], [cit. 2007-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://sherpa.bl.uk/8/01 /PMCosgrove.pdf>.
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Během jedné tiskové konference z 6. března 2003 pro americká média věnované 

problematice Iráku, zmínil prezident Bush útoky z 11. září 2001 a Al-Káidu celkem
Ol V

čtrnáctkrát. Žádný z přítomných novinářů však nepoložil dotaz, proč prezident spojuje 

otázku Iráku s událostmi z 11. září 2001. Danou otázku si nekladla ani hlavní americká 

média a zcela převzala vyjádření prezidenta.82

Alternativní analýzu nabízí speciální vyšetřovací oddělení výboru Sněmovny 

reprezentantů Kongresu USA (Committee on Government Reform -  Minority Staff 

Special Investigations Division) ve své zprávě Iraq on the Record s podtitulem The 

Bush Administration’s Public Statements on Iraq, kterou vypracovalo na žádost 

kongresmana Henry A. Waxmana. Zvláštní vyšetřovací oddělení se soustředilo na 

vyjádření pěti členů administrativy (prezident George W. Bush, viceprezident Richard 

Cheney, ministr obrany Donald Rumsfeld, ministr zahraničí Colin Powell a poradkyně 

pro národní bezpečnosti Condoleezza Riceová) v období od března 2002 do ledna 2004 

a zkoumalo počet a charakter jejich „zavádějících“83 vyjádření.84 Tabulka č. 1 (Figure 

1) ukazuje četnost „zavádějících“ prohlášení členů Bushovy administrativy.85 Tabulka 

č. 2 (Figure 2) řadí „zavádějící“ prohlášení do čtyř kategorií.86

81 The White House [online], [cit. 2007-05-10]. President George Bush Discusses Iraq in National Press 
Conference [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030306-8.html>.
82 DADGE, David. The War in Iraq and Why the Media Failed Us. Westport, Connecticut, London : 
Praeger Publishers, 2006, str. 104.
83 Není cílem práce zkoumat pravdivost či nepravdivost, ale jelikož byla tvrzení označovaná ve zprávě 
jako zavádějící, zmiňována v souvislosti s iráckým režimem, považuji za vhodněji zmínit.
84 Iraq on the Record: The Bush Administration's Public Statements on Iraq [online]. United States 
House of Representatives, Committee on Government Reform - Minority Staff Special Investigations 
Division, 2001, March 16,2004 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://oversight.house.gov/IraqOnTheRecord/pdf admin_iraq_on_the_record rep.pdf>.
85 Tamtéž, str. 5.
86 Tamtéž, str. 6.
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Figure 1: Num ber o f M isleading Statem ents M ade Each M onth  
M arch 2002 - January 2004

Figure 2: Categories of Misleading Statements
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Důležitou součástí komunikační strategie byly i názvy jednotlivých akcí 

administrativy USA. Název americké vojenské operace v Iráku -  Irácká svoboda (Iraqi 

Freedom) byl zcela v souladu s vojenskou terminologií po 11. září 2001, což je zejména 

patrné v souvislosti s operací Trvalá svoboda (Enduring Freedom). Název operace má
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zásadní význam pro mediální obraz války. Americké televizní stanice si pro své válečné 

zpravodajství vybraly označení, která mohou v mnoha ohledech navozovat rétoriku 

Pentagonu. Stanice Fox a MSNBC například používaly název „Operation Iraq 

Freedom“, CBS zvolila „America at War“ (Amerika ve válce) a zpravodajská stanice
• • 07CNN užívala spojení „Strike on Iraq“ (útok na Irák).

V úvodní části této podkapitoly jsem zmiňoval projev prezidenta Bushe v 

Kongresu v lednu 2002 a jeho důležitost ve vztahu k irácké krizi. I v posledním projevu 

George Bushe o stavu Unie před členy Kongresu USA, věnoval americký prezident 

značnou část, více jak polovinu celkového času, právě kampani proti terorismu, Iráku a 

Saddámu Husajnovi. Projev sledovalo podle odhadů 60 miliónů Američanů.88

6.2. Média

Cílem této podkapitoly je představit roli médií ve sledované komunikační 

strategii, není však záměrem této práce detailně zkoumat jednotlivá média a pomocí 

mediální analýzy zjišťovat, jak konkrétní americká média nahlížela na iráckou krizi. 

Zaměřuji se na obecná zjištění ve vztahu americkým médiím jako celku v průběhu 

irácké krize.

„V moderní době jsou média nepochybně nástrojem války. Je to proto, že 

vyhrávání moderních válek je stejně tak závislé na domácím a mezinárodním veřejném 

mínění, jako na úspěšném porážení nepřítele na bitevním poli.“89

Tuto charakteristiku role médií odůvodňuje Kenneth Payne tvrzením, že úspěch 

ve válce je v dnešní době dán politickými spíše než vojenskými podmínkami a ukazuje 

to na příkladě nedávných konfliktů v Kosovu či Afghánistánu.

Stejně tak v případě irácké krize sehrála americká masmédia velmi zásadní roli. 

Média jsou obecně označována nejen za přenositele informací, ale také za jejich tvůrce.

V případě irácké krize se však setkáme zejména s názory, že média svou roli „hlídacího

87 KUMAR, Deepa. Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 
2003 Iraq War. In Communication and Critical/Cultural Studies. 2006, str. 52.
88 DOMKE, David: A Matter o f  Faith: The White House and the Press, [cit. 2007-05-15] Dostupný 
z WWW: <http://www.nieman.harvard.edu/reports/04-2NRSummer/68-70V58N2.pdf>.
89 PAYNE, Kenneth: The Media as an Instrument o f  War. Parametrs, 2005, str. 81.
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psa“ nezvládla, protože působila ve většině jako „pouhý“ prostředek informací mezi 

členy Bushova týmu a americkou veřejností.90

Další vysvětlení nabízí William Darley, které se váže k první válce v Zálivu, ale 

lze ho aplikovat i na námi zkoumanou válku v Iráku. Média podle Darleyho v podstatě 

posilují názory svých čtenářů a diváků. Navíc ve chvíli, kdy začíná válka, se veřejnost 

včetně médií a členů Kongresu staví do role nekritického podporovatele.91

S tímto názorem souhlasí i David Dadge ve své knize The War in Iraq and Why 

the Media Failed Us, podle něhož byla média v době před vypuknutím války v 

dilematu. Pokud by totiž ignorovala některá nejvíce „ožehavá“ prohlášení Bushovy 

administrativy, která postrádala faktický základ, mohla se vystavit odcizení od svých 

čtenářů, posluchačů a diváků a to mimo jiné z důvodu vnímaného nebezpečí, které 

údajně hrozilo Spojeným státům.92 Na druhé straně pokud se média uchýlila k 

publikování informací poskytnutých administrativou, čelila nebezpečí, že informace
• Q-2

nezasadí do správného kontextu, protože neměla dostatek informací.

Během přípravné fáze na válku v Iráku měla americká média omezenou možnost 

ověřit informace předkládané Bílým domem, v nichž se odkazovala na zdroje ze 

zpravodajských služeb a na druhé straně média nedisponovala vlastními „původními“ 

informacemi. Bushova administrativa podle Jean-Paul Marthoz z bruselského Human 

Rights Watch nepředkládala přesné a kompletní informace, a to z důvodu, že by mohla 

navodit dojem, že válka není nutná či příliš riskantní.94

Přesto si některá média postupně uvědomovala svá selhání, v roce 2004 se ke 

způsobu poskytování zpravodajství vyjádřil například list The New York Times. List 

přiznává, že jejich deníkem poskytované informace pocházeli často z určitého kruhu

90 DOMKE, David: A Matter o f  Faith: The White House and the Press, [cit. 2007-05-15] Dostupný 
z WWW: <http://www.nieman.harvard.edu/reports/04-2NRSummer/68-70V58N2.pdf>.
91 DARLEY, William. War Policy, Public Support and the Media, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/05summer/darley.pdf->, str. 123.
92 DADGE, David. The War in Iraq and Why the Media Failed Us. Westport, Connecticut, London,: 
Praeger Publishers, 2006, str. 21.
93 Tamtéž.
94 MARTHOZ, Jean-Paul. The Marketing of War. Iraq: Media, War and Democracy, Procedings of an 
international seminar organised by the Panos Institute Paris, listopad 2003, Centre Wallonie Brussels -  
Paris, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW:
<http://www.panosparis.org/fichierProdGB/flchierProdl 138.pdf->.
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iráckých informátorů, „odpadlíků“ a iráckého exilu usilující o „změnu režimu“ v Iráku, 

jejichž důvěryhodnost se postupně stala diskutovanou otázkou.95

Deepa Kumar spatřuje mezi důvody, proč média přinášela zejména argumenty 

pro válku, také v charakteru komerčních mediálních gigantů, resp. jejich sklonu k 

propagandě.96

K často absolutně nekritickému chování médií během irácké krize přispěl i 

prostý fakt, že američtí novináři jsou také Američani. A vzhledem k vykreslování Iráku 

jako národní hrozby ze strany administrativy, by mohl být jakýkoliv novinář, který by 

chtěl zpochybňovat „důkazy“ Bílého domu, označen za „nevlastence“.97 Docházelo tak 

k daleko většímu prolínání dvou identit, kdy se novinář mohl při své práce často cítit 

více Američanem než novinářem.

Tuto tezi dokládá i případ korespondentky deníku New York Times Elisabeth 

Bumillerové, která v odpovědi na otázku ohledně konkrétního selhání amerických médií 

v průběhu tiskové konference prezidenta Bushe 20. března 2003 -  v den zahájení války

-  uvedla pro deník Baltimore Sun:

„Myslím, že jsme byli velmi nesmělí, protože tisková konference v East Room je 

v přímém přenosu. Je to velmi působivé. Je děsivé tam vstát. Představte si to, jste v 

hlavním televizním čase a ptáte se prezidenta Spojených států a to ve chvíli, kdy jde 

země do války. Byla tam ten večer velmi vážná, temná atmosféra a myslím, že se to 

promítlo do toho, že nikdo se nikdo nechtěl dostat do sporu s prezidentem v tomto 

těžkém čase.“98

David Dadge shrnuje důvody, proč média selhala do pěti bodů:

■ atmosféra patriotismu po útocích z 11. září 2001 a před válkou v Iráku, 

byla chytře využita Bushovou administrativou k potlačení názorové 

opozice;

95 The Times and Iraq. The New York Times. 26.5.2004, s. A 10. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://proquest.mlp.cz/pqdweb?index=267&did=64228781 l&SrchMode=l&sid=3&Fmt=3&VInst=PR 
OD& VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS= 1179701402&clientld=46682>.
96 KUMAR, Deepa. Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 
2003 Iraq War. In Communication and Critical/Cultural Studies. 2006, str. 49.
97 DOMKE, David: A Matter o f  Faith: The White House and the Press, [cit. 2007-05-15] Dostupný 
z WWW: <http://www.nieman.harvard.edu/reports/04-2NRSummer/68-70V58N2.pdf>.
98 DADGE, David. The War in Iraq and Why the Media Failed Us. Westport, Connecticut, London : 
Praeger Publishers, 2006, str. 139-140.
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■ Bushova administrativa viděla média spíše jako „doručování“ informací, 

než jako ústavně chráněnou instituci se specifickou rolí v americké 

společnosti;

■ problematičnost reportáží o zpravodajských otázkách, když neměly 

přístup k původním zdrojům;

■ silná politizace faktů a štěpení bipartismu americké politiky;

■ skandály médií, které podkopávaly jejich důvěru u veřejnosti, spojené s 

komercializací zpráv, která postupně ruší hranice mezi zprávami a 

zábavou."

6.2.1. Embedding: novináři v centru dění?

Jedním z konkrétních nástrojů americké administrativy vůči médiím byl tzv. 

princip embeddingu100. Americká administrativa umožnila více než 600 žurnalistům 

přístup k vojenským konvojům: novináři se tak stali přímou součástí vybraných 

jednotek.101

Pravidla embeddingu byla stanovena ve zvláštním dokumentu Ministerstva 

obrany s názvem Public Affairs Guidance on Embedding Media during Possible Future 

Operations/Deployments in the U.S. Central Commands Area o f  Responsibility. V 

úvodu zprávy se píše, že ministerstvo obrany umožní médiím „dlouhodobý a co 

nejméně omezený přístup k americkým vzdušným, pozemním a námořním silám 

prostřednictvím embeddingu“.102 Dokument přiznává, že mediální pokrytí operací se 

podílí na formování veřejného mínění v oblasti národní bezpečnosti, ale má vliv i na 

vnímání operací v dalších zemích, zejména těch spojeneckých. Zpráva zdůrazňuje, že 

důležité je přinést pravdivý příběh -  „dobrý či špatný“ -  dříve než ostatní aktéři „zavalí 

média dezinformacemi“.103

99 DADGE, David. The War in Iraq and Why the Media Failed Us. Westport, Connecticut, London : 
Praeger Publishers, 2006, str. 144.
100 Pojem embedding zatím nemá v české terminologii ekvivalent. V této práci jej budu tedy používat v 
originále.
101 PAUL, Christopher, KIM, James, Reporters on the Battlefield. The Embedded Press System in 
Historical Context. RAND. National Security Reserach Divison. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG200.pdf>.
102 Public Affairs Guidance on Embedding Media during Possible Future Operations/Deployments in the 
U.S. Central Commands Area o f  Responsibility, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.defenselink.mil/news/Feb2003/d20030228pag.pdf>.
103 Tamtéž.

34

http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG200.pdf
http://www.defenselink.mil/news/Feb2003/d20030228pag.pdf


Ministerstvo obrany v dokumentu uvádí, že dotyční novináři se tak stanou 

součástí jednotek, které budou doprovázet a podléhají tak veškerým bezpečnostním i 

dalším opatřením podle rozhodnutí velitele jednotky.

Dokument povoluje novinářům zveřejňovat například následující informace104: 

obecný popis začátku leteckých operací;

datum, čas a lokaci předchozích konvenčních vojenských misí a akcí a

výsledky těchto misí, pokud jsou popisovány v obecné rovině;

typy sil zapojených do akce (např. letectvo, pěchota, obrněné jednotky,

námořnictvo);

účast spojeneckých jednotek na operaci, ovšem pouze po souhlasu 

velitele spojeneckých jednotek;

názvy a místa původu amerických vojenských jednotek.

Naopak zakázáno je zveřejňování následujících informací: 

počty voj áků v j ednotlivých j ednotkách; 

počty letadel;

informace o budoucích operacích;

fotografie zachycující bezpečnostní opatření;

informace o činnosti zpravodajských služeb;

živých přenosů z bojových operací, pokud velitel nestanoví jinak;

informace o odložených nebo zrušených operacích.

Kuypers a Cooper tvrdí, že mezi novináři, kteří byli součástí postupujících 

jednotek a těmi, kteří byli před bojovou linií, byl velký rozdíl. „Embedovaní“ novináři 

popisovali zejména slabost odporu irácké armády, často zmiňovali také fakt, že se 

Iráčané vzdali či uprchli. Zdůrazňovali rovněž vřelé kontakty mezi spojeneckými 

vojáky a iráckými civilisty.

Novináři zpoza frontové linie připomínali zuřivost iráckých povstaleckých sil, 

ničení infrastruktury a kritizovali také samotný přístup spojenců, zejména nepřiměřenost 

jejich válečných plánů a vyjadřovali nedůvěru v americké záměry.103

104 Tamtéž.
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Z pohledu americké administrativy se jednalo o velmi promyšlenou strategii. 

Embedding může být na první pohled chápán jako vstřícný postoj k novinářům, je však 

zřejmé, že administrativa tím zároveň přebírá kontrolu nad chováním novinářů a 

reguluje jejich přístup k informacím. Někteří novináři, kteří mají zkušenosti s válečným 

zpravodajstvím tvrdí, že být přímo na místě znamená mít mnohem méně informací než 

má redaktor sedící v redakci a přijímající zprávy tiskových agentur. Úkolem reportéra 

na místě je pak přinést spíše reportáže zachycující atmosféru. Zde se začínají projevovat 

psychologické vlivy: člověk, který je součástí určitého kolektivu velice často postrádá 

schopnost vnímat jej objektivně, a to zvláště v takto vyhrocené situaci, jakým válečný 

konflikt bezesporu je.

V textech, které se embeddingem zabývají se často objevuje názor, že se de facto 

jedná o formu propagandy. Jiný výklad označuje novináře přidružené k jednotkám v 

podstatě za válečné turisty106.

6.3. Think-tanky jako advokáti války v Iráku

Think-tanky představují dalšího významného aktéra v rámci komunikační 

strategie. Pod pojmem think-tank chápeme „výzkumné instituce zabývající se politikou, 

jejíž členové se věnují širokému spektru oblastí s cílem vzdělávat vedoucí politiky i 

veřejnost. Jako think-tanky bývají ovšem označovány i kvazi-vládní instituce 

financované z veřejných rozpočtů, ale též strategická výzkumná pracoviště velkých 

firem“.107

Vliv think-tanků na formování zahraniční politiky je často diskutovaným 

tématem, ať již na oficiální linii108, v médiích109 či přímo samotnými think-tanky110. 

Tématu se věnuje i řada odborných publikací a knih.111

105 KUYPERS, Jim, COOPER, Stephen. A Comparative Framing Analysis of Embedded and Behind-the- 
Lines Reporting on the 2003 Iraq War. Qualitative Research Reports in Communication. Vol. 6, No. 1, 
October 2005.
106 CRITTENDEN, Jules. Embedded Journal: Why We Write, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.poynter.org/dg.lts/id.24467/content.content_view.htm>.
107 SCHNEIDER, Jiří. Potřebujeme v ČR think-tanky? Příspěvek na konferenci Fakulty sociálncíh věd 
UK Konsolidace vládnutí v ČR 31. 10.— 2. 11.2002. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.policy.hu/schneider/FSVPaper.html>.
108 HELLE, Dale. Influence o f  Think Tanks on U.S. Foreign Policy Formulation. Heritage Foundation;
109 Conservative Anger Grows Over Bush's Foreign Policy, By Michael Abramowitz, Washington Post 
Staff Writer Wednesday, July 19, 2006; Page A01, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/18/AR2006071801373.html>.
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Think-tanky mají ve Spojených státech dlouhou tradici, zatímco v České 

republice a střední Evropě představuje analýza think-tanků a jejich vlivu na zahraniční 

politiku dosud pouze okrajové téma.112

V amerických médiích mají think-tanky významnou roli coby nezávislí 

komentátoři. Organizace Fairness and Accuracy In Reporting, celoamerická 

monitorovací skupina, která se zabývá cenzurou a kritickým sledováním médií, definuje 

roli think-tanků v médiích jako neutrálních pozorovatelů, kteří vyvažují politicky 

zaujaté názory a lobby istické skupiny. Mezi nej častěji citované think-tanky uvádí 

Brookings Institution (středolevicový), American Enterprise Institute a Council on 

Foreign Relations (obě konzervativní).

Mezi vládní a nevládní sférou dochází ve Spojených státech -  obecně i na poli 

zahraniční politiky -  k personální fluktuaci, řada zahraničněpolitických think-tanků má 

ve svých správních radách nebo přímo ve vedení bývalé ministry, bývalé vysoké 

úředníky administrativ či velvyslance. Například bývalá ministryně zahraničí USA 

Madeleine Albright je předsedkyní National Democratic Institute; tehdejší zahraničně 

bezpečnostní poradce prezidenta Jamese Cartera Zbigniew Brzezinski je členem správní 

rady Center for Security and International Studies, velvyslanec Richard Haass byl v
113roce 2003 zvolen do čela Council on Foreign Relations.

Tato propojenost je jedním ze základních předpokladů pro hájení zájmů a 

realizaci návrhů, jež think-tanky v rámci utváření veřejné politiky {public policy) 

předkládají. Kritici války v Iráku v této souvislosti často poukazují na silné propojení 

klíčových pracovníků Bushovy administrativy s konzervativními think-tanky.

Jednou z takových organizací je Project fo r  New American Century (PNAC), 

založený v roce 1997, který si klade za cíl podporovat vedoucí roli Spojených států ve

110 Například Foreign Policy Research Institute řídí speciální program Think Tanks and Civil Societies 
Program-, jeho ředitel James Mac Gann se problematikou think-tanků v zahraniční politice přímo zabývá 
například: <http://usinfo.state.gov/joumals/itps/1102/ijpe/pj73mcgann.htm>.
111 Významnou publikací o think-tancích je  práce: Abelson, Donald E. AMERICAN THINK-TANKS 
AND THEIR ROLE IN US FOREIGN POLICY. New York: St. Martin's, 1996. 208p. Do Think Tanks 
Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, Donald E. Abelson, Paper 0773523170 
(9780773523173), Release date: 2002-03-08.
112 První publikací svého druhu v českém prostředí je  práce SCHNEIDER, Jiří. Think-tanky ve 
visegrádských zemích. Analýza politiky a obhajoba zájmů. Brno : Mezinárodní politologický ústav 
Masarykovy univerzity, 2003.
113 Haas se ještě z vládní pozice zabýval vlivem think-tanků na zahraniční politiku -  viz např. 
<http://usinfb.state.gOv/joumals/itps/l 102/ijpe/pj73haass.htm>.
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světě a vymezuje principy konzervativní zahraniční politiky.114 PNAC se od tradičních 

think-tanků odlišuje tím, že se nesoustředí na tradiční výzkum a zpracování analýz (jako 

například Brookings Institution nebo American Enterprise Institute), ale spíše na 

iniciativy (například formou otevřených dopisů nebo krátkých memorand). Mezi 

prvními signatáři „statement of principles“, jakési zakládací listiny, figurují bývalí 

členové Reaganovy a administrativy Bushe staršího, jako například Elliot Abrams, 

Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Frank Gaffney, Paula Dobriansky, 

ale také třeba bratr současného prezidenta Jeb Bush.115 Předsedou PNAC je William 

Kristol, zakladatel amerického konzervativního magazínu Weekly Standard, PNAC ve 

svém poslání a ve svých aktivitách vychází ze zprávy The Defense Policy Guidance 

(DPG), kterou v roce 1992 připravil tehdejší náměstek ministra obrany Richarda 

Cheneyho, Paul Wolfowitz a národně bezpečnostní poradce Lewis Libby. Zpráva je 

považována za strategii neokonzervativců po skončení studené války.116 Dokument před 

svým schválením pronikl do tisku. Na zprávu se odvolali také autoři dalšího materiálu
117Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century
118ze září 2002. Základní principy se objevily také v Bushově National Security Strategy 

v roce 2002.

Otázkou Iráku a změny režimu v Iráku se PNAC zabývá od svého založení. V 

roce 1998 adresovali představitelé dopis prezidentu Billovi Clintonovi, v němž PNAC 

varoval před neefektivní politikou vůči iráckému režimu Saddáma Husajna a vyzval 

Clintona ke změně přístupu: „Jedinou přijatelnou strategií je taková, která eliminuje 

možnost, že Irák bude moci použít zbraně hromadného ničení, nebo že bude hrozit 

jejich použitím. V krátkodobém měřítku to znamená ochotu podniknout vojenskou akci 

(iundertake military action), jelikož diplomacie očividně selhává. Z dlouhodobého 

hlediska se pak jedná o odstranění Saddáma Husajna a jeho režimu.“119 Pod tuto výzvu 

se podepsali budoucí činovníci v Bushově administrativě, mj. Richard L. Armitage,

114 Project fo r  the New American Century. Statement o f  Principles, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm>.
115 Tamtéž.
116 International Relations Centre, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: <http://rightweb.irc- 
online.org/profiIe/1571>.
117 Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century, A Report o f  The 
Project for the New American Century. Září 2000. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.newamericancentury.org/publicationsreports.htm>.
118 International Relations Centre, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: <http://rightweb.irc- 
online.org/profile/1571>.
119 Project for the New American Century. Letter to President Clinton, [cit. 2007-05-15] Dostupné 
z WWW: <http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm>.
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Robert B. Zoellick, Zalmay Khalilzad, John Bolton, Richard Perle, Paul Wolfowitz, 

Donald Rumsfeld, ale také Francis Fukuyama nebo Robert Kagan. Kagan v témže roce 

publikoval na stránkách Weekly Standard ostrou kritiku zaměřenou proti Clintonově 

přístupu k Iráku.120 V článku se odvolával na projev přednesený Paulem Wolfowitzem
191před Sněmovní komisí pro národní bezpečnost. V něm navrhoval Wolfowitz navázat 

na vojenskou strategii z první války v Iráku a vytvořit na jihu země „bezpečnou 

chráněnou zónu, v níž by se mohla shromažďovat a organizovat opozice vůči 

Saddámovi“. Zajištění této podpory by podle Wolfowitze umožnilo vytvoření 

mezinárodní vlády, jež by mělo pod kontrolou největší ropná naleziště v zemi; PNAC 

věnoval tomuto projevu náležitou publicitu. O několik týdnů později vychází v 

Kristolově Weekly Standard úvodník s názvem „Jak vyhnat Saddáma“122.

Je proto logické, že zastánci těchto názorů si své postoje a principy, jež

podporovali v rámci PNAC, přenesli do vládních funkcí. Z tohoto hlediska je možné

konstatovat, že zásah proti Iráku neměl být žádným překvapením. PNAC podporoval

pevně administrativu v době probíhajících příprav na válku (v období sledovaném touto

prací). Na jeho stránkách, na stránkách Weekly Standard a dalších konzervativních

periodik (Los Angeles Times, Washington Post) uveřejňovali pak jednotliví autoři

spojení s touto iniciativou (William Kristol, Gary Schmitt, Robert Kagan) názory
• 1podporující a ospravedlňující zásah. Na stránkách Project for New American Century 

se také objevovaly analýzy (či odkazy na ně), které podporovaly názory prezentované 

administrativou (například napojení iráckého režimu na Al-Káidu nebo zasazení tažení 

proti Iráku do strategie v rámci boje proti terorismu).124

Za „proválečné“ konzervativní think-tanky bychom mohli označit také American 

Enterprise Institute (AEI) nebo Center for Security Policy (CSP). V případě AEI jsou 

dominující názory Richarda Perleho, dlouholetého člena vládního sboru Defence Policy 

Board (v letech 2001-2003 tomuto sboru předsedal). Perle již v době probíhající války v

120 KAGAN, Robert. A Way to Oust Saddam. Weekly Standard. 28. září 1998. [cit. 2007-05-15] Dostupné 
z WWW: <http://www.newamericancentury.org/iraq-092898.htm>.
121 SCHMITT, Gary. Wolfowitz Statement on U.S. Policy Toward Iraq. 18. září 1998. [cit. 2007-05-15] 
Dostupný z WWW: <http://www.newamericancentury.org/iraqsepl898.htm>.
122 How to Oust Saddam. New American Century, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<www.newamericancentury.org/AttackIraq-Novl 6,98.pdf>.
123 Například: SCHMITT, Gary. Powell's Integrity and Iraq's Deviousness Can Make a Compelling Case. 
Los Angeles Times , 2. února 2003.
124 KRISTOL, William. Iraq and the War on Terror, Project Memorandum. 21. srpna 2002. [cit. 2007-05- 
15] Dostupný z WWW: <http://www.newamericancentury.org/iraq-082102.htm>;

KRISTOL, William. Iraq - al Qaeda Connection, Project Memorandum. 12. prosince 2002. [cit. 2007- 
05-15] Dostupný z WWW: <http://www.newamericancentury.org/iraq-121202.htm>.
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Afghánistánu vyjadřoval názory, které by bylo možné označit za lobbování pro zásah v 

Iráku.125 Podobně se vyjadřoval i v předvečer války, ať již v médiích či v rámci slyšení 

na půdě Kongresu.126 S American Enterprise Institute jsou spojeni i další představitelé 

Project for New American Century, kteří jsou buď přímo zaměstnanci AEI, nebo jeho
_ 127

stránkách publikují ve prospěch zásahu (například Garry Schmitt, Thomas Donelly).

Médiím dominovaly také příspěvky a komentáře Franka Gaffneyho, který 

zastával několik významných postů v administrativně Ronalda Reagana. Rada jeho 

komentářů se pravidelně objevovala v rádiích či televizi.128 Gaffney v současnosti řídí 

konzervativní think-tank Center for Security Policy, který ideově vychází z Reaganova 

konzervatismu. Své politické názory tak opírá o silné konzervativní ideje. (Centrum má 

například program, který se jmenuje Válka idejí). Za Bushovu politiku vůči Iráku se
•  129postavily i další organizace, například Heritage Foundation.

Think-tanky ve Spojených státech mají významný vliv na formování zahraničně

politických názorů, a to především díky svému relativně bezproblémovému přístupu do 

médií a personálnímu zajištění, zejména z řad bývalých vysokých politiků.

125 PERLE, Richard. The U.S. Must Strike at Saddam Hussein. 1. ledna 2002. [cit. 2007-05-15] Dostupný 
z WWW: <http://www.aei.org/publications/filter.all,pubID.13484/pub_detail.asp>.
126 PERLE, Richard. Take Out Saddam—Iťs the Only Way. 25. února 2003. Dostupné z WWW: 
<http://www.aei.org/publications/filter.all,pubID. 16100/pub_detail.asp>.
127 Například: SCHMITT, Gary. DONELLY, Thomas. Counterinsurgency, Not Caution, Is the Answer in 
Iraq. 27. října 2003. [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW:
<http://www.aei.org/publications/pubID. 19352,filter.all/pub_detail.asp>.
128 Centre fo r  Security Policy, [cit. 2007-05-15] Dostupný z WWW: 
<http://www.centerforsecuritypolicy.org/Home.aspx?SID=56&SubCategoryID=185.
129 PHILIPS, James. A Strong Case Against Iraq. Heritage Foundation. 8. října 2002. [cit. 2007-05-15] 
Dostupný z WWW: <http://www.heritage.org/Research/MiddleEast/wml54.cfm>.
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Závěr -  zhodnocení komunikační strategie
Na základě zkoumaných zdrojů jsem přesvědčen o úspěšnosti komunikační 

strategie Bushovy administrativy v průběhu sledovaného období -  irácké krize. 

Základním předpokladem pro plnění jakékoliv strategie je koordinovanost. Bushově 

týmu se podařilo zkoordinovat vystupování jednotlivých členů americké vlády, případně 

vysoce postavených činitelů státního aparátu co se do načasování, obsahu i formy týče.

Bílý dům představoval -  minimálně během přípravné fáze války v Iráku -  

dominantní informační zdroj a mohl tak sám určovat, které informace představit 

veřejnosti a které naopak (ne)použít v jiný okamžik.130 Stejně jako tomu bylo u 

nej bližšího amerického spojence v irácké válce, ve Velké Británii, i Bushova 

administrativa se odkazovala na informace, resp. hodnocení zpravodajských služeb. 

Publikané informace tak mohla s odstupem času dementovat a odkázat se na tehdejší 

(mnohdy zavádějící) závěry tajných služeb.

Administrativě se podařilo zasadit irácký „problém“ do kontextu s atmosférou, 

která se v americké společnosti objevila po útocích z 11. září 2001.131 Po událostech z 

11. září dominoval mezi Američany, novináři nevyjímaje, pocit strachu, který mohl 

působit jako marketingový nástroj vlády. Oficiální americká rétorika, ve které se 

objevovala spojení z dob studené války, tuto tezi spíše potvrzuje. Projevy byly založené 

na vykreslování Iráku jako hrozby, na kterou musí být Spojené státy připraveny či 

přesněji musí jí v souladu s doktrínou preemptivní obrany zavčas zabránit. Irák byl 

často dáván do souvislosti s teroristickou sítí Al-Káida, ve které americká veřejnost 

spatřovala hlavní hrozbu.

Téma Iráku nabývá na (oficiální) pozornosti členů Bushovy administrativy, a 

tedy i médií a veřejnosti v září 2002. V dané době stálo před prezidentem několik

130 RICH, Frank. What the White House Knew and When It Knew I t : Time Lines o f  the Selling o f  the War 
[online]. May 22, 2006 [cit. 2007-05-17], Dostupný z WWW: 
<http://www.frankrich.com/rich_timeline_no_print_final.pdP>.
131 Jiří Šedivý v této souvislosti nabízí hypotézu o reprodukci národní identity, kterou Američané zahájili 
po 11. září 2001 právě v reakci na teroristické útoky. Šedivý tak naráží na projev George Bushe z 8. 
listopadu 2001, kde padla zmínka o „národním probuzení“. Rámcem a nástrojem reprodukce identity se 
měl stát válečný diskurs -  válka proti terorismu. Zdroj: ŠEDIVÝ, Jiří. Střet identit? : USA a Evropa po
11. září. Mezinárodní vztahy. 2002, roč. 37, č. 4, s. 5-26.
132 The PIPA/Knowledge Networks Poli. The American Public on International Issues : Americans on the 
Conflict with Iraq [online]. October 2, 2002 [cit. 2007-05-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqConflict_Oct02/IraqConflict%200ct02%20rpt.pdf>.
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domácích i zahraničněpolitických událostí. Ve zbývajících měsících roku 2002 se
• O • r O 133například vláda snažila prosadit „iráckou“ rezoluci na půdě Spojených národů.

Před administrativou stálo také důležité hlasování v Kongresu USA, jenž se 

nakonec výraznou většinou vyslovil ve prospěch usnesení, které prezidenta opravňovalo 

k použití síly proti hrozbě ze strany iráckého režimu. V neposlední řadě se musela 

administrativa soustředit na volby do Kongresu, na tzv. midterm elections, jejichž 

výsledek se mohl chápat i v rovině poskytnutí prezidentovi politický mandát k zásahu v 

Iráku.

Americkým médiím, resp. Bushově administrativě se podařilo americkou 

veřejnost přesvědčit o hrozbě ze strany iráckého režimu. V průzkumu veřejného mínění 

z října 2002 většina Američanů věřila, že Saddám Husajn může zasáhnout Spojené státy 

zbraněmi hromadného ničení.134 Stejně tak výrazná většina dotázaných Američanů
• 135podpořila prezidentovo rozhodnutí vstoupit do války s Irákem.

Médiím se během samotné války naskytla příležitost „účastnit se“ bojových 

operací, být „při tom“ v reálném čase, v reálném bojišti. Forma embedding, jak se 

nazývá tento druh dočasné „symbiózy“ médií s vojáky, se používala již za druhé 

světové války, nikdy ale ne v takovém rozsahu. Novinářská metoda embedding má svá 

pozitiva, stejně jako i nevýhody pro konzumenty informací. Byli jsme svědky situací, 

kdy místo kritického novináře mluvil z amerického tanku k americkým posluchačům 

„voják“ loajální až oddaný válečnému tažení.

Bílý dům pod vedením George Bushe vnímal média spíše jako přímý ve většině 

nekritický nástroj k americké veřejnosti, jak dokazují mnohá prohlášení jeho 

představitelů. Administrativa opomíjela tradiční kontrolní „checks and balances“ roli 

médií v americké společnosti.136 Na druhé straně se ale administrativa vystavila

133 Podle průzkumu veřejného mínění, provedeného The PIPA/Knowledge Networks Poli, většina 
Američanů podporovala zbrojní inspekce OSN jako prostředku k odzbrojení Iráku. Zdroj: The 
PIPA/Knowledge Networks Poli. The American Public on International Issues : Americans on the 
Conflict with Iraq [online], October 2,2002 [cit. 2007-05-14], Dostupný z WWW: 
<http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqConflict_Oct02/IraqConflict%200ct02%20rpt.pdf>.
134 The PIPA/Knowledge Networks Poll. The American Public on International Issues : Americans on the 
Conflict with Iraq [online], October 2,2002 [cit. 2007-05-14], Dostupný z WWW: 
<http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqConflict Oct02/IraqConflict%200ct02%20rpt.pdf>.
135 The PIPA/Knowledge Networks Poll. The American Public on International Issues : Americans on the 
Iraq War and the Future o f  the United Nations [online]. March 31, 2003 [cit. 2007-05-14], Dostupný z 
WWW: < http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqUNfut_Mar03/IraqUNfut%20Mar03%20rpt.pdf>.
136 DADGE, David. The War in Iraq and Why the Media Failed Us. Westport, Connecticut, London : 
Praeger Publishers, 2006, str. 32, 33.
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možnému dlouhodobému riziku ztráty důvěry veřejnosti ve „fakta“ a 

důsledku krátkodobě úspěšné komunikační strategie.

to právě v

43



Resumé
This paper focuses on the communication strategy of the George W. Bush 

administration during the Iraq Crisis in 2002 -  2003. It attempts to outline the methods 

of political communication of the U.S. administration and to define the goals of an 

anticipated communication strategy.

The thesis is divided into two sections. A theoretical introduction qualifies basic 

terms, such as political communication, communication strategy, public diplomacy, 

public affairs, etc.

The second part is dedicated to a case study focusing on the war in Iraq and its 

preparatory phase. This includes a brief description of an international context of the 

Iraq crisis. The analysis pays a special attention to the role of the U.S. administration, 

media and think-tanks in forming of the communication strategy and attempts to 

identify its authors. The case study further deals with concrete tools of this strategy, 

which include, among others, embedding.

Based on the analyzed sources, which included primary sources (speeches, 

declarations, documents), as well as secondary sources (mainly publications and 

analysis in journals), it is possible to argue that the communication strategy of the Bush 

administration was well-elaborated. The government realized the importance of the 

communication policy and decided to set up several coordination group dealing with 

this issue (e.g. White House Information Group or Iraq Public Diplomacy Group).

The paper makes the point that the communication strategy, within the 

monitored period, was managed successfully.
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V případové studii se zaměřím na konkrétní nástroje komunikační politiky, které Spojené státy 
uplatňovaly v průběhu „hlavních válečných operací“ v Iráku. Dotknu se tak zejména hromadně
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V závěru práce zhodnotím úspěšnost sledované Bushovy strategie a její význam při prosazování
amerických zahraničněpolitických zájmů.________________________________________________
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a koncem „hlavních válečných operací“ v Iráku v květnu 2003. V daném období lze vysledovat 
komunikační strategii Bushovy administrativy a její realizaci v souvislosti s přípravou (na) 
války(u) v Iráku i následnými válečnými operacemi.

Vzhledem k zaměření práce, tzn. analýze komunikační strategie Bushovy administrativy, nelze 
jednoznačně určit teritoriální vymezení práce. Při zkoumání inicianční a realizační fáze 
komunikační strategie se chci soustředit zejména na území Spojených států amerických. V práci 

| však mohu v omezené míře narazit i na jiné teritoriální oblasti v závislosti na konkrétní podobě 
komunikační strategie. Vzhledem k provázanosti (globalizaci) světové mediální scény bude těžké 
odlišovat komunikační strategii určenou americkému (domácímu) publiku od té, jež je zaměřena na
neamerické publikum a která se promítá například v zahraničním zpravodajství._________________
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