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Anotace 

Zprávy o válce, krizi nebo přírodních katastrofách tvoří nedílnou každodenní součást 

zpravodajství. Publicistická reportáž Současné české válečné/krizové zpravodajství v 

lokálních podmínkách představí tento žurnalistický žánr přímo očima válečných reportérů. 

Praktická část této práce prostřednictvím autorských rozhovorů s Tomášem Etzlerem, 

Jarmilou Štukovou, Antonínem Kratochvílem a Jakubem Szántó představuje specifika 

válečného a krizového zpravodajství, přibližuje publika hlavní předpoklady a požadavky 

na válečné zpravodaje a pozastavuje se nad některými etickými dilematy spojenými s touto 

profesí. Teoretická část této práce může být definována jako faktické doplnění reportáže a 

je v ní zahrnuta stručná historie této profese, etické aspekty včetně návodů a kodexů, 

kterými se váleční novináři řídí. Cílem je čtenáři a divákovi zprostředkovat a přiblížit práci 

lidí, kteří dobrovolně pohybují neozbrojeni na frontových liniích.  

 

Annotation 

War, crises or natural disasters are an integral part of everyday news coverage. 

Contemporary Czech war/crisis journalism in local conditions presents this journalistic 

genre directly through the eyes of war reporters. The practical part of this presents the 

specifics of war and crisis reporting through interviews with Tomáš Etzler, Jarmila 

Štuková, Antonín Kratochvíl and Jakub Szántó. It introduces the main requirements for 

war journalists and focuses on some ethical dilemmas associated with this profession. The 

theoretical part of this work can be defined as a factual supplement to the pactical part and 

includes a brief history of the profession, ethical aspects, including instructions and codes 

used by war journalists. The aim is to mediate and introduce the readers and viewers to the 

work of people who voluntarily move unarmed on the front lines. 
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Úvod 
 

Cílem této práce je představení válečné novinařiny v praktické části, tedy 

v audiovizuální,  publicistické  reportáži,  která  se  pokouší  běžnému  publiku  přiblížit  práci 

současných  českých  válečných  novinářů.  Jako  zdroje  informací  mi  sloužily  především 

autorské rozhovory s novináři. Konkrétně s Jakubem Szántó, Jarmilou Štukovou, Tomášem 

Etzlerem a Antonínem Kratochvílem. Výroba těchto rozhovorů byla poznamenána pandemií 

COVID-19  a  většina  z nich  se  tak  musela  odehrávat  na  dálku  neboli  online.  Z důvodu 

charakteru tématu jsem využil archivní audiovizuální obsah českých i světových vysílacích 

médií, stejně jako materiál, který mi poskytli respondenti.  

V následující teoretické části práce se věnuji žánru publicistické reportáže, stručně 

shrnuji  historii  světové  a  tuzemské  válečné  žurnalistiky,  abych  se  následně  v kapitole 

Specifika válečné žurnalistiky pokusil vysvětlit některé pojmy, které jsou v souvislosti se 

současným  válečným  zpravodajstvím  často  skloňovány  (embedding,  fixer).  Zaměřím  se 

mimo jiné na proměnu, kterou válečná žurnalistika prošla s nástupem internetu a sociálních 

sítí. Při tvorbě teoretické části jsem čerpal do značné míry ze zahraničních pramenů.  

Po domluvě s vedoucím bakalářské práce jsem se rozhodl pro mírné odchýlení od 

původní  struktury  práce  avizované  v tezi  (viz.  teze  str.  19).  Kromě  toho,  že  jsem  přidal 

kapitolu o historii válečné žurnalistiky, jsem sekci o současné české válečné žurnalistice 

rozšířil také o zahraniční vývoj a současné trendy. 



 
 

3 

Publicistická reportáž  

 

Zatímco zpravodajství má funkci především informační a definiční a snaží se události 

co nejrychleji zachytit a následně předat publiku, hlavním znakem publicistického stylu je 

hledání  souvislostí,  vyslovování  názorů,  komentářů,  mínění  a  stanovisek  k většinou  již 

známým faktům. 1 Na rozdíl od zpravodajství, které je založeno na novosti, v publicistice 

nabývá na významu autentičnost. 2 I když publicistický žánr také zachycuje aktuální dění, 

zároveň obsahuje „soudy, postoje, pojmy, jejím výsledkem není jen informování, ale také 

poznávání. Postihuje společenské jevy, příčiny jejich vzniku i vzájemné korelace. […] Mezi 

české publicistické žánry patří např. glosa, poznámka, reportáž, interview, fejeton, 

sloupek…“3 

Na  druhé  pomyslné  hranici  publicistického  stylu  a  zpravodajství  stojí  z hlediska 

aktuálnosti  dokument.  Dokumentaristika  se  zabývá  trvalejšími  jevy,  co  se  existence  a 

významu týče a zachycuje zpravidla delší časové období.4 Konkrétně publicistický 

dokument se stejně jako publicistická reportáž věnuje příběhům lidí, kteří se objevují ve 

zprávách,  a  dotýkají  se  politických  i  společenských  témat.5  Publicistický  dokument  se 

seriózními metodami snaží přijít s výzkumem aktuálního tématu, zajímavého sociálně nebo 

politicky.6 Orlebar uvádí, že „komerční televize se čím dál více vyhýbají tomuto žánru kvůli 

jeho finanční náročnosti, ale také kvůli nedostatku odborníků.“7 Televizní publicistika nazírá 

na aktuální společenské problematiky z hlediska dlouhodobých cílů a perspektiv.  

Reportáž podle Tušera 8 patří do publicistiky emocionálního typu a autor v ní při 

zobrazování reality využívá obrazné vyjadřovací prostředky. Záruba uvádí, že od obrazové 

zprávy se reportáž liší posílením částí, které popisují „proč“ a „jak“ na rozdíl od 

 
1 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2011. s. 13–14. ISBN 978-80-246-

1899-9.  

2 TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 2010, s. 37. ISBN 978-80-89447-23-7. 

3 OSVALDOVÁ, Barbora. cit. d., s. 14. 

4 TESÁR, Ivan. Televizní výkladový slovník. Díl 2, K-P. Praha: Čs. televize, 1978, .s. 312. Edice ČST. 

5 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, s. 90. ISBN 

978-80-7331-246-6. 

6 Tamtéž s. 90.   

7 Tamtéž s. 91.  
8 TUŠER, Andrej. cit. d., s. 147.  
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zpravodajského  „kdo-co-kdy-kde“.  Dobří  reportéři  dokáží  i  ve  velmi  krátkém  čase  uvést 

základní  údaje  srozumitelně,  a  ještě  s  podrobnostmi,  které  reportáž  ozvláštňují.9  Hlavní 

poslání reportáže tkví v tom, že zaujímá k zobrazované skutečnosti současně analytický a 

hodnotící přístup.10 

Praktická encyklopedie žurnalistiky definuje televizní publicistiku následovně: 

„Publicistika  televizní  –  skupina  pořadů  televizní  žurnalistiky,  které  kromě  informací  o 

daném jevu tento jev analyzují se záměrem ho vysvětlit a komentovat obvykle s menšími 

nároky na časovou aktuálnost než ve zpravodajství“. 11 Dále představuje televizní reportáž 

jako „nejfrekventovanější zpravodajsko-publicistický žánr v televizi s výraznou 

informativně-analytickou funkcí a dokumentárním principem audiovizuálního zobrazování 

skutečnosti.  Vychází  z autentického  svědectví  reportéra  o  faktech  tvořících  dějovou  linii 

události.“    Zatímco  u  zpravodajství  předpokládáme  neutralitu  v přístupu  k údajům  i  ve 

výrazu,  publicistika  se  neobejde  bez  osobního  stanoviska  a  individuálního  projevu  při 

použití jazykových a stylistických prostředků. 12 Praktická encyklopedie žurnalistiky uvádí 

několik typů televizní reportáže a to psychologickou, investigativní, popisnou, kritickou a 

reportáž ve které je užito uměleckého vyjadřování. 13 V televizní reportáži je velmi důležitá 

postava autora. Lokšík14 dělí strukturu reportážní zprávy na tři základní části: „[E]xpozici – 

zajímavý a poutavý úvod, který okamžitě vtáhne diváka do tématu (např. emocionálně silná 

výpověď očitého svědka, úryvek dramatické akce), střední část, v níž je divák seznámen se 

třemi až čtyřmi nejpodstatnějšími body události (jedním z nich může být vysvětlení pozadí 

události, jiným objasnění hlavní okolnosti nebo významného detailu jejího vzniku, dalším 

doplnění  o  podrobnější  kontext  zprostředkovaný  ústy  svědků  a  odpovědných  činitelů)  a 

vyvrcholení  (závěr),  v  němž  shrnuje  podstatné  rysy  události  a  naznačuje  její  následky.“ 

Podle Tušera televizní publicistická reportáž spojuje „informační složku a názorovou složku, 

 
9 CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ. O 

reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 88. ISBN 978-80-246-1781-7. 

10 TESÁR, Ivan. Televizní výkladový slovník. Díl 3, R-Ž. Praha: Čs. televize, 1978, s. 15-16. Edice ČST.  

11 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 164-165. ISBN 978-80-7277-266-7.  

12 OSVALDOVÁ, Barbora. cit. d., s. 14. 

13 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, J. cit. d., s. 209. 
14 LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In: OSVALDOVÁ, Barbora. cit. d., s. 87. 
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která vychází z nezvyklé situace, kde byl autor přítomen.“  

Audiovizuální publicistická reportáž bývá zpravidla součástí televizní či rozhlasové 

publicistické relace a výrobní doba tak závisí na periodicitě relace, ve které je odvysílána. 15 

Stopáž neboli délka publicistické reportáže není přesně stanovena, ale bývá zpravidla delší 

než u reportáže zpravodajského typu. Podle Dubášové má publicistická reportáž obvykle dvě 

složky: „studio a vlastní příspěvek. Jestliže však relace nemá moderátora, je studio součástí 

příspěvku  jako  komentář  před  samotnou  analýzou  problému.  Publicistická  reportáž  má 

výhodu  v analýze  a  postupném  objasňování  problému,  nevýhodu  však  v tom,  že  při  její 

obvyklé periodicitě vysílání se může zabývat jen událostmi, které se staly ne dnes, ale před 

týdnem a dříve.”16 

 
15 DUBÁŠOVÁ, Iva, 2010. Co nemůžeme obrazově uchopit, nemůžeme odvysílat! Http://old.ucjtk.ff.cuni.cz/ 

[online]. [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://old.ucjtk.ff.cuni.cz/publikace/3-01/dubasova.htm  
16 Tamtéž. 
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Historie válečné žurnalistiky  

 

Během  zrodu  válečného  zpravodajství  jako  specializovaného  odvětví  žurnalistiky 

v období od roku 1865 do 1914, byly požadavky na novináře poměrně jednoduché. 17 Philip 

Knightley  ve  své  knize  o  historii  válečné  žurnalistiky 18  uvádí,  že  tehdejší  popularita 

válečných dopisovatelů závisela na jejich schopnosti psát reportáže z války jako 

dobrodružné příběhy s malým politickým či morálním komentářem. Válečná žurnalistika je 

prezentována jako série „prvenství“ definovaných v rámci technologických změn – Bůrská 

válka  je  první  „mediální  válka“,  válka  ve  Vietnamu  je  první  „televizní  válka“,  Válka  v 

Perském zálivu v roce 1990 je první válka „v přímém přenosu“, Kosovo je první 

„internetovou válkou“ atd..19  

Slovník válečné žurnalistiky 20 datuje vznik tohoto žánru na začátek devatenáctého 

století, kdy Henry Crabb Robinson pokrýval napoleonské války pro The Times, čímž se stal 

jedním z prvních válečných dopisovatelů.  

Za  prvního  moderního  válečného  dopisovatele  je  všeobecně  považován  William 

Howard  Russel,  který  pro  britský  deník  The  Times  pokrýval  Krymskou  válku  (1853–

1856)21. Na rozdíl od výše citovaného Knightleyho, Williams v knize A New History of War 

Reporting  uvádí,  že  zprávy  z války  byly  tehdy  většinou  nezáživné  a  obsahovaly  pouze 

obsáhlý popis dobytého území, seznamy zapojených důstojníků atd.22 Během druhé Búrské 

války (1899–1902) bylo k britské armádě připojeno kolem 70 dopisovatelů včetně Winstona 

Churchilla, tehdejšího zaměstnance Morning Post. 23 Podle Smithové a Higginse je vývoj 

 
17 Sparre, K. (2000). Conceptualising changes in war reporting. Sicherheit Und Frieden (S F) / Security and 

Peace, 18(3), 252-258. Retrieved July 5, 2021, from http://www.jstor.org/stable/24231190 

18 Philip Knightley: The First Casualty, New York: Harcourt Brace Jovanovitch, 1975, s. 42-44. 

19 Kevin Williams (2012) WAR CORRESPONDENTS AS SOURCES FOR HISTORY, Media History, 

18:3-4, 341-360, DOI: 10.1080/13688804.2012.722426, s. 344. 

20 Roth, Mitchel. Encyclopedia of War Journalism, Grey House Publishing, 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/3433018?accountid=15618. s. 314. 

21 Angela Smith & Michael Higgins (2012) Introduction: Reporting war – history, professionalism and 

technology, Journal of War & Culture Studies, 5:2., 131-136. DOI: 10.1386/ jwcs.5.2.131_7, s. 136. 

22 Williams, Kevin. A New History of War Reporting, Taylor & Francis Group, 2020. ProQuest Ebook 

Central, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/6000830?accountid=15618. 

23 Angela Smith & Michael Higgins (2012) Introduction: Reporting war – history, professionalism and 

technology, Journal of War & Culture Studies, 5:2, 131-136 DOI: 10.1386/ jwcs.5.2.131_7, s. 133. 
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válečné novinařiny spojen s technologickým pokrokem ještě více než s vývojem sociálním, 

kulturním a politickým. Americká občanská válka je považována za první velký konflikt, při 

kterém bylo možné fotografovat. Během druhé světové války už se však platformou stal 

rozhlas a později televize.  

Válka ve Vietnamu byla ve Spojených státech medializována ve velkém měřítku až 

poté  co  se  do  konfliktu  na  jaře  roku  1965  zapojili  američtí  vojáci.  V roce  1968  se  již 

v Indočíně nalézalo kolem 600 akreditovaných novinářů. 24 Vietnamský konflikt bývá často 

označován jako „první televizní válka“. Filmy byly ze země lodí dopraveny do Tokia, kde 

byly rychle vyvolány, editovány a následně dopraveny do USA. Role médií ve Vietnamu je 

podle  Spectora  stále  předmětem  kontroverze.  Někteří  věří,  že  média  tehdy  hrála  roli 

v porážce  Američanů  a  argumentují  tím,  že  tendence  médií  k negativnímu  reportování 

pomohla  podkopat  podporu  války  v USA,  zatímco  její  necenzurované  pokrytí  poskytlo 

cenné informace nepříteli ve Vietnamu. Množství odborníků se však shoduje na tom, že před 

rokem  1968  většina  zpráv  naopak  americké  snažení  ve  Vietnamu  podporovala.  Spector 

tvrdí25, že americká deziluze ohledně války ve Vietnamu byla produktem mnoha faktorů, 

mezi které média patřila.  

Podle  Volka  ovlivnily  podobu  mediálního  pokrytí  vietnamské  války  dva  faktory. 

Prvním  z nich  je  mládí  tehdejších  amerických  reportérů,  které  s  sebou  neslo  častější 

vyhledávání senzací a kritičtější vztah k válečné realitě. Jako druhý významný faktor Volek 

uvádí skutečnost, že v šedesátých letech se stala hlavním zdrojem informací televize. Obrazy 

civilních a vojenských obětí posilovaly odmítavé reakce veřejnosti.26 

„Výsledek celého konfliktu ukázal, že v situaci ‚omezené‘ války nelze spoléhat na 

patriotismus žurnalistů, ale že je třeba veškeré informace pečlivě selektovat. Tato zkušenost 

či poučení našlo svou doposud nejdokonalejší realizaci při konfliktu v Perském zálivu. Zde 

již nešlo jen o pasivní komunikační strategii opírající se o striktní cenzuru, ale bylo využito 

 
24 Spector, Ronald H.. "The Vietnam War and the media". Encyclopedia Britannica, 27 Apr. 2016, 

https://www.britannica.com/topic/The-Vietnam-War-and-the-media-2051426. Accessed 5 July 2021. 

25 Spector, Ronald H.. "The Vietnam War and the media". Encyclopedia Britannica, 27 Apr. 2016, 

https://www.britannica.com/topic/The-Vietnam-War-and-the-media-2051426. Accessed 5 July 2021. 

26 VOLEK, Jaromír. Média v „omezené“ válce: simulovaný konflikt v Perském zálivu. Revue pro média: 

Válka a propaganda. 2002, č. 2, s. 2. Dostupné z: 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf 
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aktivního přístupu spočívajícího v produkci a distribuci vlastních verzí o průběhu boje.“27 

Američtí badatelé Christopher Paul a James Kim uvádějí, že ve Vietnamu se tisk těšil vysoké 

úrovni  přístupu  k  operacím,  zejména  kvůli  relativně  přátelskému  vztahu,  který  se  mezi 

tiskem  a  armádou  vytvořil  za  druhé  světové  války.  Tento  vztah  však  během  války  ve 

Vietnamu  zaznamenal  výrazný  posun,  protože  zpravodajství  válku  kritizovalo.  Následky 

tohoto napětí významně ovlivnily vztahy armády a tisku v pozdějších operacích v Grenadě 

a Panamě. K dalšímu pozoruhodnému posunu došlo během první války v Perském zálivu, 

avšak vytvoření základny pro nové druhy přístupu k tisku, což nakonec vedlo k tzv. systému 

embeddingu používanému během hlavních bojových operací v Iráku v roce 2003.28 „Lekcí“, 

kterou  si  lze  z Vietnamu  odnést  je,  že  armáda  nemůže  vést  válku  bez  podpory  domácí 

veřejnosti. Bez ohledu na to, zda je toto tvrzení za všech okolností „pravdivé“, je zřejmé, že 

z veřejné podpory plynou morální a politická podpora. Pozitivní vztahy s veřejností jsou 

důležité pro budování podpory veřejnosti.29 

Během války v Perském zálivu v letech 1990–1991 se se na místě shromáždilo do té 

doby  nejvíce  novinářů.30  Mezi  nejpozoruhodnější  rysy  zpravodajství  tehdy  patřil  průlom 

CNN  jako  nadnárodního  zpravodajského  kanálu  s nepřetržitým  vysíláním  a  přístupem 

k vůdcům na obou stranách konfliktu. Podle Nohrstedta byl tehdy vizuální materiál použit 

na zprostředkování obrazu tzv. „klinické války“ vedené Koalicí a tento obraz byl z velké 

části výsledkem koaliční propagandy,  cílené na zobrazování válečných akcí jedné strany 

jako  těch  civilizovaných,  na  rozdíl  od  strany  druhé.  Volek  zmiňuje  způsob  komunikace 

CNN, která se soustředila spíše na vyspělou technologii zbraní a její „humánní potenciál“. 

Nejvýznamnější kritici války Noam Chomsky či Edward Said se objevili na obrazovkách 

pouze okrajově, a to v záběrech, kde souhlasili s ekonomickými sankcemi OSN proti Iráku, 

aniž dostali příležitost vysvětlit svou pozici komplexněji.31 První válka v Iráku je příkladem 

situace, v níž si armáda uvědomí důležitost mediálního obrazu války. Během Války v Zálivu 

se  totiž  armády  snažila  být  hlavním  zdrojem  bojových  záběrů  z čehož  logicky  vyplývá 

 
27 VOLEK, Jaromír. cit. vyd., s. 2. 

28 Paul, Christopher and James J. Kim, Reporters on the Battlefield: The Embedded Press System in 

Historical Context. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2004. s. 83. 

29 Tamtéž s. 102. 

30 Nohrstedt, Stig. (2009). New war journalism: Trends and challenges. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/292492987_New_war_journalism_Trends_and_challenges 
31 VOLEK, Jaromír. cit. vyd., s. 8.  
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kontrola  nad  mediálním  obrazem.  Jedním  z dalších  důsledků  uznání  důležitosti  válečné 

žurnalistiky armádou je její sofistikovanější úsilí v oblasti public relations. V první válce v 

Perském zálivu poskytla armáda veřejnosti značné informace, ale nedovolila novinářům, aby 

tyto informace shromáždili nebo potvrdili svými nezávislými nálezy.  32 

Norhstedt33  uvádí,  že  mediální  obraz  „hodných  obětí“  kosovského  konfliktu  (1999)  nesl 

zpočátku  punc  propagandy  předních  zemí  NATO,  což  vedlo  k  soucitu,  který  zahrnoval 

především kosovsko-albánské uprchlíky. Postupně a současně se zpochybňováním 

propagandy NATO se však obraz stal vyváženějším a pozornost získaly i srbské civilní oběti. 

Tento posun byl pravděpodobně usnadněn jak geografickými, tak kulturními faktory. Válka 

v Kosovu byla první válkou v Evropě od druhé světové války, která vojensky zahrnovala 

velmoci. Její těsná blízkost a blízký kontakt s médii na Balkáně, vyvrátily druh 

jednostranného propagandistického obrazu, který média předávala během války v Perském 

zálivu. Nebylo možné zakrýt nebo se distancovat od „pravé tváře“ války.  

Útoky 11. září jasně demonstrovaly nový typ války vedený mezi volně 

organizovanými paramilitárními organizacemi na jedné a státními armádami jednotkami na 

druhé straně.  

Studie Framing the Iraq War 34 se pokouší shrnout podobnosti a rozdíly mediálního 

obrazu invaze do Iráku během března a dubna roku 2003 kdy „oficiálně“ probíhala Válka 

v Iráku. 

Navzdory  určitým  rozdílům  mezi  zpravodajskými  kanály  v  jednotlivých  zemích 

studie  odhaluje  nadnárodní  rozdíly  v podtématech  zdůrazňovaných  ve  vysílání,  tónu  v 

pokrytí opačných stran a objemu zpráv věnovaných spojencům (Spojené království a USA). 

Autoři přichází se závěrem, že zpravodajství z války v Iráku bylo podmíněno národními i 

mezinárodními kontexty, ve kterých byly zprávy vyrobeny. 

Výsledky mezinárodní komparativní analýzy obsahu „vlajkových“ televizních 

zpravodajských stanic v pěti zemích společně s arabskou stanicí Al-Jazeera, ukazují, že i 

když ve všech zemích zabírala většinu mediálního prostoru vojenská stránka věci, Al Jazeera 

 
32 Paul, Christopher and James J. Kim, Reporters on the Battlefield: The Embedded Press System in 

Historical Context. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2004. s. 88. 

33 Nohrstedt, Stig. (2009). New war journalism: Trends and challenges. 30. s. 95-112. 

34 Kolmer C, Semetko HA. Framing the Iraq War: Perspectives from American, U.K., Czech, German, South 

African, and Al-Jazeera News. American Behavioral Scientist. 2009;52(5):643-656. 

doi:10.1177/0002764208326513 
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a zpravodajství v Německu a Jižní Africe – tedy ve státech, které nebyly nakloněny akcím 

USA  a  Spojeného  Království  v Iráku  –  věnovaly  značný  podíl  zpravodajského  obsahu 

politickým aspektům války. Na roli novinářů v konfliktu bylo v České republice zaměřeno 

přibližně  4  %  zpráv  o  Iráku,  a  mnohem  méně  bylo  toto  téma  důležité  ve  zbytku  zemí: 

přibližně 3 % v případě Al-Džazíry, 2,6 % v jihu Afrika, 2,3 % ve Spojených státech a 2,1 

% ve Velké Británii. Studie také ukazuje, že téma válečné žurnalistiky bylo diskutováno 

zvláště  rozdílně  v Německu  a  v menší  míře  také  v České  republice,  kde  byla  otázka 

embeddingu  v popředí  veřejné  debaty.  Tato  a  další  zjištění  naznačují,  že  zpravodajství  z 

války v Iráku byl do určité míry podmíněno národními a politickými kontexty, ve kterých 

bylo  vytvořeno.  „Toto  mezistátní  porovnání  vznáší  vážné  otázky  o  důvěryhodnosti  a 

nestrannosti televizních zpráv ve věci válečného zpravodajství.“35 

 

Česká historie válečné žurnalistiky 

 

Vývoj  české  válečné  žurnalistiky  do  velké  míry  koreluje  s vývojem  tohoto  žánru 

v Evropě a později v sovětských či postsovětských zemích. Za průkopníka 

československého válečného zpravodajství je označován Josef Kudela, který jako příslušník 

legií  v roce  1917  založil  vojenský  časopis,  který  se  jmenoval  Československý  deník.36 

Během druhé světové války patřil mezi válečné novináře také Jiří Mucha, syn malíře Alfonse 

Muchy, který jako válečný reportér BBC prošel téměř všechna bojiště druhé světové války.37 

Z moderních českých válečných novinářů lze zmínit například Jaromíra Štětinu, který se 

jako reportér se specializoval na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe a jako novinář a 

filmař  pracoval  ve  více  než  dvaceti  válečných  konfliktech.38  Dále  Petra  Procházková, 

zpravodajka  z  řady  válečných  konfliktů  v  Asii  i  Africe,  která  se  věnovala  krizovému 

zpravodajství. Založila agenturu Epicentrum, kterou společně s Jaromírem Štětinou řadu let 

 
35 Tamtéž. 

36 Povolání - válečný reportér — ČT24 — Česká televize. ČT24 —Česká televize [online]. Copyright © [cit. 

05.07.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1461964-povolani-valecny-reporter 

37 Jiří Mucha, agent, který zklamal | Plus. Český rozhlas Plus [online]. Copyright © 1997 [cit. 05.07.2021]. 

Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/jiri-mucha-agent-ktery-zklamal-8479779 

38 Životopis | JAROMÍR ŠTĚTINA. JAROMÍR ŠTĚTINA | POSLANEC EP ZVOLENÝ ZA TOP 09 S 

PODPOROU STAROSTŮ [online]. Copyright © MEP Jaromír Štětina, 2015 [cit. 13.07.2021]. Dostupné z: 

https://jaromirstetina.cz/zivotopis/ 
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vedla.39 Michal Kubal od konce devadesátých let točil reportáže během krizí v Bosně nebo 

Kosovu. Po 11. září působil v Pákistánu a Afghánistánu, v roce 2003 během války v Zálivu 

v Iráku, kam se vracel i v následujících letech. V roce 2004 byl spolu s kameramanem Petrem 

Klímou a redaktorem ČRo Vítem Pohankou unesen povstalci v Iráku, po čtyřech dnech 16. 

dubna 2004 byl propuštěn.40 Jako poslední příklad uvádím Barboru Šámalovou, 

v současnosti zpravodajku České televize v Pekingu, která za zpravodajství z války v Iráku 

dostala v roce 2003 prestižní žurnalistickou Cenu Ferdinanda Peroutky.41 

 
39 Petra Procházková – Deník N. Deník N - Nezávislý český deník [online]. Copyright © N Media a.s. [cit. 

13.07.2021]. Dostupné z: https://denikn.cz/autor/petra-prochazkova/ 

40 Michal Kubal životopis | Databáze knih. Knihy | Databáze knih [online]. Copyright © 2008 [cit. 

13.07.2021]. Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/michal-kubal-55224 

41 Barbora Šámalová — Lidé — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 13.07.2021]. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/barbora-samalova/ 
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Specifika válečné a krizové žurnalistiky 

 

Pokrývání války, zejména boje, bylo vždy nebezpečné a vyžadovalo velkou 

vynalézavost při shánění a přinášení informací. Novináři se mohou nevědomky upsat nebo 

vědomě vyhovět cílům, ideologiím a perspektivám té nebo oné strany konfliktu. Alternativně 

se musí snažit pochopit celkový obraz v odporu vůči informačním monopolům vlastněným 

státem a armádou.42 

V kontextu mediálních studií odkazuje výraz žánr k ustálenému opakujícímu se typu 

či kategorii mediálních produktů vyznačujících se společnými tematickými, kompozičními 

či  formálními  rysy.43  Patrným  spojujícím  prvkem  „mediálních  produktů“,  které  bychom 

mohli zařadit do kategorie válečné žurnalistiky, je téma války. Orlebar 44 žánr definuje jako 

sdílení očekávání mezi publikem a televizními tvůrci. Cílem této kapitoly je sumarizovat 

specifika válečné žurnalistiky, a to včetně nároků kladených na osobu válečného novináře. 

V první  řadě  je  třeba  definovat  pojem  válka.  Ministerstvo  vnitra  s odkazem  na 

Francouzsko-česko-anglický  slovník  vojenských  pojmů  a  definic  válku  vysvětluje  jako 

otevřený ozbrojený konflikt mezi dvěma státy nebo společenskými komunitami, který se 

projevuje přerušením normálních a diplomatických aktivit mezi oběma stranami, případně 

mobilizací všech jejich dostupných zdrojů.  V oblasti, kde ke střetu dochází, může vyústit 

ve vyhlášení válečného stavu nebo válečné situace.  

Války nejsou vedeny pouze vojenskými prostředky. Společně s bojem na souši, na 

moři a ve vzduchu probíhá ještě mediální válka o názor veřejnosti a ochotu lidí a vojáků 

bojovat.45  Masová  média  mají  dnes  díky  vyspělé  technologii  možnost  výrazně  ovlivnit 

průběh  výsledek  konfliktu,  což  poprvé  prokázala  během  války  ve  Vietnamu.  Následkem 

toho byla značná změna ve vztahu armádních složek a jejich představitelů k médiím. 46 

Média jsou vysoce selektivní ve svém zaměření na války a konflikty. Zatímco Spojené státy 

 
42 Allan, S., & Zelizer, B. (Eds.). (2004). Reporting War: Journalism in Wartime (1st ed.). Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9780203497562 s. 14. 

43 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. s. 160. ISBN 

80-85947-67-6. 

44 ORLEBAR, Jeremy. cit. d., . s. 40.  

45 Taylor, Philip (2003) ‘‘We Know Where You Are’: Psychological Operations Media During Enduring 

Freedom’, in Thussu, Daya Kishan & Freedman, Des (eds.) War and the Media. London: Sage 
46 VOLEK, Jaromír. cit. vyd., s. 1. 
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se připravovaly na invazi do Iráku v roce 2003, média, zejména televizní zprávy velebily 

válku,  existovalo  zde  stejné,  ne-li  potenciálně  větší  napětí  mezi  USA  a  Severní  Koreou. 

Důkazy o skutečné, bezprostřední, nepřátelské, jaderné síle v Severní Koreje byly 

přesvědčivější  než  v  případě  Iráku.  Přesto  byly  zprávy  o  Severní  Koreji  Irákem  zcela 

zastíněny. Válka s Irákem vyhovovala hernímu plánu americké vlády na přetváření 

Středního východu.47  

Pokud jde o krizovou žurnalistiku, ta se zabývá reakcí médií a novinářů v případě 

mimořádných událostí jako jsou živelné katastrofy, úmrtí významných osobností či 

teroristické útoky. Právě poslední jmenované vzbuzuje kontroverzi v souvislosti s faktem, 

že teroristické útoky mají za cíl šířit strach prostřednictvím médií. Podle Moravce 48 není 

pochyb o tom, že se média stala jedním z nástrojů teroristů a uvádí šest etických dilemat, 

které pro novináře pokrývající teroristické akce mohou nastat – senzacechtivost a 

bulvarizace,  snaha  o  přesnost  při  volbě  jazykových  prostředků,  selektivita  informací, 

autocenzura  a  pokusy  o  navázání  kontaktů  s teroristy,  přímý  přenos  protiteroristických 

operací  a  maření  operací  záchranných,  závislost  na  oficiálních  zdrojích  a  manipulace 

s novináři, rizika využívání platforem participativní žurnalistiky.  

Kromě redakčních a etických hledisek ukládají zákony o terorismu zákonné 

povinnosti jednotlivcům, včetně novinářů, sdělit určité informace policii, jakmile to bude 

rozumně proveditelné.49 

Etika, pravidla, kodex 

 

„Pod tlakem faktorů, jako je terorismus, diskriminace menšin, xenofobie nebo válka, 

ve společnosti občas povstávají situace napětí a konfliktu. Za těchto okolností mají média 

morální povinnost bránit demokratické hodnoty: respekt k lidské důstojnosti, řešení 

problémů mírovými, tolerantními prostředky, a následně oponovat násilí a jazyku nenávisti 

a  konfrontace  a  musí  odmítnout  všechnu  diskriminaci  založenou  na  kultuře,  pohlaví  či 

náboženství,“  (rezoluce  Parlamentního  shromáždění  Rady  Evropy  o  žurnalistické  etice 

 
47 Allan, S., & Zelizer, B. (Eds.). (2004). Reporting War: Journalism in Wartime (1st ed.). Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9780203497562. s. 14.  

48 MORAVEC, Václav. Proměny novinářské etiky. Praha: Academia, 2020. Společnost, sv. 39. s. 272-276. 

ISBN 978-80-200-3111-2. 

49 War, Terror and Emergencies – Introduction, BBC - Homepage [online]. Copyright ©i [cit. 12.07.2021]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/war-terror-emergencies. 



 
 

14 

z roku 1993, čl. 33)50 

V publikaci Key Concepts of Journalism Studies 51 najdeme definici, která říká, že 

novinářská  etika  je  soubor  morálních  principů,  reflektovaných  v pravidlech,  psaných  či 

nepsaných, které předepisují, jak by se měl novinář během své práce vyhnout tomu, aby 

ublížil ostatním nebo je rozrušil. Zohlednění etiky také pomáhá definovat širší sociální účel 

žurnalistiky,  a  tedy  povinnosti  novináře  v  jakémkoli  konkrétním  úkonu,  např.  když  se 

rozhodne, zda je ve veřejném zájmu zničit něčí soukromí nebo (falešnou) pověst. Ačkoli 

pravidla  mohou  být  shrnuta  do  písemných  etických  kodexů  –  vypracovaných  společně 

novináři, organizacemi zaměstnavatelů nebo jednotlivými zaměstnavateli – každá mediální 

instituce  nebo  redakce  může  mít  svou  vlastní  odlišnou  etickou  nebo  neetickou  kulturu  v 

nepsaných tradicích. Poté se stává základní etickou záležitostí pro novináře, aby se rozhodl, 

zda tam může pracovat s čistým svědomím.  

„Nejsem zastáncem té teorie, že novinář musí být jako sloup ze železa a fotit, psát a 

dokumentovat. Ne, novinář musí především prožívat.“ (Jaromír Štětina, 1992)52  

Svědomí  musí  být  v  konečném  důsledku  etickým  pramenem  v  situacích,  kdy 

formální kodexy neposkytují žádné jasné pokyny nebo pokud morálka vyžaduje, aby takové 

vedení nebylo vhodné. Čím je novinář zkušenější, tím snadněji by si měl uvědomit, že takové 

kodexy nejsou všezahrnující. Jsou-li dodržovány, kodexy obvykle nabízejí veřejnosti větší 

ochranu před neetickou žurnalistikou, než je ta, kterou poskytuje zákon. Například ve Velké 

Británii kodex používaný Komisí pro stížnosti na tisk stanoví, že totožnost obětí znásilnění, 

a  to  i  v  ojedinělých  případech,  kdy  je  britské  zákony  povolují  jmenovat,  by  neměla  být 

odhalena  bez  adekvátního  (etického)  odůvodnění.  Dodržování  etických  povinností  může 

novináře postavit do rozporu se zákonem, když odmítne odhalit totožnost důvěrného zdroje, 

navzdory soudnímu příkazu. 

„Válečné zpravodajství je řemeslo. Ten, kdo je chce provozovat dobře, musí stejně 

jako  kterýkoliv  jiný  řemeslník  ovládat  souhrn  příslušných  úkonů  a  technických  postupů. 

Válečný  zpravodaj  však  musí  mít  ještě  něco  navíc.  Musí  mít  pod  kůží  zadřenou  averzi 

 
50 PACE - Resolution 1003 (1993) - Ethics of journalism . Object moved [online]. Copyright © PACE 2014 

[cit. 05.07.2021]. Dostupné z: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=16414&lang=en. 

51 Bob Franklin, Martin Hamer, Mark Hanna, Marie Kinsey, John Richardson. Key Concepts in Journalism 

Studies Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2005. s. 74. 
52 VEJVODA, Jiří. NUTZ, Ota. Káva u Kische. Praha: Radioservis, 1992. s. 148. ISBN 80-901242-2-4. 
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k válce  a  odpor  k násilí.  Nezaškodí,  když  si  on  sám  i  jeho  čtenáři,  posluchači  či  diváci 

uvědomí,  že  má  v těle  kromě  chladného  rozumu  také  srdce.  Nejdůležitější  součástí  jeho 

práce však je neustálá, každodenní přítomnost úcty novináře k těm, jejichž osudy zobrazuje.“ 

Jaromír Štětina, bývalý válečný zpravodaj, senátor (Novináři a neštěstí, MV ČR)  

Příručka53  Ministerstva  vnitra  pro  novináře,  kteří  se  chystají  pracovat  na  místě 

tragédie,  neštěstí,  nebo  konfliktu  vyzdvihuje  především  důležitost  správného  přístupu 

novináře  k obětem,  přeživším  či  pozůstalým.  Novinář  by  si  podle  těchto  pravidel54  měl 

uvědomovat, že i když to tak nemusí na první pohled vypadat, respondent může být v těžkém 

psychickém šoku a z prvních reakcí nelze usuzovat, jak hluboce je člověk zasažen. Nabádá 

k opatrnosti při rozhovorech s dětmi, či s rodiči v přítomnosti dětí. „Vždy jednejte 

s respektem a důstojností – tak, jak byste chtěli, aby se k vám lidé chovali, kdybyste byli ve 

stejné situaci. Jednejte citlivě a pokud je třeba rozhovor ukončete.“ „Očekávejte hrubé a 

nevlídné reakce, zvláště od rodičů, kterým zemřelo dítě. Agresivní projevy jsou přirozenou 

reakcí na prožité trauma. Vy ale nikdy hrbě nejednejte.“55 

V souvislosti s přípravou novináře na pobyt ve válečném konfliktu příručka nabádá 

k absolvování speciálního výcviku a kurzu první pomoci předtím, než se na místo vydá. 

„Budete čelit nebezpečnému prostředí, riziku zajetí, vyčerpání, vypjatým situacím a pokleslé 

morálce. Můžete se stát terčem útoku a může se vám stát, že válku začnete vyhledávat a 

milovat.“56  Dále publikace doporučuje, které vybavení je vhodné si sebou do války vzít 

(technické  vybavení,  oblečení,  lékárničku,  očkování,  bezpečnostní  zásady  apod.).  Dále 

doporučuje nedeklarovat bohatství, neustále u sebe mít presscartu a další potřebné 

akreditace. Ujistit se, že oblečení nepřipomíná uniformu, a tudíž z novináře nedělá terč. 57 

Tento pokyn je ovšem nutné uvést v kontextu se zprávou organizace Reportéři bez hranic, 

ve  které  je  uvedeno,  že  pouze  za  rok  2020  bylo  v souvislosti  se  svou  prací  zavražděno 

padesát novinářů (za rok 2019 to bylo 53 novinářů). Ze zprávy také vyplývá, že loni stoupl 

počet novinářů zabitých v zemích považovaných za „mírové“. Pouze necelá třetina (32 %) 

zemřela  ve  válečných  oblastech  jako  je  Sýrie  nebo  Jemen.  Ze  všech  novinářů  zabitých 

 
53 JAKOBSEN, Barbora a Štěpán VYMĚTAL. Novináři a neštěstí. Praha: Pro Oddělení psychologie a 

sociologie odboru personálního MV ČR vydává Themis, 2006. s. 47. ISBN 80-7312-039-9. 

 

55 Tamtéž.  

56 Tamtéž.  
57 Tamtéž s. 19. 
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v souvislosti s jejich prací v roce 2020 bylo 84 % vědomě a úmyslně zaměřeno a zavražděno, 

ve  srovnání  63  %  v roce  2019.  Zpráva  uvádí,  že  někteří  z nich  byli  zabiti  obzvláště 

barbarským způsobem.  

Jedna kapitola v knize je věnována odpovědnosti šéf redaktora, který by měl vytvářet 

příznivé  prostředí  pro  „své“  novináře  a  podporovat  je.  „Chtěla  bych,  aby  na  sebe  bral 

šéfredaktor odpovědnost za svoje redaktory, aby mi pomohl se rozhodnout, aby mě chránil 

před politiky a tlaky zvenčí. Šéfredaktor by měl své lidi připravovat, měl by jim rozšiřovat 

obzory, měl by to být někdo, kdo těmi situacemi už prošel, kdo je jim platný. Jinak já ho tam 

nepotřebuji.“ (Jitka Obzinová, novinářka)59  

Britská BBC ve svých redakčních pokynech uvádí, že konkrétní pokyny k pokrývání 

války jsou podle potřeby vydány na webových stránkách. „V dobách války, teroru, nouze 

nebo katastrofy bychom měli sledovat všechny naše výstupy, zejména naplánované 

programy (včetně filmů, dramat, komedií a hudby) a stezky, abychom identifikovali cokoli, 

co by mohlo být ve světle událostí považováno za nevhodné.“60 

Osobní účast na zprávě – ve chvílích, kdy je válečný novinář postaven před dilema, zda má 

zůstat nestranným pozorovatelem, či do situace zasáhnout. Jako příklad lze uvézt fotografii 

popálené holčičky během Vietnamské války, která se následně stala ikonou tohoto konfliktu. 

Fotograf  Nick  Ut  dokumentoval  skupinu  dětí  prchajících  před  napalmovými  nálety.  Ve 

chvíli, kdy si všimnul, že děvčátko bez šatů je vážně popálené, vystoupil z role pozorovatele 

a odvezl ji i ostatní děti do nemocnice. 61 Někteří váleční novináři se chtějí těmto situacím 

vyhnout  a  věří,  že  ohnisko  konfliktu  není  místem  pro  vytváření  upřímných  a  přesných 

 
59 Tamtéž s. 41. 

60 War, Terror and Emergencies – Introduction, BBC - Homepage [online]. Copyright ©i [cit. 12.07.2021]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/war-terror-emergencies 

61 ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Vybrané etické problémy občanské a participativní žurnalistiky. 2016. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce 

Moravec, Václav. s. 21. 
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posudků o tom co se právě děje.62 

 

Embedding 

 

Koncept, při kterém jsou novináři připojeni k armádě a žijí, pracují a cestují společně 

se svou jednotkou, aby tak získali maximálně komplexní informace a příběhy z fronty, není 

ničím  novým.63  Ovšem  během  válek  v Iráku  a  Afghánistánu  pojem  embedding  „získal 

poněkud špatnou pověst a začal evokovat obraz údajně nezávislého korespondenta 

podlézajícího  vojenským  mentorům,  kteří  ho  po  lžičkách  krmí  absurdně  optimistickými 

informacemi o průběhu války.“ 64 

Embedovaní novináři musí při své práci dodržovat pravidla a rozkazy dané armádou, 

pokud  nechtějí  riskovat  ukončení  jejich  účasti  v celém  procesu.  Musí  uznávat  autoritu 

nadřízených činitelů a jako příslušník jednotky je povinen plnit rozkazy. Principiálně jde o 

pravidla,  která  by  měla  zabraňovat  tomu,  aby  novinář  jakýmkoliv  způsobem  ohrozil 

bezpečnost a operační schopnosti dané jednotky.65 Tato pravidla byla například v roce 2003 

v Iráku tak přísná, že podle Millera66 byli embeddovaní novináři nuceni za přístup na frontu, 

dopravu, ubytování a vojenskou ochranu vyměnit většinu své autonomie. „Objektivita je u 

embeddingu asi nejsnadněji napadnutelným aspektem, za který je možné novináře kritizovat. 

Armáda  je  totiž  na  své  náklady  vezme  na  místa,  na  která  by  se  normální  novinář  nebyl 

schopný dostat, a spolu s vojáky embed zažije jedinečné okamžiky.“67  

Během invaze do Iráku v roce 2003 bylo zhruba 900 novinářů přidruženo 

 
62 Kevin Williams (2012) WAR CORRESPONDENTS AS SOURCES FOR HISTORY, Media History, 18:3-4, 

341-360, DOI: 10.1080/13688804.2012.722426. 

63 Franklin, B., Hamer, M., Hanna, M., Kinsey, M., & Richardson, J. E. (2005). Embedded journalist. In Key 

concepts in journalism studies (pp. 73-74). SAGE Publications Ltd, 

https://www.doi.org/10.4135/9781446215821.n61 

64 Embedded journalism: A distorted view of war | The Independent | The Independent. News | The 

Independent | Today's headlines and latest breaking news [online]. Dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/news/media/opinion/embedded-journalism-distorted-view-war-2141072.html 

65 Franklin, B., Hamer, M., Hanna, M., Kinsey, M., & Richardson, J. E. (2005). Embedded journalist. In Key 

concepts in journalism studies (pp. 73-74). SAGE Publications Ltd, 

66 Miller, D. (2004) Tell Me Lies: Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq.  London: Pluto. 

67 FOLTA, Adam. Embedding jako přístup k válečnému zpravodajství. 2015. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce Marjanovič, Teodor. s. 39. 
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k vojákům.68 Zajímavostí je, že v návaznosti na modus operandi zavedený během války o 

Falklandy  byl  novinářům  ze  zemí,  které  nejsou  zapojeny  do  bojů,  téměř  úplně  odepřen 

přístup. Ze 136 novinářů spojených s britskými silami pouze osm pocházelo ze zemí mimo 

Spojené království.69  

 

Fixer 

 

Mnoho současných pramenů zdůrazňuje Američany vedenou invazi do Iráku v roce 

2003 a následující vleklou občanskou válku jako přelomový moment co se týče stěžejní role 

fixerů v nacházení a vytváření světových zpráv a zároveň tvrdí, že tento zmatek přinesl větší 

riziko pro mezinárodní i místní novináře.70 „Fixer“ je člověk, který pracuje jako 

zprostředkovatel  pro  zahraniční  novináře.  Většinou  se  jedná  o  místního  novináře  nebo 

studenta  jehož  pracovní  náplní  je  zprostředkování  komunikace  a  vyhledávání  zdrojů.71 

Davidová ve své práci uvádí, že hodnota života fixera, tedy cena, jakou má jejich život pro 

únosce i oficiální orgány, které s únosci vyjednávají, je nižší hodnota života zahraničního 

novináře, se kterým pracují, proto je v případě únosu jejich šance na přežití minimální.  

Fixeři jsou například na blízkém východě pro práci zahraničních novinářů 

nepostradatelní. Často ale dostávají malé nebo žádné uznání za odvedenou práci, a to ani 

v případě kdy jsou zcela zodpovědní za exkluzivní reportáže západních novinářů. 72 

Palmerová  ve  svém  článku 73  tvrdí,  že  existuje znatelný  pocit  rozpojení  mezi 

 
68 Franklin, B., Hamer, M., Hanna, M., Kinsey, M., & Richardson, J. E. (2005). Embedded journalist. In Key 

concepts in journalism studies (pp. 73-74). SAGE Publications Ltd, 

https://www.doi.org/10.4135/9781446215821.n61. 

69 Miller, D. (2004) Tell Me Lies: Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq . London: Pluto 

70 Murrell, C. 2010. “Baghdad Bureau: An Exploration of the Interconnected World of Fixers and 

Correspondents at the BBC and CNN.” Media, War & Conflict 3 (2): 125–137 

71 DAVIDOVÁ, Hana. Etika válečného zpravodajství, [online]. Olomouc, 2010 [cit. 2021-07-05]. Dostupné 

z: https://theses.cz/id/27gcce/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

Vedoucí práce Hana Adámková. s. 14. 

72 The thankless work of a 'fixer' - Columbia Journalism Review. 307 Temporary Redirect [online]. 

Copyright © Copyright 2019 Columbia Journalism Review [cit. 05.07.2021]. Dostupné z: 

https://archives.cjr.org/reports/the_thankless_work_of_a_fixer.php 

73 Palmer, Lindsay. (2016). 'Being the bridge: News fixers perspectives on cultural difference in reporting the 

'war on terror. Journalism. 19. 10.1177/1464884916657515. 
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zahraničními  korespondenty  a  místními  fixery,  přičemž  perspektiva  fixerů  je  často  málo 

prozkoumána z pohledu komunikačních studií. Podle Palmerové vyvstává otázka, co mohou 

mediální organizace udělat pro větší ochranu fixerů v terénu před a po ukončení spolupráce 

se zahraničním novinářem. Dále uvádí, že spojitost mezi fixerem a bezpečím novináře je 

v tomto  odvětví  tak  normalizována,  že  i  samotní  fixeři  věří,  že  bezpečnost  zahraničních 

korespondentů je důležitější než jejich vlastní. 

I když jsou málo viditelní, podle Emmy Heywoodové jsou fixeři nezbytní k vytváření 

globální  žurnalistiky,  jak  ji  známe.  Bez  fixerů  by  dnešní  praxe  světových  médií  –  kdy 

novinář z jedné země letí někam bez jakékoliv jazykové, kulturní či sociální gramotnosti 

zpravovat stejně nevědomé publikum – nemohla fungovat. Podle Heywoodové na sebe fixer 

vzal mnoho povinností a zodpovědností novináře. Hranice mezi jejich úlohami se stírají a 

člověk, může být dnes novinář, jen aby další zítra pracoval jako fixer.74 

 

Současná válečná žurnalistika a sociální sítě   
 

„Technologický pokrok a s ním spojený rozvoj tištěných a později i elektronických 

médií, stejně jako radikální sociální změny 20. století, rázně proměnily možnosti, pojetí a 

také zájem o válečnou novinařinu. Prudký vzestup hladu po zprávách díky vzdělání, které 

se po první a hlavně po druhé světové válce otevřelo širokým masám, vedl k 

exponenciálnímu nárůstu počtu médií. Boj za ženská práva navždy změnil jak západní a 

východní společnost, tak i složení novinářů – ve válečných zónách i mimo ně. Oproti dobám 

Thúkydidovým, Russelovým i časům vietnamského konfliktu je mezi lidmi nasazujícími 

zdraví i životy při hledání pravdy o probíhajícím konfliktu nevídané množství žen.“75 Jakub 

Szántó, 2021 

Pokrok v komunikační technologii zapříčinil rozvoj prostředků a struktury mediální 

produkce a demokratizoval šíření informací. Sociální média se stala významnou platformou 

pro politickou angažovanost, a to i slabších či méně slyšených subjektů. Hazrat M. Bahar 

uvádí jako příklad Taliban, který, zatímco má relativně imitované zdroje, publikuje a sdílí 

 
74 Emma Heywood, Sue-Ann Harding. (2021) The “Contrôleuse”: recognising the role of the “Fixer” in 

academic and media NGO development partnerships. Development in Practice 0:0, pages 1-13. 

75 Jak se proměňuje válečná žurnalistika? – natbase.cz. natbase.cz [online]. Dostupné z: 

https://natbase.cz/jak-se-promenuje-valecna-zurnalistika/ 
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více  informací  na  sociálních  sítích  častěji  než  Afghánská  vláda.  To  potenciálně  vede 

k rozšíření  nebezpečí  a  možnost  viktimizace  obyvatel,  kteří  nejsou  vybaveni  mediální  a 

informační gramotností.76 

Sociální  sítě  a  internet  zúžily  mezeru  mezi  publikem  a  zprávami  výrazněji  než 

jakákoliv technologie předtím. Jejich potenciál k tomu obejít nebo nahradit „tradiční“ formu 

válečné žurnalistiky, k tomu si přivlastnit autoritu článku či televizní reportáže a zmocnit 

jednotlivce k vytváření vlastních zpráv, představuje pro tradiční žurnalistiku výzvu.77 

Obsah  na  sociálních  sítích  je  pomíjivý,  provizorní  a  anonymní,  což  je  podle 

McLaughlina  důvod  proč  o  je  možné  o  něm  definitivně  tvrdit  pouze  to,  že  má  význam 

z hlediska rychlé komunikace jako okamžitého zdroje syrových informací a jako kanálu pro 

mobilizaci či organizaci protestu nebo odporu. To je příklad třeba Egyptské revoluce. Jistá 

je  však  výzva,  kterou  sociální  média  a  občanská  žurnalistika  nepředstavují  pouze  vůči 

represím státu nebo autoritářství, ale i autoritě a nadřazenosti mezinárodního 

mainstreamového média a oficiálního diskurzu.78 

Melissa  Wall79  uvádí  příklad  občanské  a  participativní  žurnalistiky  ve  válečném 

konfliktu kdy na programu “Helping Syrians Tell Their Story to the World: Training Syrian 

Citizen Journalists Through Connective Journalism”, v jehož rámci Mohammad Yousuf a 

Maureen Taylor zkoumají, jak mezinárodní nevládní organizace poskytují školení 

občanským novinářům v Sýrii. Tito novináři pracují v extrémně nebezpečném prostředí, ve 

kterém  lze  jen  velmi  těžko  dodržet  tradiční  zásady  objektivity.  Podle  Wallové  nemá  ani 

vysoce subjektivní obsah z války dostatečnou kredibilitu a je méně pravděpodobné, že bude 

převzat globálními zpravodajskými sítěmi. „Autoři při použití Lowreyho a Gadeova (2011) 

spojovacího žurnalistického rámce (connective journalism framework) k analýze 

vzdělávacího programu ukazují, jak občanští novináři přijali více profesionálních postupů a 

tímto způsobem se stali úspěšnějšími ve spojení s globálními zpravodajskými organizacemi 

 
76 Hazrat M. Bahar (2020) Social media and disinformation in war propaganda: how Afghan government and 

the Taliban use Twitter, Media Asia, 47:1-2, 34-46, DOI: 10.1080/01296612.2020.1822634 

77 McLaughlin, G. (2016). The War Correspondent. London: Pluto Press. Retrieved July 5, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt19qgf0x 

78 McLaughlin, G. (2016). The War Correspondent. London: Pluto Press. Retrieved July 5, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt19qgf0x 

79 Melissa Wall (2017) Mapping Citizen and Participatory Journalism, Journalism Practice, 11:2-3, 134-141, 

DOI: 10.1080/17512786.2016.1245890 
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za účelem sdílení místních, autentických hlasů z jejich společenství. Autoři rovněž 

argumentují, že školení občanů, aby používali způsob informování založený na více faktech, 

jim  v  konečném  důsledku  může  pomoci  vybudovat  si  důvěru  mezi  různými  skupinami 

v silně konfliktní syrské společnosti…“80 

V oblasti válečné žurnalistiky hrají stále silnější a „participativnější“ roli nové formy 

občanské žurnalistiky, které se objevují v místech konfliktů příliš nebezpečných pro 

profesionální reportéry. Soukromé osoby, aktivisté a svědci nyní zprostředkovávají, tlumočí, 

produkují nebo obchodují s obsahem vytvářeným soukromými uživateli pro zpravodajství. 

Přesto tyto případy stále procházejí kontrolou ze strany redakcí, které občanské novináře 

umisťují jako doplněk profesionálních reportérů.81 

 
80 Melissa Wall (2017) Mapping Citizen and Participatory Journalism, Journalism Practice, 11:2-3, 134-141, 

DOI: 10.1080/17512786.2016.1245890 
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10.1080/17512786.2016.1228471 



 
 

22 

Závěr 

 

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  formou  audiovizuální  publicistické  reportáže 

shrnout současnou českou válečnou žurnalistiku. V reportáži jsem prostřednictvím 

rozhovorů  s novináři  přiblížil  profesi  válečného  žurnalisty  publiku.  Zároveň  bylo  mým 

záměrem  zasadit  téma  do  historického  a  předpokládaného  budoucího  vývoje  předmětné 

profese a stručně nastínit její nejproblematičtější etická dilemata. Respondenti, kteří 

v reportáži  vystupují,  byli  vybíráni  na  základě  toho,  zda  se  jedná  o  novináře  televizní, 

fotografy atd. Dalším kritériem bylo množství zkušeností s prací ve válečných oblastech.  

Z rozhovorů i ze zkoumaných odborných publikací vyplývá, že za nejmarkantnější 

změnu v současné válečné žurnalistice novináři a odborníci považují zvyšující časový tlak 

na novináře. Narůstá tak frekvence živých vstupů a reportáží z fronty. S nástupem sociálních 

sítí a fragmentace publika už mainstreamová média nemohou uspokojit poptávku a objevuje 

se  zde  prostor  pro  zrod  participativní  či  občanské  válečné  žurnalistiky,  a  to  především 

v místech, které jsou příliš nebezpečné pro profesionální reportéry.  

Za nejdůležitější zjištění teoretické části této práce považuji nedostatek domácích 

zdrojů. Nepodařilo se mi dohledat větší množství odborných publikací, které by se touto 

problematikou  zabývaly.  Většina  českých  knih,  které  se  tématikou  válečné  žurnalistiky 

zabývají jsou „pamětmi“, které sepsali tuzemští váleční novináři po návratu z konfliktních 

zón. Z tohoto důvodu velká část této práce vychází ze zahraniční literatury. 

„Zejména v takových věcech jako jsou válečné konflikty vytvářejí novináři první 

záznamy dějin. Válečný korespondent, alespoň pro mě, je tím nejtěžším, nenáročnějším a z 

toho  důvodu  tím  nejlákavějším  postem,  protože  vyžaduje  obrovskou  škálu  dovedností  a 

charakterových vlastností.“ Tomáš Etzler (rozhovor, duben 2021) 
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Summary 

 

The  aim  of  this  bachelor's  thesis  was  to  summarize  contemporary  Czech  war 

journalism in the form of an audiovisual journalistic report. In the report, I introduced the 

profession of war journalist to the audience through interviews with journalists. At the same 

time, my intention was to introduce the history of the topic, expected future development of 

the  profession  in  question  and  to  briefly  outline  its  most  problematic  ethical  dilemmas. 

Respondents  who  appear  in  the  report  were  selected  on  the  basis  of  whether  they  were 

television journalists, photographers, etc. Another criterion was the amount of experience 

working in war areas. 

Interviews and literature shows that journalists and experts consider the increasing 

time pressure on journalists to be the most striking change in contemporary war journalism. 

This increases the frequency of live broadcast and reports from the front. With the rise of 

social networks and the fragmentation of the audience, the mainstream media can no longer 

meet  demand  and  there  is  room  for  the  birth  of  participatory  or  civil  war  journalism, 

especially in places that are too dangerous for professional reporters. 

I consider the lack of domestic resources to be the most important finding of the 

theoretical part of this work. I have not been able to find a large number of professional 

publications that would deal with this issue. Most of the Czech books that deal with the topic 

of war journalism are "memories" written by domestic war journalists after returning from 

conflict zone. For this reason, much of this work is based on foreign literature. 

"Especially  in  such  things  as  war  conflicts,  journalists  make  the  first  records  of 

history.  A  war  correspondent,  at  least  for  me,  is  the  most  difficult,  undemanding,  and 

therefore the most attractive post because it requires a huge range of skills and character 

traits.” Tomáš Etzler (interview, April 2021)  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Přepis praktické části bakalářské práce. 

(SYNCHRON Studio ČT24) Irácký Mosul je momentálně nejnebezpečnějším místem 

světa. 

(SYNCHRON Jakub Szántó, novinář) Myslím si, že nikdo, kdo by se živil jenom 

pokrýváním válečných konfliktů není, a pokud je tak mu jeho práci nezávidím.  

(SYNCHRON Studio ČT24) Během protestů zemřelo přes sto lidí.  

(SYNCHRON Tomáš Etzler, novinář) Sledoval jsem pochopitelně kovbojky, sledoval 

jsem válečné filmy a na jednou jsem byl v Afghánistánu a ten válečný film jsem žil.  

(SYNCHRON Studio ČT24) My vám teď nabídneme exkluzivní reportáž zpravodaje 

České televize z míst, kde operují americké jednotky. 

(SYNCHRON Jarmila Štuková, fotografka) Takhle to vypadá strašně pozitivně a jak 

všechno vychází. Nevychází. Skoro nikdy. 

(SYNCHRON Tomáš Etzler, novinář) Pro mě je válečná novinařina vrcholem 

novinařiny. To je prostě ta nejtěžší novinařina. Protože ono se říká zejména v takových 

věcech jako jsou válečné konflikty, že novináři jsou první prvopisci dějin. A jsou to 

globální, největší události té doby, kdy se odehrávají. A já jsem chtěl být ve středu toho. 

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) To že úspěch ve válce závisí do velké míry na prezentaci 

jejího průběhu a výsledku je dobře známý fakt. Proto předchůdce válečné žurnalistiky 

můžeme najít až v antice. Třeba když athénský posel Feidippidés přinesl do Athén zprávu 

o řeckém vítězství nad Peršany. Počátek válečného zpravodajství, jak ho známe dnes přišel 

s rozvojem denního tisku a telegrafu v první polovině devatenáctého století. Událostí, která 

se vepsala do dějin válečné žurnalistiky byla tehdy Krymská válka a William Howard 

Russel, který ji pokrýval pro britský deník the Times. Tak jak se mění povaha válčení, 

mění se i podoba a forma válečné žurnalistiky, dnes už nenajdeme v konfliktech válečné 

dopisovatele, ale reportéry a zpravodaje. Přelomová byla z hlediska válečné žurnalistiky 

možná překvapivě válka ve Vietnamu. Novináři tehdy ve svých reportážích ukázali 

kobercové bombardování, množství popálených a vážně zraněných civilistů a vyvolali 

masivní protesty u americké veřejnosti. Válečná žurnalistika se mění tak jak se v 

posledních letech měnila povaha konfliktů. Většina dnešních válek není válkami 
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mezistátními ale guerillovými či konflikty v rámci jednoho státního území. To znamená že 

neexistují fronty, které by musel novinář přecházet a změnily se i další věci. 

(SYNCHRON Jakub Szántó, novinář) Zvyšuje se možnost dělat živý vstupy a dělat ty 

reportáže z míst a během tak krátkého času o jakým se mi před těma dvaadvaceti lety, když 

jsem začínal ani nesnilo. To se posouvá zcela zásadně. Zároveň to zvyšuje velmi výrazně 

tlak na toho reportéra, protože zatím co bylo možný přivřít oči, že vy jste se zkrátka dva 

dny nedostal k satelitnímu vozu a poslal jste tu reportáž u který řeknete hale dřív to zkrátka 

nešlo a ten divák to prostě vzal, tak dneska to není možný. Pokud to není ten den, 

nejpozději druhý den tak to zkrátka je prostě pozdě.  

(SYNCHRON Antonín Kratochvíl, fotograf) Až 2003 teda ta invaze do Iráku, tak to už 

bylo digitální. Ale taky oni tomu hovno rozuměli ty fotografové, takže ten můj asistent tam 

byl na dračku, protože to byl takový geek, který tomu rozuměl, tak si ho všichni půjčovali. 

Od Francouzů až po Magnum rozumíš. Tak já ho musel upozornit, že je tam se mnou 

čurák, v mým autě a musí pracovat pro mě taky někdy. Byl to boj.  

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) Jedna z prvních věcí, kterou váleční novináři musí 

udělat, než se vydají na místo konfliktu je najmutí místního průvodce, kterému se říká 

fixer. Bez fixera se totiž ve válečných zónách nebo při výjimečných událostech neobejdou. 

Fixeři znají místo, mají rozsáhlou sít kontaktů a mluví cizími jazyky. Reportérům slouží 

jako průvodci, řidiči i tlumočníci v jedné osobě a nasazují přitom vlastní život.  

(SYNCHRON Jarmila Štuková, fotografka) Problém je, že dobrý fixer, což je teda jak 

sem říkala často místní novinář, je strašně drahý. Takže my jsme si ho nemohli velmi často 

dovolit, protože jsme měli omezené rozpočty, takže jsme si vzali třeba studenta. A ten byl 

prima, velmi se snažil, ale když to srovnáte s někým, kdo je místní novinář, tak ta práce 

není zdaleka tak příjemná. Protože si musíte vzít, že tam přijede spoustu nejrůznějších 

světových štábů, který mají samozřejmě úplně jiný budgety, jiný rozpočty, a jsou schopný 

jim dát klidně 1500 až 2000 dolarů za den a ani nepípnou. Takže tím trochu ničí ty ceny na 

místě a my jsme se tam museli spokojit ne s žádným obrněným transportérem, ale 

obyčejným autem a obyčejným studentem. Teda oni byli hrozně prima ty kluci a do dneška 

jsme s některými v kontaktu, ale museli jsme se spokojit se studenty, kteří nás tam vzali na 

různá místa.   

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) Tomáš Etzler pracoval od roku 1999 pro americkou 
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CNN jako produkční a následně jako zpravodaj na Haiti, v Iráku nebo v Afghánistánu.  

(SYNCHRON Tomáš Etzler, novinář) Kvůli adrenalinu já jsem tam nejezdil. Já jsem 

tam jezdil, protože jsem si uvědomoval tu nesmírnou důležitost té práce, a navíc ne každý 

tam chce jet, i v tom CNN ne každý, když se tam zeptají, kdo chce jet do Iráku, tak zvedne 

ruku.  

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) Během války v Iráku se začal řešit vztah mezi válečnými 

novináři a armádou. Na začátku března 2003 bylo bezmála 800 novinářů a fotografů 

připojeno k vojenským jednotkám. Tato praxe byla později kritizována za to, že jde o 

součást propagandy snahy držet novináře dál od civilního obyvatelstva a tím je donutit 

sympatizovat s americkou armádou.  

(SYNCHRON Tomáš Etzler, novinář) Měl jsem kolegy, kteří se s nimi stali strašní 

kamarádi a pak se děly průsery. Takové jako když jsme v živém vstupu natáčeli nějakou 

obrovskou operaci a dopadla dobře ta operace pro Američany a na konci toho živého 

vstupu tam dělal rozhovor s nějakými generály a pak jim popřál. Jako gratuluji. To je 

blbost. To novinář nesmí udělat. I v tomhle musí zůstat nestranný. A ti vojáci nejdřív, když 

tam mají štáb, tak jsou jeden, dva, tři, čtyři dny obezřetní, jak se chovají a co dělají, ale pak 

najednou, zejména když ten embedding pak trvá měsíc, tak ten štáb se stane v podstatě 

součástí těch vojáků. Oni to přestanou vnímat. A já jsem tam natáčel šílené věci. 

Kamarádi, co byli „embedded“ při invazi Iráku natáčeli pár záběrů, jak Američané dorážejí 

raněné. A tyto záběry potom byly používány v mezinárodním soudu v Haagu. Devadesát 

devět procent vojáků, se kterými jsem byl se chovalo naprosto korektně. To byli opravdu 

profesionálové. Co já vím, tak nejvíce západních novinářů, co bylo zraněno nebo zabito tak 

bylo s americkými vojáky, protože oni po nich střílí úplně všichni. 

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) Přes toto všechno se však stále najdou tací, kteří ochotně 

riskují život, aby podali zprávu o věcech, které se nás na první pohled skoro netýkají. Je na 

to tedy potřeba mít takzvaně „buňky“ nebo je to práce jako každá jiná? Jaký musí být 

správný válečný novinář?  

(SYNCHRON Jakub Szántó, novinář) Zkrátka nemáme na to nějakou speciální kolonku. 

Nemůžu říct, že existuje jeden dokonalý model člověka, který by byl skvělý kameraman 

nebo skvělý reportér na to, aby jezdil do konfliktních zón. Liší se to.  

(SYNCHRON Tomáš Etzler, novinář) Válečný korespondent alespoň pro mě je tím 
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nejtěžším, nenáročnějším a pro mě z toho důvodu tím nejlákavějším postem, protože tam 

vyžaduje to prakticky obrovskou škálu dovedností ale i charakterových vlastností. Do těch 

válek se většinou v CNN vysílají ti nejlepší z nejlepších, protože to nejsou jednoduchá 

zadání. 

(SYNCHRON Antonín Kratochvíl, fotograf) Někdy je situace, kdy tam přijdu a řeknu že 

jsem fotograf. Teda vytáhnu tu kameru, aby viděli že jsem fotograf. No a oni tě buď pošlou 

do prdele, nebo tě tam nechají viset a zvyknou si na tebe. Když si na tebe zvyknou a 

nechají tě tam v tom jejich kruhu, tak tam můžeš fotit. Musíš to vycítit sám a musíš být 

taky psycholog trochu a vyzařovat určitou kompetenci a klid, aby oni nebyli znepokojený. 

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) Ani poté co novináři získají kýžený materiál, práce pro 

ně nekončí. Záběry a fotografie z války musí projít důkladnou kontrolou, zda se na nich 

nenachází něco nevhodného, nebezpečného či příliš drastického. Například názory na to, 

zda by měly novináři fotografovat a natáčet oběti se velmi liší. V době internetu tato volba 

často závisí pouze na osobním kodexu novináře, případně organizace, pro kterou pracuje.  

(SYNCHRON Antonín Kratochvíl, fotograf) Můj agent mi tenkrát říkal, že černobílá 

fotka se špatně prodává, protože ta krev by měla být červená. Já myslím, že je důležité mít 

určitou nadsázku v té fotografii, aby ta fotka vydržela. Když je to jenom fotka, jak je někdo 

zmasakrovaný a není ještě nějaký hlubší význam nebo podtext, tak ta fotka nevydrží, 

protože těch fotek s rozmlácenými těly je hodně.  

(SYNCHRON Jarmila Štuková, fotografka) Já mám třeba spoustu velmi silného 

materiálu sebe-upálených dívek v Iráku, protože je to moje velké téma, protože se 

dlouhodobě zajímám o popáleniny. A můžu vám říct jednoznačně, že kdybych to dala na 

facebook a hodně si pohrála s titulkem, tak budu mít mraky lajků a určitě to přinese 

obrovský buď teda negace, anebo naopak jako „to je důležitý“ a „pojďme o tom mluvit“. A 

já zřejmě ty materiály jednou vytáhnu, ale až to bude opravdu dané do kontextu, protože já 

to chci dělat jako velký projekt i osvěty na místě a nejenom jako takové bulvární téma, 

které ještě nemám dopracované. A to si myslím, že se nám novinářům často děje, mě 

nevyjímaje, že vás ta emoce zachvátí. Že jste prostě naštvaný a začnete i třeba hlásat: „jak 

je možný, že na někoho svět zapomněl“ atd. Ale když se pak na to podíváte opravdu 

pořádně, začnete víc a víc rešeršovat a setkáte se s těmi správnými lidmi tak zjistíte, že to 

není tak, že svět na tu konkrétní oblast zapomněl, ale že je to nějaký dlouhodobý vývoj, 

který se prostě řeší na politické bázi. Někdy o něm ani společnost neví, protože je to v 
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utajení. Takže tohle je hrozně nebezpečné, zvlášť v těch válečných oblastech. 

(SYNCHRON Antonín Kratochvíl, fotograf) Já jsem si tu hranici nikdy nedal. Já jsem 

fotil všechno, co jsem viděl. Samozřejmě byly určité okamžiky, kdy jsem tu hranici 

nepřekročil, ale to spíš bylo z osobních důvodů, a ne proto co tam bylo přede mnou. Ale 

nikdy jsem neměl problém s focením obětí. Dokonce mně lidé ukázali i masové hroby a 

různé věci, protože já pro ně byl takový posel, takový anděl, který jim dá hlas někde na 

veřejnosti a pomůže jim to.  

(ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) Pokrývání válečných konfliktů tvoří pouze část práce 

válečných novinářů. Často se zaměřují na příběhy lidí, kteří žijí v krizových oblastech, a ne 

vždy mají tyto příběhy smutný konec.  

(SYNCHRON Jarmila Štuková, fotografka) Mě totiž vedle těch válečných a těžkých 

témat baví i takové odlehčené. My třeba dlouhodobě děláme na projektu One Blood, kde 

sledujeme mladé, talentované lidi. A to je také hodně důležité ukazovat, že v zemích, kde 

probíhá válka, nebo nějaké těžkosti, chudoba, nebo kde lidé trpí hlady žijí strašně zajímaví 

lidé a myslím si, že je fajn to ukázat a vyvážit ty hrůzy a negativa.  

(SYNCHRON Jakub Szántó, novinář) Myslím si, že člověk, který odjíždí na Blízký 

východ musí počítat s tím, že pokud tam bude několik let pracovat jako blízkovýchodní 

zpravodaj tak se nevyhne práci v konfliktních zónách. Na druhou stranu stejně jako moji 

kolegové ani já nemám na vizitce napsáno válečný zpravodaj nebo válečný reportér, a 

proto si myslím, že to, co je hodně viditelné, ale je do určité míry vlastně docela menšina, 

protože člověk, když je tam několik let tak ta komplexnost pokrytí celého regionu je 

mnohem širší, než jsou konfliktní zóny nebo případně nějaké válečné konflikty. Naštěstí!  

(INFOGRAFIKA – POČET ZABITÝCH 

NOVINÁŘŮ+ASYNCHRON/KOMENTÁŘ) I když sebou válečná žurnalistika stále 

nese velké nebezpečí, počet zavražděných novinářů v konfliktních zónách v posledních 

letech klesá. Podle organizace reportéři bez hranic přišlo o život v roce 2020 celkem 

padesát novinářů. Více než dvě třetiny z nich ale zemřely v zemích, kde se neválčí. Tito 

novináři byli zavražděni cíleně, nejčastěji kvůli investigativním reportážím o korupci nebo 

zneužívání veřejných prostředků. V počtu úmrtí jsou nejnebezpečnějšími zeměmi pro 

novináře Mexiko, Irák a Afghánistán.  

(SYNCHRON  Antonín  Kratochvíl,  fotograf)  V Iráku  jsem  měl  neprůstřelnou  vestu 
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poprvé  a  tam  jsem  měl  PRESS.  Jenže  oni  nevědí,  oni  to  nečtou  žejo.  Hale  voják  nebo 

„fadajín“ když tě chce odbouchnout tak nějaký písmenko vole PRESS to vůbec neznaj. Vidí 

čuráka s kamerou vole a je to.  
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