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Anotace 

Tato diplomová práce zkoumá t ma zpravodajsk ho pokrytí ukrajinsk  krize v ukrajinsk ch a 

rusk ch m diích v období mezi  norem 2015 a b eznem roku 2016. T ma anal zy bylo 

vybráno na základ  osobního zájmu o danou problematiku. Pro napln ní stanoven ch cíl  je 

tato práce rozd lena do n kolika částí. První část diplomov  práce se zam  uje na popis 

hlavních mediálních teorií včetn  teorie rámcování, dále je popsán koncept hybridní války a 

propagandy, kter  jsou pro pochopení dan  problematiky nezbytn . Podrobn ji je vysv tlena 

anatomie ukrajinsk ho konfliktu, konkr tn  války na Donbasu, jejíž ko eny sahají do roku 

2014. Práce tak  zahrnuje popis dosavadních odborn ch studií o pokr vání zkouman  

problematiky v zahraničních m diích. Druhá část t to diplomov  práce se v nuje anal ze 

mediálních obsah  o událostech na v chod  Ukrajin , kter  ve sledovan m období  í ila 

ruská státní agentura TASS a ukrajinská agentura Ukrinform. Součástí praktick  části t to 

diplomov  práce je popis vytvá ení postupu vlastního v zkumu, stanovení v zkumn ch cíl  a  

a charakteristika použit ch nástroj  pro jejich dosažení. V poslední části t to diplomov  práce 

jsou detailn  popsány v sledky realizovan  obsahov  anal zy.  

Tato práce má sloužit k lep ímu pochopení roli m dií v referování o ukrajinsk  krizi a pomoct 

dal ímu v zkumu dan  problematiky.  

Annotation 

This diploma thesis examines the topic of news coverage of the Ukrainian crisis in the 

Ukrainian and Russian media in the period between February 2015 and March 2016. The 

topic of analysis was based on personal interest for the subject. To realize the goals, this work 

is divided into several parts. The first part of the diploma thesis focuses on the description of 

the main media theories, including the theory of framing; then the concepts of hybrid war and 

propaganda, which are necessary for understanding the issue, are described. Then the anatomy 

of the Ukrainian conflict is explained, specifically the war in Donbas,  roots of which go back 

to 2014. The thesis also includes a description of previous academic studies about  the 

coverage of the Ukrainian crisis in foreign media. The second part of this thesis deals with the 

analysis of media content about the events in eastern Ukraine, which were disseminated by 

the Russian state agency TASS and the Ukrainian agency Ukrinform. The next part of this 

thesis is a description of creating a process of own research, setting research goals and 
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characteristics of the tools, which were used to achieve them. The last part of the thesis 

describes the results of the implemented content analysis. 

 

This work may serve for better understanding the role of the media in reporting on the 

Ukrainian crisis and might help further research in this area. 

Klíčová slova 

ukrajinská krize, válka na Donbasu, Rusko, Ukrajina, m dia, rámcování, obsahová anal za, 

hybridní válka, propaganda 

Keywords 

Ukrainian crisis, war in Donbass, Russia, Ukraine, media, framing, content analysis, hybrid 

war, propaganda  

Title/název prá e 

The Ukrainian crisis in Russian and Ukrainian news 
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Úvod 

Válka na Donbasu, takzvaná ukrajinská krize, ukrajinsk  konflikt či rusko-ukrajinská válka, 

p edstavuje d ležit  milník v novodob ch d jinách nezávisl  Ukrajiny. Konflikt na v chod  

zem , kter  si od roku 2014 vyžádal 14 tisíc ob tí, p itom má i mezinárodní p esah. Od doby, 

kdy se na  zemí Donbasu objevili p íslu níci armády Rusk  federace, se mluví o rusk  agresi 

proti Ukrajin  či mezinárodním ozbrojen m konfliktu. N kte í odborníci se v souvislosti s tím 

tak  domnívají, že ukrajinská krize je klíčov m mezníkem ve v voji evropsk  bezpečnosti za 

mnoha desetiletí. Ruská federace, která p ítomnost sv ch voják  na  zemí Ukrajiny popírá, 

sv mi man vry poru ila mezinárodní dohody, včetn  Pa ížsk  charty pro novou Evropu, 

Deklarace zásad mezinárodního práva či Charty OSN  Šír, 2017 .  

Ukrajinská krize se stala centrem pozornosti státních institucí, včetn  t ch mezinárodních a 

tak  sv tov ch m dií. Sd lovací prost edky p itom hrají p i pokr vání válečn ch konflikt  

d ležitou roli. M dia, která disponují symbolickou mocí pomocí prost edk  produkce a 

p enosu symbolick ch sd lení „zasahují do vývoje událostí, ovlivňují jednání ostatních a v 

nějaké míře se podílejí na vytváření událostí“ (Thompson, 2004, s. 20).  

Tato práce se zam  uje na zpravodajsk  pokrytí ukrajinsk  krize v rusk ch a ukrajinsk ch 

m diích. Nezbytnou součástí referování o událostech na okupovan m  zemí Donbasu je tak  

propaganda, pomocí níž se oba státy snaží ovlivnit ve ejn  mín ní a mediální obraz rusko-

ukrajinsk ho konfliktu.  

Je d ležit  tak  poznamenat, že t ma t to diplomov  práce bylo po domluv  s vedoucím práce 

pozm n no. Jde p edev ím o zm ny designu vlastního v zkumu a struktury práce. P vodn  

bylo plánováno zkoumat rusk  a ukrajinsk  televizní zpravodajství  konkr tn  zpravodajství 

rusk ho televizního kanálu První kanál a ukrajinsk  stanice 1+1 . Pozd ji se ale ukázalo, že 

dostupnost t chto dat je závislá na archivech jednotliv ch stanic, což je v dob  informační 

války a spojen  s tím propagandy velmi problematick  zdroj. Proto jsem se rozhodla zam  it 

se na zpravodajství státních tiskov ch agentur, rusk  agentury TASS a ukrajinsk  agentury 

Ukrinform. Pro zaji t ní v t í d v ryhodnosti zdroj  data byla získaná pomocí archivu 

poskytovan  t etí stranou, tedy aplikací Factiva.  

V odevzdan ch tezích p edložen  diplomov  práce bylo tak  uvedeno, že v zkumn  vzorek 

budou tvo it reportáže t kají se rusko-ukrajinsk ho konfliktu, respektive pokr vající ruskou 
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anexi Krymu. Vzhledem k velk mu množství dat a k tomu, že jde o dva odli n , byť i 

propojen  konflikty, jsem se rozhodla, že se soust edím v hradn  na válku na Donbasu.  

Zm nil se tak  zkouman  časov   sek. P vodn  bylo plánováno zkoumat zpravodajství v 

období mezi  norem 2014 a b eznem t hož roku. V rámci anal zy v ak budou sledovány 

mediální obsahy, kter  vznikly v období mezi  norem 2015 a b eznem roku 2016. V zkum 

tak časov  navazuje na studii Romana a kol.  2017 , která zkoumala mediální pokrytí 

konfliktu na v chod  Ukrajiny do roku 2015.  
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1 Teoreti ká část 

1.1 O jektivita a vyváženost zpravodajství 

Cílem zpravodajství je poskytovat objektivní a v estrann  informace za  čelem svobodn ho 

vytvá ení názor . Musí b t p itom dodržena základní pravidla a etick  normy zpravodajství. 

Mezi nejzásadn j í zpravodajsk  hodnoty a normativní požadavky zpravodajství pat í 

nap íklad objektivita, vyváženost a nestrannost  Trampota, 2014 . 

Objektivita, jež je hlavním principem noviná sk  práce, je obzvlá ť d ležitá i pokud jde o 

politická t mata. Objektivitou se rozumí poskytování rovnocenn ho prostoru jednotliv m 

akt r m, odd lování fakt  od názor  a používání d v ryhodn ch autoritativních zdroj  

 Trampota, 2006 . Nap íklad McQuail  2007  hovo í o tom, že selekce zpráv, vynechání 

informací či dal í redakční rutiny ovlivňují finální verzi mediálních obsah . M dia podle 

autora mají „poskytovat vyčerpávající zásobu zpráv a podkladových informací o událostech 

ve společnosti a okolním světě. Informace by měly být objektivní ve smyslu přesnosti, 

poctivosti, úplnosti, pravdivosti ve vztahu ke skutečnosti, spolehlivosti a oddělování faktů od 

názorů“ (McQuail, 2007, s. 175). 

Iggers hovo í o objektivit  jako o „souboru profesních postupů, které reportéři používají, aby 

produkovali výpovědi nárokující si vysokou míru pravdivosti“ (Iggers, 1999, s. 92 . N kte í 

odborníci uvádí, že koncept objektivity zahrnuje v sob  dva dal í pojmy, nimiž jsou 

faktičnost, jejíž krit rií jsou pravdivost a relevance, a nestrannost, pro níž je klíčová 

vyváženost a neutralita  Westerstahl in Trampota, 2006, s. 145).  

Podle n kter ch odborník  v ak absolutní objektivity nejde v bec dosáhnout a je vnímána 

jako nedosažiteln  ideál.  skalí, kter  koncept zpravodajsk  objektivity p iná í, popisuje 

nap íklad Osvaldová  2011 . Na objektivitu lze podle autorky nahlížet dv ma zp soby. Na 

jednu stranu hovo í o tom, že objektivní je n co, co je reáln , pravdiv  a odráží n jakou 

skutečnost. Na druhou stranu zd razňuje, že n jaká skutečnost m že b t vykládána a 

interpretována odli n mi zp soby a vždycky „pat í do kontextu určit  verze sv ta“. „Fakta, z 

nichž je záznam určité situace složen, si vybíráme na základě svých znalostí, vzdělání, 

praktických zkušeností a z toho plynoucího hodnocení celé situace“. Proto se autorka 

domnívá, že v t í d raz p i noviná sk  práci má b t kladen na vyváženost, nezaujatost a 

zdrav  skepticismus. „Mezi metody, kterými lze alespoň přibližné rovnováhy dosáhnout, jsou 
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řazeny: přesnost, jasnost a úplnost informování, odstup od tématu, diskriminaci vylučující 

přístup ke zdrojům informací, vědomá neutralita ve sporu několika skupin, pluralita 

uveřejňovaných názorů, vyloučení skrytých motivů i v dobře víře neřku-li stranění velkým 

inzerentům, jednoznačný zákaz zasahovat do skutečnosti, o které se referuje, a přísné 

dodržování terminologické neutrality“  Osvaldová, 2011, s. 11-12). 

Objektivita je t žko dosažitelná i pokud jde o politick  či válečn  zpravodajství. Profesor 

žurnalistiky, m dií a komunikace Brian McNair v souvislosti s tím hovo í o tom, že 

zpravodajsk  pokrytí politick ch t mat je vždycky p edpojat , subjektivní a stranick  

 McNair, 2017 . O subjektivní povaze zpravodajství hovo í tak  Trampota, kter  mimo jin  

dodává, že i p i odd lování fakt  od názor  noviná  selektuje fakta, kter  vynechává a kter  

budou sd leny (Trampota, 2006).   

1.2 Mediální pokr vání vojensk  h konfliktů 

D ležitost role masov ch m dií p i rámcování zahraničních vojensk ch konflikt  nelze 

zpochybnit. T ma referování o vojensk ch konfliktech se tak  vždycky t  ilo značn mu 

zájm  mediálních odborník  a v zkumník . Řada p edchozích studií prokázala v znamn  

rozdíly v tom, jak se zahraniční m dia li í v pokr vání vojensk ch události; t ká se to 

nap íklad války v Iráku či Afghánistánu. V závislosti na politick ch a mediálních rozdílech a 

dal ích faktorech se m dia zam  ují na r zn  rámce a v t í pozornost v nují rozli n m 

t mat m a aspekt m  Dimitrova a Strömbäck, 2005 .  

V zkumníci se v nují tak  otázce vyzn ní nebo takzvan ho t n  mediálních obsah  

t kajících se vojensk ch konflikt . Nap íklad Haigh  2014  zkoumala, jak americká ti t ná 

m dia referovala o válce v Afghánistánu v pr b hu deseti let. Autorka zjistila, že 

zpravodajství bylo na začátku události vícem n  neutrální, ale s rostoucím počtem  mrtí se 

postupn  stávalo negativn j ím  Haigh, 2014 . Řada v zkum  tak  naznačuje, že m dia se v 

n kter ch p ípadech  ídí podn ty sv ch státních   edník , kritick  hlasy jsou p itom m n  

viditeln   Bennett et al., 2006 . Dochází tak  ke zrcadlení vládní r toriky. Nap íklad 

Bayulgen a Arbatli  2013  b hem sv  studie zjistili, že t m   60 procent článk  o rusko-

gruzínsk m konfliktu z roku 2008 v americk ch m diích bylo protirusk ch. Takov  v sledky 

auto i spojují s závislosti americk ch noviná   na americk ch vládních zdrojích, kter  

zaujímají „progruzínsk  postoj“  Bayulgen a Arbatli, 2013). 
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1.3 Ukrajinská krize a média 

 

T ma ukrajinsk ho konfliktu je v odborn  literatu e  iroce diskutováno a fenom n války na 

v chodní Ukrajin  je zkoumán z r zn ch  hl  pohledu. Debatu o událostech na Donbasu 

oživila tak  současná situace na frontov  linii a hromadn  man vry rusk ch vojsk poblíž 

rusko-ukrajinsk ch hranic, kter  lze sledovat od konce b ezna roku 2021.  

Odborníci se shodují, že tradiční m dia, stejn  jako kyberprostor, hrají v ukrajinsk  krizi 

d ležitou roli a stávají se nov m boji t m  Gaufman, 2015; Szostek, 2014 . M dia jsou tak  

nejv znamn j ím sd lovacím prost edkem, z n hož Rusov  a Ukrajinci čerpají aktuální 

informace a jsou rovn ž nejsiln j ím nástrojem Ruska k vedení informačních a 

psychologick ch operací na Ukrajin   Hamatová in Šír, 2017 .  

Ruská agrese proti Ukrajin  nemá jenom takzvanou vojenskou dimenzi, ale zahrnuje tak  

 adu informačních a psychologick ch operací. Ty jsou ze strany Moskvy mí en  proti 

vlastnímu obyvatelstvu, Ukrajin  či západním stát m. V souvislosti s rusko-ukrajinsk m 

konfliktem odborníci mluví tak  o hybridní či informační válce  Šír, 2017; Darczewska, 2014; 

Szostek, 2017; Pasitselska, 2017; Watanabe, 2017 . Jelikož historie konceptu hybridní války 

sahá daleko do minulosti, dá se  íct, že tento pojem získal novou dimenzi práv  v souvislosti s 

ukrajinskou krizí.  

1.3.1 Hy ridní a informační válka  

 

Po rusk m zásahu na Ukrajin  v roce 2014 pojem hybridní války získal nov  raz a je t  více 

se dostal do pov domí ve ejnosti. V akademick m prost edí vyskytuje  ada definic 

popisujících základní principy konceptu hybridní války. Zatímco západní bezpečnostní 

experti ji označují za vojenskou operačn -taktickou aktivitu bez vazby na akt ry, ru tí politici 

i bezpečnostní odborníci ji vnímají jako civilizační st et Ruska a Západu  Kurf rst, 2020 . 

N kte í ru tí a západní teoretici hovo í tak  o nelineární válce  Galeotti, 2016  či o válce nov  

generace  Čekinov, Bogdanov, 2013 .  

Podle Hoffmana  2007  jedním z nástroj  využiteln ch v hybridním válčení  je kombinace 

vojensk ch a nevojensk ch schopností s cílem získat asymetrickou v hodu. Mezi ty 

nevojensk  pat í nap íklad r zn  nekonvenční taktiky, kriminální a teroristick  akty, 

psychologick  či informační operace. Podobn  nevojensk  prost edky, jako je zavedení 
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potravinov ch sankcí nebo vysílání propagandisticky lad n ch zprav, se používají k dosažení 

politick ch cíl  agresora  Johnsson, Seely, 2015 . 

Princip nov  války je tak  základem takzvan  Gerasimovy doktríny, jež byla publikována 

náčelníkem generálního  tábu ozbrojen ch sil Rusk  federace a prvním nám stkem rusk ho 

ministra obrany Valerijem Gerasimovem v roce 2013. Vychází z teze, že pro dosažení 

strategick ch a politick ch cíl  již nehraje klíčovou roli zbraň a armáda, ale opat ení 

ekonomick ho, humanitárního, technologick ho a informačního charakteru. Tyto 

mechanismy mají mít skrytou povahu a jsou provád ny za  čelem „snížit bojov  potenciál 

nep ítele”. Hybridní válka se podle generála Gerasimova nevede ve fyzick m sv t , ale v 

prostoru, kter  ru tí teoretici naz vají „psychosf rou“, což znamená, že se války nevedou na 

bitevním poli, ale v myslích lidí  Gerasimov, 2013 . 

Magda  2018  definuje hybridní válku jako konglomerát p edem p ipraven ch a 

organizovan ch proces  vojensk ho, diplomatick ho, ekonomick ho či informačního 

charakteru namí en ch na dosažení strategick ch cíl . Hlavním  kolem t chto mechanism  je 

pod ídit sv  vlastní zájmy zájm m jin ho státu.   

V souvislosti s ukrajinsk m konfliktem uvádí, že hlavními nástroji hybridní války jsou: 

1. vedení informační války a použití propagandistick ch nástroj ;  

2. vytvá ení ekonomick ch probl m , zavedení sankcí; 

3. podpora místního separatismu; 

4. poskytování technick ho vybavení pro místní vojensk  složky  Magda, 2018 ; 

1.3.2 Kon ept informační války na Ukrajině 

Mnichovská bezpečnostní konference v roce 2015 se v rámci problematiky hybridních 

konflikt  velkou pozornost v novala práv  fenom nu informační války. Pod pojmem 

informační války se v nejobecn j í rovin  rozumí použití  irok ho spektra aktivit s cílem 

„zneužit, po kodit nebo zničit informační syst m protivníka“  Ehlers, 1999 . 

Informační válka je podle n kter ch odborník  založena na teorii, že hlavním bojov m 

prostorem je mysl  Bērziņ , 2014 . V souvislosti s informační válkou se hovo í tak  o jejích 

dvou rovinách: vnit ní a vn j í. V prvním p ípad  akt r, nímž je nejčast ji vláda, usiluje o 

názorovou homogenitu a potlačení nebo diskreditaci alternativních interpretací reality. Cílem 
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tohoto informačního p sobení je prosadit vlastní interpretaci událostí a získat pro kroky vlády 

ve ejnou podporu. V p ípad  vn j ího p sobení je cílem informačních operací demoralizovat 

a zmást nep ítele,  í it paniku, podkopávat d v ru ve sd lovací prost edky či politiky a 

dosahovat strategick ch v hod s minimálními náklady. K tomu se p idává tak  destabilizace 

společnosti protivníka  Lucas, 2014; Hamatová in Šír, 2017 . 

1.3.3 Propaganda a mediální diskurz o ukrajinské krizi  

M dia nejsou jen zdrojem informací, ale mohou b t tak  nástrojem propagandy  Szostek, 

2014 , která je součástí hybridní války  Daniel, Eberle, 2018 . Definici propagandy, s níž 

odborníci nejčast ji pracují, p inesli američtí auto i Garth Jowett a Victoria O'Donnell. Podle 

nich je propaganda „záměrným, systematickým pokusem o formování vnímání, manipulovaní 

poznání a přímé chování ve snaze o dosažení odpovědi, která je požadovaným záměrem 

propagandisty“ (Jowett, O'Donnell, 2012, s.7 . Pomocí propagandy lze ovlivňovat ve ejn  

mín ní a vytvá et ve společnosti určit  postoje (Wr bel, 2008 . Mezi hlavní principy  sp  n  

propagandy podle Alexandera Mackenzieho pat í nap íklad opakování, barvitost, jádro 

pravdy, budování propagandy kolem sloganu, sm  ování k určit mu cíli, zatajení motivu a 

správn  načasování. Autor zároveň tvrdí, že propaganda je „pokusem, a to buď nevědomě, 

nebo jako součást systematické kampaně jednotlivce nebo skupiny zastávající určitá 

přesvědčení nebo toužící po dosažení určitých cílů ovlivňovat ostatní, aby přijali jejich 

identické postoje“  Mackenzie in Welch, 2003, s. 320 . N kte í teoretici tak  uvádí, že 

zám rem propagandist  neni  točit na lidsk  rozum, ale na emoce, kter mi m dia dokážou 

snadno manipulovat  Wallas, 1926 . O d razu na emoce hovo il ve sv  slavn  knize Mein 

Kampf tak  Adolf Hitler, podle n hož mezi základní pilí e  sp  n  propagandy pat í tak  

opakování n kolika klíčov ch my lenek, používání stereotypních frází, uvád ní jen jedn  

strany argumentu a kritika hlavního nep ítele  Jowett, O'Donnell, 2012).   

O zásadním vlivu propagandy se dá mluvit tak  v souvislosti s ukrajinskou krizí. Mohlo by se 

zdát, že propaganda je v hradn  dom nou rusk ch m dií. Na Západ  je Ruská federace 

čast ji vnímána jako zdroj propagandy než jako její cíl. Je ale d ležit  poznamenat, že 

nástroje propagandy používají ob  strany, v souvislosti s tím se mluví o takzvan  oboustrann  

propagand  či kontrpropagand . Dokumenty Kremlu a ruská m dia v ak tvrdí, že samotn  

Rusko čelí vážn m hrozbám vn j í informační války  EP, 2016 . Zatímco  í ení fale n ch 

informací je charakteristick  pro impulzy p icházející z Ruska  Pomerantsev, 2015; Magda, 

2015 , Ukrajina je často kritizována za zkreslování informací  The Economist, 2015 .  
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Av ak ruská strana je v otázce  í ení propagandy v rámci ukrajinsk  krize aktivn j í. T ká se 

to zejm na rusk  televize, která se snaží p esv dčit Ukrajince o  patnosti protest , a zároveň 

vykresluje vn j ímu sv tu a Rusku obraz, že se na Ukrajin  ned je nic d ležit ho  Szostek, 

2014). S ohledem na cíle p edložen  diplomov  práce se proto podívám na specifika rusk  

propagandy, která je v kontextu ukrajinsk ho konfliktu velmi d ležitá. 

Ko eny rusk  propagandy sahají až do doby Sov tsk ho svazu  Řehka, 2017; Snegovaya, 

2015 , av ak n kte í experti upozorňují, že propaganda, kterou Ruská federace v současn  

dob  aktivn  aplikuje, se li í od propagandy sov tsk . B val  politick  poradce rusk ho 

prezidenta Vladimira Putina Gleb Pavlovskij v souvislosti s tím uvádí: „Hlavní rozdíl mezi 

propagandou v SSSR a v novém Rusku spočívá v tom, že za sovětských dob byl koncept 

pravdy důležitý. I když lhali, dali si záležet na tom, aby to vypadalo jako pravda. Dnes se 

nikdo ani nesnaží prokázat pravdu. Můžete říkat, co se vám zachce. Vytvářet realitu“ 

(Pomerantsev, Weiss, 2014, s. 9).   

Vliv rusk  propagandy se po Oranžov  revoluci a od začátku události na Euromajdanu a 

následn  krizi v razn  prohloubil  Darczewska, 2014 . Spektrum cíl  dezinformační 

kampan , kterou vede Kreml na Ukrajin , je velmi  irok . Av ak odborníci poukazují na to, 

že hlavním  čelem aplikovan ch taktik je zdiskreditovat kyjevskou prozápadní vládu, 

demoralizovat ukrajinskou společnost a destabilizovat situaci na Ukrajin   Hamatová in Šír, 

2017; Pomerantsev a Weiss, 2014 . S p íchodem rusk  informační války se lze setkat 

nap íklad se speciální skupinou komentátor  a bloger , kte í v pr b hu vojensk ch operací na 

v chod  Donbasu či b hem anexe Krymu  í ili prokremelskou r toriku. Jde o takzvan  rusk  

trolly, kte í jsou napojen  na ruskou federální službu bezpečnosti FSB a za svou práci 

dostávají velk  částky. Jejich hlavním cílem je pomocí informačních a psychologick ch 

operací dezorientovat nep ítele, roz t pit společnost a podlomit v li klást odpor  Volchek, 

Sindelar, 2015).   

Uskutečn n  Ruskem informační operace zahrnují spoustu manipulativních technik. Mezi 

nejpoužívan j í nástroje ovlivňování sympatií rusk ho i zahraničního publika pat í nap íklad 

manipulace s fakty, vytrhávání zpráv z kontextu nebo jejích zasazení do kontextu 

nesouvisejícího, zd razňování rámce jedn  strany konfliktu a ignorování nebo bagatelizace 

rámce strany druh   Pole čuk, 2016 . V souvislosti s tím n kte í auto i mluví o válce 

smyslov ho vnímání, když je jako pravdivá informace podsouváno n co, co se ve skutečnosti 

neudalo nebo se stalo za jin ch podmínek  Buchar in Jan Šír, 2017 . Součástí dezinformační 
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kampan  ze strany Ruska je tak  zve ejňování fotografií mrtv ch nebo d tí, kter  ve 

skutečnosti byly po ízeny b hem jin ch události. Cílem t chto metod je demonstrativn  

poukázat na krutost ukrajinsk ch voják , a tak stimulovat siln  emoce divák   Hamatová in 

Šír, 2017 . Mezi dal í metody pat í nap íklad upravování fotografií, zve ejn ní rozhovor  s již 

mrtv mi osobami či vytvá ení na sociálních sítích fale n ch profil , kter  sdílejí neexistující 

události  již zmín n  tzv. armády troll    Pomerantsev, 2015 .  

1.4 Teorie rám ování 

Hlavní mediální teorií, která bude tvo it základ budoucího v zkumu, je teorie rámcování. V 

anal ze, která bude detailn  specifikována a popsána v následujících kapitolách, se pokusím 

porovnat rámcování v chodoukrajinsk ho konfliktu vybran mi ukrajinsk mi a rusk mi 

m dií. Teorie rámcování je tak   st ední teorií pro  adu p edchozích studií, kter  se zab vají 

problematikou ukrajinsk  krize  Roman et.al., 2017; Lichtenstein, Esau a spol., 2018 . Teorie 

rámcování nebo framing je založena na p edpokladu, že d ležitou roli p i formování 

ve ejn ho diskurzu hraje zp sob zobrazování či interpretace určit ch t mat. V nuje se totiž 

tomu, jak jsou určitá t mata prezentována  de Vreese, 2005 . Jednu z nejvíce používan ch 

definic rámcování p inesl Robert Entman, podle n hož rámovat znamená „vybírat určité 

aspekty vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu, a to tak, že se 

prosazuje určité kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také doporučené řešení popisované 

záležitosti“. Za rámce se podle n j považují atributy dodan  k t mat m, pomocí nichž se 

podporuje určitá definice probl mu či interpretace p íčiny  Entman, 1993, s. 52 . Podle teorie 

rámcování zprávy  í en  m dií neobsahují pouze holá fakta, ale tak  hodnotov  rámce, kter  

nám pomáhají t mto fakt m porozum t. Pomocí v b ru a zd razn ní konkr tních atribut  v 

mediální agend  zasazujeme objekty do rámc  a p i azujeme t mto atribut m r znou míru 

d ležitosti. Jde p itom o dynamick  proces, kter  se skládá nejprve z budování rámc  a jejich 

následn ho nastolování  de Vreese 2005 .  

Zp sob, jak m m dia rámcují zprávy, má následn  vliv na to, jak publikum vnímá určit  

události. Zpravodajsk  organizace v r zn ch zemích mohou mít siln  dopad na vnímání 

ve ejnosti tím, že se soust edí na určit  aspekty konfliktu, zatímco ostatní vynechávají nebo 

bagatelizují. Je d ležit  tak  zmínit, že jedna událost m že b t zpracována r zn mi zp soby, 

tedy r zn m zarámováním. Jako p íklad m žeme uv st p ípad, kdy se nap íklad v článku 

zd razňuje rámec jedn  strany politick ho konfliktu a bagatelizuje se rámec strany druh .  
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Za otce teorie rámcování se považuje americk  sociolog Erving Goffman, jenž ve sv  knize 

Frame Analysis (1974) popsal zp sob uspo ádání zku enosti jednotlivc . Ti se podle n j 

nemohou zcela porozum t okolnímu sv tu, a tak se  ídí interpretačními sch maty a primárním 

rámcováním. V souvislosti s mediálními studiemi poprv  koncept rámcování použil Robert 

Entman (1993), jehož definice je hojn  používaná ve v zkumech zab vajících se obsahovou 

anal zou mediálních sd lení  Trampota, 2006; McCombs, 2009 . Entman tak  rozli uje čty i 

hlavních zdroj  mediálních rámc :  

1. autor sd lení, kter  rozhoduje o tom, co zd raznit nebo vynechat;  

2. text a klíčová slova, stereotypní označení či zdroje informací v n m;  

3. p íjemce, jenž p istupuje k textu s vlastními rámci; 

4. kultura jakožto soubor společn ch rámc  p ítomn ch v my lení určit  sociální 

skupiny (Entman, 1993, s. 56).  

Řada mediálních studií se zam  uje na zp sob rámcování r zn ch probl m  z r zn ch oblastí 

(Entman, 1993; Davis, 1995). Pokud jde o politická t mata, rámce mohou ukazovat to, koho 

m dia zobrazují jako hlavní akt ry událostí, komu p isuzují v konfliktech roli agresora a ob ti 

nebo kter  narativy v mediálních obsazích p evažují  de Vreese 2005; Entman 2004 .  

S ohledem na teoretick  poznatky popsan  v první části t to diplomov  práce se ve sv  

anal ze soust edím na rámcování určit ch událostí ukrajinsk  krize. Zkusím popsat, jak  

rámce a jaká slova se v mediálním prost edí používají pro označování akt r  ukrajinsk ho 

konfliktu, jaká d ležitost jím byla p ipisována a podívám se na zp sob referování o p íčinách 

války na Donbasu. 

1.5 Před hozí studie o pokr vání ukrajinského konfliktu 

I po více než sedmi letech t ma ukrajinsk ho konfliktu je stále p edm tem zájmu 

akademick ho v zkumu. Od roku 2013, tedy od začátku události na kyjevsk m Majdanu a 

propuknutí války na v chod  Ukrajiny, vzniklo hodn  zahraničních studií zkoumajících r zn  

aspekty t chto událostí. Odborníci ale poznamenávají, že t ma ukrajinsk ho konfliktu už 

dávno není pro zahraniční m dia nijak zvlá ť atraktivní, a to i p esto, že válka na Donbasu 

stále pokračuje a počet ob tí s každ m dnem stoupá  Svoboda, 2017 . 
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Nicm n  zp soby rámcování nebo zp soby interpretace p íčin konfliktu jsou stále st edem 

zájmu odborník . V následující podkapitole se pokusím popsat, jak  rámce a narativy se 

nejčast ji používají p i referování o ukrajinsk m konfliktu.   

1.5.1  ám ování ukrajinské krize v před hozí h zahraniční h studií h 

Pro pochopení situace na v chodní Ukrajin  je d ležit  podívat se na zp sob, jak m ruská a 

ukrajinská m dia hovo í o povaze událostí na Donbasu a klíčov ch akt rech. Základním 

probl mem dle m ho názoru je, že od počátku války se oba státy nemohou shodnout na 

charakteru probíhajícího konfliktu. Vládní r torika Kyjeva a Moskvy následn  ovlivňuje 

podobu mediálních obsah   í en ch rusk mi a ukrajinsk mi sd lovacími prost edky.  

 

V rusk m mediálním diskurzu jsou události na Donbasu označovány za občanskou válku 

mezi kyjevskou vládou a prorusk m lidem na v chod  Ukrajiny  Fjodorov in Šír, 2017 . 

Podobná označení, jak ukazuje  ada v zkum , se používá s cílem zakr t ruskou angažovanost 

na Donbasu a odmítnout jak koliv zapojení Rusk  federace do probíhajícího konfliktu 

 Thomas, 2015 . Ukrajinská vláda je rovn ž často označována za antisemitskou, 

neonacistickou či rusofobní. Pomocí tematizace fa ismu se Moskva snaží ukázat Kyjev a 

Západ v negativním sv tle. P ítomnost Rus  a jejich akce na Ukrajin  se p itom považují za 

mírovou misi, jež má za  čel ochránit ruskojazyčn  obyvatele na v chod  zem   Darczewska, 

2014; Szostek a Hutchings, 2015). 

Rovn ž se hovo í o tom, že typick m rysem rusk  propagandy je to, že se ruská vláda a m dia 

snaží zbavit ukrajinskou společnost lidsk  tvá e. Za tímto  čelem se v rusk ch m diích 

objevují - a to zejm na v pr b hu Revoluce d stojnosti na kyjevsk m Majdanu a na začátku 

vychodoukrajinsk ho konfliktu - velk  množství slov, kter  m ly nahradit slovo „ukrajinsk . 

Mezi ty nejpoužívan j í pat í nap íklad „ukropy“, „fa ist “, „junta“ či „banderovci“ 

(Lagunina, 2015). 

O nejpoužívan j ích narativech Ruska v rámci války na okupovan m Donbasu se mluví tak  

v čerstv  zve ejn n  zpráv  unijní iniciativy EUvsDisinfo, která se v nuje monitoringu  

dezinformací. Zpráva na základ  proveden  anal zy uvádí, že prokremelská m dia stále  í í 

dezinformace a snaží se podpo it shromážd ní rusk ch vojsk a vojensk ho vybavení pod l 

hranic Ukrajiny. Podle EUvsDisinfo současn  dezinformační taktiky, kter  ruská m dia 

používají, se podobají t m, kter  byly použity už v roce 2014. Prokremelská m dia stále 
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zobrazují Ukrajinu jako agresora, kter   točí na lidi žijící na jejím vlastním  zemí, nebo jako 

loutku Spojen ch stát . Podle anal zy se o Ukrajin  informuje jako o fa istick m státu, kter  

je p ipraven spáchat genocidu proti Rus m na Donbasu. Objevují se tak  zprávy o tom, že 

Ukrajina není ve skutečnosti stát  EUvsDisinfo, 2021 . 

Na druhou stranu ukrajinská m dia popisují události na Donbasu jako agresi ze strany 

Kremlu. Řada odborník  se ale p itom shoduje, že pot , co se na Donbasu objevili p íslu níci 

rusk  armády a vojenská technika, konflikt na Ukrajin  získal mezinárodní povahu  Šír, 

2020 . Odborník na mezinárodní vztahy Jan Šír se domnívá, že použitím termínu občanská 

válka v souvislosti s konfliktem na v chod  Ukrajiny a pok ivením dal ích pojm  se 

zd razňuje p ítomnost nestátního akt ra, což ve v sledku zastírá vn j í podíl na konfliktu. 

Slovník m dií p i referování o rusko-ukrajinsk  válce je totiž podle Jana Šíra, experta z 

Fakulty sociálních v d, velmi d ležit . Nap íklad Česká tisková kancelá  se jakožto klíčov  

zpravodajsk  zdroj pro česká m dia drží rámcování, že na v chod  Ukrajiny probíhá 

nemezinárodní konflikt. Z toho d vodu v echny p ítomn  síly označuje za separatisty či 

prorusk  separatisty. Dokonce i m dia více na Západ používají podobn  pojmosloví. V 

americk ch či n meck ch sd lovacích prost edcích se nejčast ji objevují termíny jako 

proru tí separatist , Ruskem podporovan  separatist  či povstalci. Americk  ministerstvo 

zahraničí dále mluví o kombinovan ch rusko-separatistick ch silách. Politolog se domnívá, 

že používání pojmu „separatist “ ve vztahu k válce na Donbasu pok ivuje realitu a vná í 

zmatek do chápání tohoto konfliktu  Šír, 2020 . 

 

Design anal zy navrhovan  v praktick  části t to diplomov  práce vychází z již existujících 

studií zkoumajících danou problematiku. Podívám-li se na dosud proveden  empirick  

v zkumy válečn ho zpravodajství t kajících se ukrajinsk ho konfliktu, zjistím, že existuje 

relativn  velk  množství studií, kter  se touto otázkou zab vají. Jde zejm na o práce, kter  

porovnávají mediální obraz událostí na v chodní Ukrajin  v ukrajinsk ch, rusk ch, 

n meck ch, americk ch, česk ch, polsk ch či dal ích západních m diích. 

Tak nap íklad Fengler, Kreutler a spol.  2018  použili obsahovou anal zu pro zkoumání a 

porovnávání pokrytí konfliktu v první polovin  roku 2014 na p íkladu novin z 13 r zn ch 

zemí, včetn  ukrajinsk ch a rusk ch. Auto i m li za cíl zjistit, zda nap íč r zn mi sv tov mi 

mediálními syst my existují rozdíly v tom, jakou d ležitost p ipisují ukrajinsk  krizi a jak se 

to odráží v četnosti článku t kajících se tohoto konfliktu. Dal ím cílem bylo tak  identifikovat 



 

21 

dominantní faktory ovlivňující v b r zpráv v zemích s r zn m politick m podílem na 

konfliktu. Auto i se ve sv  studii ptají, jak m dia z r zn ch zemí informují o mezinárodním 

konfliktu; kter  faktory pokrytí konfliktu v r zn ch zemích ovlivňují; čím se vyznačuje 

pokrytí konfliktu konkr tn  na Ukrajin  a v Rusku. 

Auto i vymezili čty i hlavní události: eskalace protest  na Majdanu a sesazení Viktora 

Janukovyče  klíčov  datum: 18.  nora 2014 ; Krymsk  referendum  16. b ezna 2014 ; 

referendum o statusu Donbasu  11. kv tna 2014  a prezidentsk  volby na Ukrajin   25. kv tna 

2014 . Celkem bylo analyzováno 3 233 článk . 

V sledky studie ukazují, že míra pozornosti v novan  konfliktu se v jednotliv ch zemích 

značn  li í, a to v závislosti na geografick  a kulturní blízkosti či dostupnosti redakčních 

zdroj . Ukázalo se, že nejvy  í počet článk  ve sledovan m období vydaly ukrajinsk  noviny, 

tedy 923 článk , rusk  noviny vydaly celkem 413 článk . Nejv t í množství článk  v 

evropsk ch státech pak vydávaly polsk  a n meck  noviny  267 a 263 článk  . Pokrytí v 

Loty sku  187 , Česk  republice  174  a ve Šv carsku  237  bylo intenzivn j í než v 

Portugalsku  164 , Nizozemsku a Spojen m království  dohromady 129 .  

Vy  í intenzitu pokrytí v N mecku a Polsku auto i vysv tlují politickou pozicí Var avy a 

Berlína a jejich zájmem o vy e ení konfliktu, ob  zem  mají tak  siln  ekonomick  vazby na 

Ukrajinu a Rusko (Fengler, Kreutler a spol., 2018). 

 

V souladu s Romanem a kol.  2017  tato studie tak  zjistila nízk  zastoupení rusk ch akt r  v 

ukrajinsk ch m diích. Zjistila tak , že m dia citovala zejm na b žn  obyvatele a nepolitick  

akt ry, 52 procent byli identifikováni jako Ukrajinci. Zatímco Roman  2017  to p ipisuje 

pokus m o manipulování ve ejn m mín ním, tato studie to vidí jako d kaz obecn j ího 

trendu „humanizace“ konflikt   Fengler, Kreutler a spol., 2018 . 

 

Szostek  2014  ve sv  studii Russia and the News Media in Ukraine: A Case of Soft Power? 

zkoumala rusk  vliv na ukrajinsk  zpravodajství. Odvíjela se p itom od konceptu takzvan  

m kk  sily  soft power , což je „schopnost ovlivňovat ostatní prostřednictvím kooptivních 

prostředků rámcování agendy, přesvědčování a vyvolávání pozitivní přitažlivosti za účelem 

dosažení preferovaných výsledků“, p ičemž cel  tento proces je ovlivn n kulturou, 

politick mi hodnotami a zahraniční politikou státu  Nye, 2011 . Ve snaze prozkoumat rusk  

vliv na ukrajinsk  zpravodajství autorka porovnávala čtrnáct ukrajinsk ch m dií:  
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1. zpravodajské rela e  Podrobnosti na stanici Inter, Sobytija na kanálu TRK Ukrajina, 

po ád Vremja na rusk  stanici Pervyj kanál; 

2.  ulvární deníky  Segodnja, Fakty i Kommentarii v Ukrajin  a  Komsomolskaja 

pravda v Ukrajin ; 

3. deníky  Den, Kommersant-Ukrajina, Izvestija; 

4. pět t deníků  Argumenty i Fakty, listy Zerkalo Nedeli a 2000, Stolichnyje Novosti a 

Kommentarii 

 

B hem sledovan ho období tato m dia vycházela v ru tin . Šest ze čtrnácti analyzovan ch 

sd lovacích prost edk  m lo rusk ho akcioná e: Pervyj kanál pat il Rusku; Inter m l rusk ho 

akcioná e; noviny Komsomolskaja pravda v Ukrajin , Izvestija v Ukrajin  a Argumenty i 

Fakty v Ukrajin  byly rusk mi fran ízami; deník Kommersant vlastnil rusk  magnát Ali er 

Usmanov. Dal í m dia nem la žádn  viditeln  vazby na Moskvu. Podobn  v b r 

zkouman ho vzorku umožnil autorce prozkoumat hypot zu, zda m dia s akcioná em nebo 

partnerem v Rusku generuje  a  rozsáhlej í a  b  p ízniv j í zpravodajství o Rusku než jeho 

konkurenti. 

 

Pomocí proveden  obsahov  anal zy Szostek zjistila, že jedním z hlavních faktor , kter  

ovlivnil formování ukrajinsk ho zpravodajství o Rusku v letech 2010–2011, byla majetková 

struktura toho či onoho m dia. Ze studie vypl vá, že m dia, která m la rusk ho akcioná e, 

m la tendenci b t zdrženliv j í ve sv  kritice v či Rusku; v p ípad  m dií, která podobn  

vazby na Moskvu nem la, autorka do la k opačn m záv r m. Zji t ní jsou podle Szostek 

relevantní pro hodnocení rusk ho regionálního vlivu, tedy pro ukázku toho, jak Rusko do 

ukrajinsk ho mediálního prost edí zasahuje  Szostek, 2014 . 

Ve sv  dal í studii Szostek a Hutchings  2015  zkoumali dominantní narativy v rusk m 

politick m a mediálním diskurzu b hem ukrajinsk  krize. V rámci sv ho v zkumu zvolili 

 irokou  kálu rusk ch m dií, od ti t n ch vydání ovlivn n ch státem až po list 

Komsomolskaja pravda či populární zpravodajsk  web RIA Novosti. Auto i dosp li k záv ru, 

že b hem informování o ukrajinsk m konfliktu se v rusk m mediálním diskurzu objevují 

určit  narativy. Rozsáhlá anal za ukázala, že mezi ty nejčast j í pat í nap íklad  í ení 

protizápadních postoj , p isuzování negativních charakteristik Spojen m stát m či zemím 

Evropsk  unie. Auto i zd razňují, že protizápadní r torika byla charakteristickou pro tamní 

politick  a mediální diskurz je t  p ed počátkem konfliktu na Ukrajin , krize ale p isp la k 
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jejímu čast j ímu  í ení. Negativní vypráv ní o Západu snižují d v ryhodnost západní kritiky 

Ruska, legitimizují rusk  chování v očích ve ejnosti a obhajují ruskou sebeidentitu jako 

evropsk  velmoci. To v e podle autor  v zkumu je cílem vedení Rusk  federace  Szostek, 

Hutchings, 2015).  

Evropsk  státy byly obecn  zobrazovány jako ty, kter  se nacházejí pod americk m vlivem. 

Rusk  ministr zahraničí Sergej Lavrov opakovan  tvrdil, že se Američan  „snaží zabránit 

Rusku a Evropsk  unii ve sjednocení jejich potenciálu“ kv li jejich cíli „udržet si globální 

moc“  Lavrov, 2014 .  

Mezi dal í narativy pat í tak  vyzdvihování dominance Ruska jako mocnosti a státu, kter  

zachraňuje ostatní. To bylo tak  od vodn ním v p ípad  anexe Krymu nebo události na 

v chodní Ukrajin . Jako d vod rusk    ady uvád ly, že Ruská federace ve skutečnosti chrání 

sv  krajany či ruskojazyčn  obyvatelstvo tohoto regionu, kter  podle Moskvy byly vždycky 

etnick mi Rusy  Szostek a Hutchings, 2015 . O tom, že rusk  man vry na v chodní Ukrajin  

jsou zobrazovány jako součást mírov  mise za  čelem ochránit regiony s početnou ruskou 

men inou, se mluví tak  ve studii Darczewsk , která se v novala anatomii rusk  hybridní 

války na Krymu  Darczewska, 2014 .  

Lichtenstein, Esau a spol.  2018  porovnávali zp soby rámcování ukrajinsk  krize v rusk ch a 

n meck ch politick ch televizních po adech. Pomocí kvalitativní obsahov  anal zy 20 

po ad   10 rusk ch a 10 n meck ch  auto i zkoumali, jak jednotlivá m dia referují o 

událostech na v chod  Ukrajiny a jak  konstruktivní či destruktivní rámce používají. 

Vycházejí p itom z p edpokladu, že zatímco konstruktivní rámce nabízí kauzální interpretace 

a konstruktivní  e ení probl m , pomocí  destruktivních rámc  m dia obviňují jednu stranu 

konfliktu a nenabízí žádn   e ení  Lichtenstein, Esau a spol., 2018). Studie analyzovala 

prominentní politick  talk show v ru tin  a v n mčin  vysílan  na hlavních národních 

televizních kanálech ve večerních hodinách  od 8 do 22 hodin . Data byla podle autor  

získaná z online archiv  kanál , konkr tn  státního kanálu Rusko-1 a kanálu NTV, jehož 

vlastníkem je státem kontrolovaná firma Gazprom. Sledovan  období začíná v listopadu 2013 

a končí v prosinci roku 2015. Zahrnuje p itom t i krizov  události: protesty na Majdanu 

(listopad 2013 -  nor 2014 , anexi Krymu  b ezen - duben 2014 , konflikt na v chod  

Ukrajiny  od dubna 2014 ; končí v prosinci roku 2015. 
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B hem studie auto i identifikovali 12 r zn ch rámc  pro ruská m dia a 13 rámc  pro m dia 

n mecká. V obou m diích podle anal zy p evládají destruktivní rámce, kter  legitimizují 

konfrontační r toriku. V sledky v zkumu ukazují, že v rusk m mediálním diskurzu za anexi 

Krymu a události na v chodní Ukrajin  mohou protestující na Majdanu a nová kyjevská 

vláda. Auto i p itom zd razňují, že podpora rusk ch man vr  na Krymu a na Donbasu 

odpovídá rámci humanitární intervence znám mu tak  z p edchozích studií  Hammond, 

2007 . V n meck ch m diích se naopak hovo í o legitimizaci sankcí proti Rusku za poru ení 

mezinárodního práva  Lichtenstein, Esau a spol., 2018).  

 

Watanabe  2017  zkoumal v skyt informační p edpojatosti v rusk ch m dií. Pomocí 

longitudinální obsahov  anal zy autor analyzoval 35 tisíc anglojazyčn ch článk  

zve ejn n ch agenturami TASS a Interfax. V rámci anal zy Watanabe zkoumal články 

publikovan  od 1. ledna 2013 do 21. dubna 2014, tedy den p ed tím, než kyjevská vláda 

znovu zahájila takzvanou Antiteroristickou operaci  viz. kapitola níže . Autor se opírá o studii 

Horvita  2006 , jenž ve sv m v zkumu analyzoval zp soby rámcování intervence USA do 

Iráku v roce 2003, a zjistil, že zdrojem 54 procent obsah   í en ch agenturou TASS byly 

rusk    ady a 53 procent obsah  byly negativní v či americk  politice. Watanabe proto 

p edpokládá, že rámcování ukrajinsk  krize toutou ruskou agenturou bude odrážet vhodnost 

st žejních událostí pro ruskou vládu. Na základ  toho stanovil následující hypot zy: 

„H1. Rámování ukrajinsk  krize ze strany rusk ch m dií bude pozitivn j í, až bude situace na 

Ukrajin  pro ruskou vládu žádoucí. 

H2. Rámování ukrajinsk  krize bude negativn j í, když bude situace na Ukrajin  pro ruskou 

vládu nežádoucí. 

H3. P edpojatost ve zprávách o Ukrajin  je zp sobena vysok m zastoupením rusk ch 

  edník  v obsazích“ (Watanabe, 2017). 

 

Obsahová anal za více než 35 tisíc  článk  o ukrajinsk  krizi zve ejn n  agenturami TASS a 

Interfax jasn  ukázala, že zp sob, jak m agentura TASS rámcuje krizi na Ukrajin  odráží 

vhodnost událostí pro ruskou vládu  potvrdily se H1. a H2. . Ruská m dia p itom nejčast ji 

odkazovala na p edstavitele rusk ch   ad   čímž se potvrdila H3.). Podle autora agentura 

TASS tak strategicky  í í propagandu a zkresluje zprávy ohledn  událostí na Ukrajin . 
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V skytu stereotyp  se v novaly tak  studie zkoumající zpravodajství česk ch m dií 

 Hu ková, 2016; Juriga, 2018 . Hu ková  2016  porovnávala zpravodajství  o ukrajinsk  krizi 

v podaní Česk  tiskov  kancelá e a Česk  televize na vybran ch událostech z let 2013 a 2014. 

Autorka zkoumala, jakou pozornost a jak velk  prostor jednotlivá m dia v novala událostem 

na Ukrajin , komu poskytovala prostor k vyjád ení a jak  zdroje používala. Hu ková se v 

rámci anal zy ptá: 

„VO1. V jak  mí e se ob  m dia ve sv m zpravodajství v novala krizi na Ukrajin  “ 

 Hu ková, 2016, s. 38 . 

V sledky v zkumu ukazují, že ČTK ve sledovan m období v novala ukrajinsk  krizi 8,23 

procent sv ho zpravodajství, zatímco Česká televize 14,08 procent. 

„VO2. Jak  objem zabíraly zprávy z Ukrajiny v zahraničním zpravodajství “  Hu ková, 

2016, s. 38). 

Ukázalo se, že v Česk  televizi  lo o 47 procent celkov ho zahraničního zpravodajství, 

zatímco u ČTK to bylo 30 procent.  

„VO3. Jakou d ležitost ob  m dia t matu Ukrajiny p isuzovala “  Hu ková, 2016, s. 38 . 

V znam p isuzovan  událostem na Ukrajin  se hodnotil podle pom ru zpráv s označením 

nejvy  í priority  u ČTK  a nejvy  í d ležitosti  u ČT . Anal za ukázala, že u Česk  televize 

byly zprávy nejvy  í d ležitosti zastoupeny ve 14 procentech. Podíl ukrajinsk ch zpráv s 

nejvy  í prioritou u ČTK tvo il 4 procenta. 

„VO4. Z jak ch zdroj  ob  m dia čerpala, kter m akt r m poskytovala prostor k vyjád ení “ 

 Hu ková, 2016, s. 38 . 

V ČT podle autorky nejčast ji zaznívaly projevy b žn ch obyvatel, protestujících na 

kyjevsk m Majdanu, zdravotník , p íslu ník  ozbrojen ch složek, prorusk ch separatist  

nebo kyjevsk  opozice. Ve zpravodajství ČTK nejčast ji zaznívaly projevy b žn ch obyvatel, 

demonstrant  či ukrajinsk ch a evropsk ch politik .  

„VO5. Vyskytly se ve zpravodajství jevy, kter  by p íjemce navád ly k neobjektivní 

interpretaci “  Hu ková, 2016, s. 38 . 

Takov  jevy se podle autorky nepoda ilo dohledat. 
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„VO6. Do jak  míry se shodovala nebo li ila t mata obou m dií “  Hu ková, 2016, s. 38 . 

Pomocí obsahov  anal zy a kritick  anal zy diskurzu Juriga  2018  ve sv  studii anal zuje 

rusk  a česk  mediální texty t kající se ukrajinsk  krize, kter  vycházely od začátku roku 

2017 do  nora 2018. Autor vyselektoval nejv znamn j í události spojen  s válkou na 

v chodní Ukrajin :  dajn  použití zbraní hromadn ho ničení ukrajinsk mi provládními 

vojsky; zm na ve vedení samozvan  Luhansk  lidov  republiky vykazující znaky p evratu;  

schválení prodeje zbraní na Ukrajinu vládou Spojen ch stát  americk ch. Autor porovnával 

zpravodajství čty  vybran ch m dií: ČT24, Sputnik Česká Republika, Rádio Svoboda, RIA 

Novosti. Cílem práce tak bylo zjistit, jak mi zp soby p sobí zpravodajsk  weby na sv  

čtená e, a potvrdit nebo vyvrátit jejich rozd lení na prokremelsk  a opoziční či relativn  

nezávisl .  

Jak autor nakonec p edpokládal, na analyzovan ch článcích zkouman ch portál  se projevilo 

rozd lení m dií na prokremelská, opoziční či do jist  míry neutrální. Weby Sputnik Česká 

republika a RIA Novosti referovaly velmi podobn mi zp soby, kter  korespondují s politikou 

Ruska. Část článk  vykazovala pom rn  zjevnou snahu o ovlivňování čtená e pomocí 

emocionálních nátlak , u v t iny článk  v ak byla tato skutečná snaha skryta. Protikladem k 

t mto dv ma portál m se ukázaly weby ČT24 a Rádio Svoboda, v jejichž článcích se podle 

autora projevila prozápadní orientace. Tato m dia používala korektn j í a m n  agresivní 

postupy realizace persvazivní funkce zpravodajsk ch text . Rádio Svoboda p itom 

vykazovalo siln j í náklonnost k prozápadnímu sm  ování, zatímco ČT24 podávala 

informace s vy  í snahou o objektivnost  Juriga, 2018 .  

Pasitselska  2017  ve sv m v zkumu analyzovala, jak dva prominentní rusk  televizní kanály, 

První kanál a Rusko-1, formovaly zprávy o ukrajinsk  krizi, a to pomocí paradigmy my 

versus oni. Studie ukazuje, jak pomocí  irok   kály redakčních nástroj , sociokulturních a 

historick ch konstrukt  ruská m dia podporovala jednu stranu konfliktu a znehodnocovala tu 

druhou. Článek p iná í d kazy o tom, že analyzovan  televizní zpravodajsk  programy 

p edstavují typickou ilustraci ideologick ho diskurzu, kter  využívá ruská vláda k dosažení 

sv ch politick ch cíl   Pasitselska, 2017 .  

S ohledem na v  e zmín n  studie a uveden  poznatky lze  íct, že mediální obraz ukrajinsk  

krize se nap íč m dií v r zn  mí e li í. Rozhodujícími faktory p itom jsou kulturní nebo 

politická blízkost, politická angažovanost či dostupnost redakčních zdroj . Ší ení 
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protizápadních postoj , p isuzování negativních charakteristik Spojen m stát m či zemím 

Evropsk  unie tak  pat í mezi hlavní narativy, kter  se v rusk ch m dií  í í. Dal ími narativy 

je tak  vyzdvihování dominance Ruska jako státu, kter  zachraňuje ty ostatní, což bylo 

od vodn ním v p ípad  anexe Krymu nebo intervence na v chod Ukrajiny  Szostek a 

Hutchings, 2015 . Objevují se tak  narativy, podle nichž za anexi Krymu a události na 

Donbasu mohou protestující na Majdanu či nová kyjevská vláda  Lichtenstein, Esau a spol., 

2018 . O tom, že rusk  man vry na v chodní Ukrajin  jsou zobrazovány jako součást mírov  

mise za  čelem ochránit regiony s početnou ruskou men inou, hovo í tak  Darczewská, která 

zkoumala anatomii rusk  hybridní války na Krymu  Darczewska, 2014 . Je d ležit  tak  

zmínit, že v ichni v  e uvedení auto i se shodují na tom, že rusko-ukrajinsk  konflikt je 

ukázkou takzvan  hybridní války.  

1.6  odelová studie  omana a kol. 

Tomu, jak m dia pomocí rámcování jednotliv ch událostí utvá ejí ve ejn  mín ní a tomu, jak 

mediální obraz jak hokoliv konfliktu reflektuje vládní r toriku, se v nuje  ada dal ích studií. 

Design anal zy t to diplomov  práce je inspirován hlavn  studií Romana a kol.  2017  s 

názvem Information wars: Eastern Ukraine military conflict coverage in the Russian, 

Ukrainian and U.S. newscasts. Tato studie popisuje, jak dv  strany konfliktu, Rusko a 

Ukrajina, prost ednictvím m dií utvá ejí mín ní publika o událostech ukrajinsk  krize. Auto i 

se zam  ili na to, jak o ukrajinsk m konfliktu referovala ukrajinská, ruská a americká m dia. 

Ve sv m v zkumu se opírají o teorii rámcování Entmana  1993 , která je v souvislosti s 

mediálními studii hojn  používaná.  

 

Auto i studie m li za cíl ukázat, jak byly v rusk ch, ukrajinsk ch a americk ch sd lovacích 

prost edcích prezentovány událostí ukrajinsk  krize. Hlavním p edpokladem bylo to, že 

rámcování zpráv se budou v mezinárodním kontextu, tedy v rámci r zn ch mediálních ar n, 

v razn  li it. Pro dosažení t chto cíl  auto i použili kvantitativní a kvalitativní metodu. 

Pomocí obsahov  anal zy zkoumali a následn  porovnávali obsah t kající se ukrajinsk  krize 

v nejsledovan j ích televizních zpravodajsk ch po adech, americk m po adu Nightly News 

 NBC , rusk m po adu Vremja  První kanál  a ukrajinsk m po adu TSN  1+1 . Jelikož 

ukrajinsk  konflikt je pojmem zahrnující  adu událostí, jejich v zkum se zam  il na reportáže 

v novan  událostem v Don ck  a Luhansk  oblasti. Co se t če časov ho rozmezí, anal za se 

zam  ila na období mezi kv tnem 2014 a b eznem 2015 (Roman a kol., 2017).  



 

28 

Vzhledem k nerovnom rn mu pokrytí konfliktu americk mi m dii, která oproti rusk m a 

ukrajinsk m m diím v novala událostem na v chodní Ukrajin  men í vysílací čas, auto i 

nejprve identifikovali americk  reportáže. Následn  je porovnali se stejn mi zpravodajsk mi 

obsahy v ukrajinsk ch a rusk ch m diích. Reportáže, kter  zmiňovaly události na v chodní 

Ukrajin  m n  než 10 sekund, nebyly do anal zy zahrnuty, celkem auto i analyzovali 96 

americk ch reportáží. Vzhledem k tomu, že zpravodajství americk  stanice NBC obsahovalo 

ve zkouman m časov m  seku pouze jeden až t i p íb hy o v chodní Ukrajin , zatímco První 

kanál a 1 + 1 m ly až 7–10 p íb h  na stejn  t ma, auto i analyzovali pouze každou t etí 

reportáž Prvního kanálu a stanice 1+1. Protože zpravodajsk  relace TSN a Vremja nem ly v 

ned li pravideln  vysílání, auto i je nahradili relacemi, kter  se vysílaly následující den. 

Články o válce na v chodní Ukrajin  byly vyhledány v archivech dostupn ch na oficiálních 

webov ch stránkach zkouman ch televizních kanál , konkr tn  1tv.ru a tsn.ua. V zkumn  

vzorek tak tvo ilo 561 reportáží, z nichž 280 ukrajinsk ch, 185 rusk ch a 96 americk ch 

(Roman a kol., 2017). 

 

Auto i se ve sv  studii zam  ili na následující prom nn : zdroje informací, tedy kte í akt  i 

získali k vyjád ení prostor; zmínky o  mrtích; zmínky o separatistech a p íčiny ukrajinsk ho 

konfliktu. Auto i tak  uvádí, že titulky nebo textov  citace, kter  se objevovaly na 

obrazovkách, nebyly do anal zy zahrnuty.  

 

Každá z v  e zmín n ch prom nn ch byla následn  rozd lena do dal ích podkategorií: 

 

1. Zdroje informa í   

 

●   ady - ukrajinsk , rusk , americk , evropsk , NATO; 

● ukrajinsk  obrann  síly - armáda, dobrovolnick  prapory a policejní síly; 

● separatist  - každ , kdo bojuje na stran  separatist , hlásí se k Don ck  a Luhansk  

lidov  republice, otev en  podporuje republiky nebo vyjad uje svou podporu odd lení 

Donbasu od Ukrajiny; 

● dále m dia, dobrovolníci, odborníci a analytici;  

● zdravotníci a dal í; 
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Lze tak  zmínit, že zkoumáním zdroj , kter  m dia k vytvá ení p íb h  používají, navazují na 

Entmana, podle n hož by se v zkumníci zab vající se danou problematikou m li zam  it tak  

na „politick  zdroje rámc  a celou  kálu jejich  čink “  Entman a kol, 2009, s. 175 .  

 

2. přítomnost ne o nepřítomnost zmínek o úmrtí z řad  ivilistů/vojáků/separatistů  

3. zkoumala označení, které každ  televizní kanál používal, když odkazoval na 

separatisty, ukrajinské o ranné síly a ukrajinsk  vojensk  konflikt ( oman a 

kol., 2017). 

 

1.6.1 V sledky modelové studie 

  

Anal za Romana a kol.  2017  odhalila v znamn  rozdíly ve v b ru zdroj , jimž ve sv ch 

reportážích jednotliv  kanály dávaly prostor, ve zp sobech hlá ení  mrtí z  ad civilist  či 

voják   a ve zp sobech rámcování r zn ch stran tohoto konfliktu. 

  

VO1a zkoumala rozdíly ve v b ru zdroj  mezi americk mi, ukrajinsk mi a rusk mi m dii. 

V sledky jednosm rn  anal zy rozptylu  ANOVA  ukázali statisticky v znamn  rozdíly v 

tom, kolik prostoru jednotlivá m dia dávala ukrajinsk m/rusk m/americk m   edník m, 

p edstavitel m ukrajinsk ch/rusk ch/americk ch obrann ch složek, separatist m, 

odborník m a analytik m, zdravotnick mu personálu, jednotlivc m a dal ím.  

 

Anal za ukázala, že stanice 1+1 čast ji citovala ukrajinsk    ady než americká NBC. 

Ukrajinsk  televizní kanál se rovn ž čast ji odkazoval na p edstavitele ukrajinsk ch 

obrann ch složek než americká a ruská m dia. Studie odhalila, že ruská stanice První kanál 

p i referování o ukrajinsk m konfliktu čast ji citovala rusk    edníky než stanice NBC. 

Americká m dia p itom čast ji citovala americk    ady než ruská a ukrajinská m dia. Dal ím 

zji t ním je, že První kanál čast ji dával prostor k vyjád ením separatist m/rusk m voják m 

než americká NBC a čast ji citoval odborníky/analytiky než ukrajinská stanice 1+1. První 

kanál se rovn ž čast ji odkazoval na zdravotnick  personál než NBC. Americká m dia p itom 

čast ji citovala b žn  obyvatele než První kanál a stanice 1+1  Roman a kol., 2017 . 
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Podotázka VO1b zkoumala, zda existují statisticky v znamn  rozdíly ve zp sobech 

referování o  mrtích civilist . V sledky ukazují, že americká, ukrajinská a ruská m dia se 

li ila ve zprávách o  mrtích civilist . Stanice NBC a První kanál zmiňovaly ztráty na životech 

dvakrát více než kanál 1 + 1, První kanál to p itom d lal s mnohem vy  í frekvencí, ukazuje 

anal za.  

 

Podotázka VO1c rozebírala, zda existují statisticky v znamn  rozdíly ve zp sobech 

informování o ob tech z  ad ukrajinsk ch voják . V sledky ukazují, že NBC, 1 + 1 a První 

kanál informovaly o  mrtích s r zn m stupn m četnosti. Zatímco kanál 1 + 1 informoval o 

ob tech z  ad ukrajinsk ch voják  v každ m  est m p íb hu, NBC to d lala pouze v 7 

procentech reportáží, na Prvním kanálu bylo ve sledovan m období zaznamenáno pouze 4 

procent takov ch p íb h . 

 

Podotázka VO1d zkoumala, zda jsou rozdíly ve zp sobech informování o  mrtích separatist . 

Anal za Romana a kol. žádn  statisticky v znamn  rozdíly neodhalila. 

 

Dal í otázka VO2 se zam  ovala na to, jak m dia rámovala jednotliv  události na v chodní 

Ukrajin . Auto i dosp li k záv ru, že ve stanoven m časov m  seku stanice NBC používala 

ve vztahu k událostem na v chodní Ukrajin  označení „krize“ a „válka“ a „konflikt“. Ukázalo 

se tak , že NBC označovala ukrajinsk  konflikt jako „ruskou invazi“ a „invazi na Ukrajinu“. 

Dva poslední označení se v ak ve zprávách americk ch m dií z dubna po srpen roku 2014 

p íli  neobjevovaly  Roman a kol., 2017 . 

 

Na rozdíl od NBC ukrajinská stanice 1+1 popisovala situaci na v chod  Ukrajin  pomocí 

emocionáln  nabit ch v raz . Noviná i ukrajinsk ho kanálu hovo ili o protiteroristick  

operaci t m   v každ m čtvrt m p íb hu. M n  často se v ukrajinsk ch zprávách používalo 

slovo „válka“  10 procent p íb h   a „konflikt“  4 procent p íb h  , v n kter ch reportážích 

se hovo ilo tak  o „rusk  agresi“ či „rusk  intervenci“. 

 

Anal za rovn ž odhalila, že První kanál b hem prvních čty  m síc  zobrazoval konflikt 

hlavn  jako „represivní operaci kyjevsk ch   ad “ proti jejich vlastním lidem. Podobn  

termín se v tomto období objevil v každ m osm m p íb hu, po červenci roku 2014 se už 

skoro nepoužíval. Je d ležit  tak  zmínit, že noviná i v n kolika reportážích zd raznili, že na 
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v chodní Ukrajin  nebyli žádní regul rní rusk  jednotky a že válka je „lokálním konfliktem a 

Rusko s tím nemá nic společn ho“  Roman a kol., 2017 .  

 

VO3 se zab vala tím, jak m dia zobrazovala separatisty na v chod  Ukrajin . Stanice NBC je 

označovala za „aktivisty“, „domobranu“ nebo „separatisty“. Stanice p itom zd razňovala, že 

tyto skupiny tvo í obyčejní občan  podporující odtržení Donbasu od Ukrajiny. Separatist  

jsou podle NBC podporováni Ruskou federací, proto se v reportážích často vyskytuje 

adjektivum „prorusk “. Dva m síce po konfliktu začala americká m dia používat tak  termín 

„rebelov “, čímž zd razňovala, že se jedná o ozbrojen  lidi, kte í se staví proti vlastní vlád . 

 

Jak ukazují v sledky studie, ukrajinsk  kanál 1+1 na počátku konfliktu označoval separatisty 

za „ točníky“, „protestující/aktivisty“ nebo „sabot ry.“ Stanice ve sledovan m období 

zd razňovala, že tyto skupiny jsou podporovány Ruskem a mezi jejími členy jsou tak  

p edstavitel  rusk  tajn  služby. Dále m dia používala označení jako „separatist “, „terorist “ 

a „ozbrojenci“, tato označení se objevila t m   v každ m t etím p íb hu. V reportážích 

televizního kanálu 1+1 se rovn ž hovo ilo o p ítomnosti rusk  armády na Donbasu. 

 

První kanál označoval separatisty za protestující, sebeobránci, stoupenci federalizace nebo 

tak  místní. M síc po začátku války se objevilo označení „domobranec“  rus. opolchenets), 

kter  má pro Rusy pozitivní v znam  Krechetnikov, 2014 . První kanál podle studie používal 

tak  označení „armáda Donbasu“ nebo „armáda Don ck  lidov  republiky“. Auto i tak  

zd razňují, že Rusko se tímto zp sobem snažilo legitimizovat takzvan  Don ck  a Luhansk  

republiky (Roman a kol., 2017). 

 

Co se tyče referování o ukrajinsk ch obrann ch složkách, ukrajinská stanice používala 

neutrální pojmy, jako nap íklad „armáda“, „bojovníci a „vojáci“. Podle autor  tak  používala 

adjektivum „ukrajinsk “ nebo „ná “, aby rozli ila mezi ukrajinsk mi vojensk mi jednotkami 

a separatisty. V n kter ch reportážích tak  zazn la podstatná jm na jako „chlapi“ nebo 

„hrdinov “, což naznačovalo prokrajinskou náklonnost kanálu, uvádí auto i. Report  i stanice 

NBC používali označení „síly“ „armáda“ a „vojáci“. První kanál používal neutrální v razy 

jako „síly“ či „armáda“. Ru tí noviná i v ak občas zd razňovali, že se jedná o „kyjevskou“ 

armádu, v negativním sv tle se o ukrajinsk  armád  začalo mluvit pot , co začaly p icházet 

zprávy o  mrtích civilist   Roman a kol., 2017 . První kanál na začátku konfliktu zmiňoval 

tak  dobrovolnick  prapory, zejm na ukrajinskou stranu „Prav  sektor“, tento název se 
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b hem prvních dvou m síc  konfliktu objevil t m   v každ m  est m p íb hu. Prav  sektor je 

„krajn  pravicová skupina, která se vyvinula z nejbojovn j ího k ídla demonstrant , kte í 

svrhli prorusk ho prezidenta Viktora Janukovyče“, ruská m dia ji b hem Euromajdanu 

označovala za „neonacistickou“  Olearchyk, 2015 . První kanál v souvislosti s ní hovo il tak  

o „radikálech“, „extremistech“, „fa istech“ či takzvan  „národní gard “  Roman a kol., 2017 . 

 

S ohledem na v  e uveden  v sledky studie, auto i dosp li k záv ru, že zp sob referování o 

ukrajinsk m konfliktu v rusk ch, ukrajinsk ch a americk ch m diích se ve sledovan m 

období v razn  li il. Rozdíly se podle v zkumu Romana a kol. projevily ve v b ru zdroj , ve 

zp sobu informování o ob tech z  ad voják  či civilist , ve zp sobech interpretace p vodu 

konfliktu a zp sobech rámcování obou tábor . Je d ležit  tak  poznamenat, že mediální obraz 

ukrajinsk ho konfliktu se v jednotliv ch m diích podobal r torice vlády jednotliv ch stát  

(Roman a kol., 2017). 

 

V  e uveden  poznatky budou použity pro konstruování designu vlastního v zkumu, jenž 

bude popsán v metodologick  části t to diplomov  práce. 

 

1.7 Informační prostor v  usku a na Ukrajině  

Od roku 2004, kdy na Ukrajin  prob hla Oranžová revoluce, se dá hovo it o částečn  svobod  

ukrajinsk ch m dií, av ak postupn  situaci začala ovlivňovat majetková struktura m dií. 

Vlastníci m dií, kter mi byli zpravidla místní oligarchov  s vazbami na r zn  politick  

strany, se často pokou eli ovlivnit redakční rozhodnutí a diktovat rámce určit ch 

zpravodajsk ch událostí. Situace se zhor ovala i pot , co v roce 2010 do prezidentsk ho 

k esla usedl prorusk  prezident Viktor Janukovyč.  

V roce 2013 pat ily v echny nejpopulárn j í televizní kanály konkurenčním soukrom m 

finančním skupinám, kter  ovládly ukrajin tí oligarchov . Mezi p t nejv t ích mediálních 

holding  pat ily Inter Media  uaimg.com , 1+1 Media  media.1plus1.ua , Media Group 

Ukraine (mgukraine.com), StarLightMedia (www.starlightmedia.ua) a Ukrainian Media 

Holding  www.umh.com.ua . Holding Inter Media pat il prorusk mu oligarchovi Dmytru 

Firta ovi a vedoucímu ukrajinsk  prezidentsk  správy Serhiji Ljovočkinovi; 1+1 Media 

vlastnil podnikatel Ihor Kolomoyskyj; mediální skupina Ukrajina pat ila podnikateli Rinatu 
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Achmetovovi; StarLightMedia vlastnil podnikatel Viktor Pinchuk; Ukrainian Media Holding 

byl majetkem mlad ho multimilioná e Serhije Kurchenka  Szostek, 2017 . 

Po událostech na Euromajdanu se m dia znovu stala svobodn j í, n kter  mediální organizace 

v ak stále z stávají v rukou oligarch   Freedom House . Ukrajina v reakci na ruskou agresi 

na v chod  zem  omezila vysílání rusk ch stanic, v současn  dob  jsou tak  zakázány 

n kter  ukrajinsk  opoziční televizní kanály  í ící proruskou propagandu. Již na počátku roku 

2014 Rada Majdanu a  ada ukrajinsk ch politik  vyzvala k bojkotu ukrajinsk ho kanálu Inter 

pat ící prorusk mu oligarchovi Dmytru Firta ovi, a to kv li neobjektivnímu informování o 

d ní na Ukrajin   RBC, 2014 . Obyvatel  Donbasu tak  nemají p ístup k ukrajinsk m 

televizním stanicím, na v chod  zem  místo toho vysílá ruská televize.  

Co se tyče rusk ch m dií, ty na rozdíl od ukrajinsk ch m dií nevlastní oligarchov  s 

konkurenčními politick mi zájmy, av ak po zvolení prezidenta Vladimira Putina lze 

zaznamenat zp ísn ní kontroly nad m dií. V t ina hlavních rusk ch mediálních organizací 

p itom je buď p ímo kontrolována státem, nebo pat í podporovatel m Putina  Chvostunova, 

2013 . N kter  studie ukazují, že práv  státní m dia hrají d ležitou roli p i referování o 

ukrajinsk  krize od roku 2014 a vytvá í mediální diskurz  Hutchings, Szostek, 2015). 

V t ina státních m dií, včetn  hlavních televizních kanál , se dlouhodob  nachází pod 

kontrolou Kremlu nebo jeho p edních ideolog . Televizní stanice jako nap íklad První kanál, 

Rossija 1 nebo stanice NTV odrážejí a podporují vládní r toriku rusk ho prezidenta 

Vladimira Putina. Mezi nejznám j í rusk  propagandisty pat í nap íklad Olga Skabejevová, 

Vladimir Solovjov či Dmitrij Kiseljov. Na rusk  mediální ar n  existuje tak  alternativní 

m dia, jejichž hlasy jsou často potlačovan , nicm n  s pluralismem se lze občas setkat v 

rusk m tisku nebo na internetu  Hutchings, Szostek, 2015 .  

Podle žeb íčku Report r  bez hranic za rok 2021 jsou ruská m dia označována za 

nesvobodná. Rusko se podle jejích indexu dlouhodob   adí na spodní p íčky žeb íčku 

svobody sd lovacích prost edk  ve sv t . Co se t če ukrajinsk ch m dií, jejich profesionální 

 roveň, a s tím i mediální gramotnost ukrajinsk ch obyvatel, je v  ad  ohled  nízká. Z celkem 

180 hodnocen ch zemí Rusko je na 150. míst , Ukrajina na 97. Lze ale uv st, že oproti 

 daj m z roku 2014, kdy ke konfliktu do lo, Rusko zaujímalo 148. pozici, Ukrajina byla na 

127. míst   RSF, 2014, 2021 .  
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1.8 Konflikt na v  hodě Ukrajiny 

Tato kapitola nahlíží do historick ho a politick ho kontextu války na v chod  Ukrajiny. V 

roce 2014 protivládní demonstrace v ukrajinsk m Kyjev  vedly ke zhroucení režimu 

prorusk ho prezidenta Viktora Janukovyče a následn  eskalovaly v podobu válečn ho 

konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, jehož součástí je anexe Krymu a válka na Donbasu. V 

d sledk  eskalace nap tí do lo k odcizení 7 % ukrajinsk ho  zemí. Ukrajinská krize je 

bezpochyby d ležit m mezníkem v historii obou zemi, ale má i mezinárodní p esah.  

 

1.8.1 Anatomie ukrajinského konfliktu ne o rekonstruk e hlavní h událostí 

 

Za začátek válečn ho konfliktu na v chod  Ukrajiny lze považovat 6. duben roku 2014, kdy 

skupiny ozbrojenc  ve vojensk ch uniformách bez označení, tzv. „zeleni mužičci”, začaly 

obsazovat státní administrativní budovy v Don ck  a Luhansk  oblasti. V t inu funkcí v 

místních správních orgánech a bezpečnostním aparátu v t  dob  zaujímali lidí b val ho 

prorusk ho prezidenta Viktora Janukovyče. Sám Janukovyč po událostech na Majdanu, v 

d sledku kter ch do lo k destabilizaci ukrajinsk  společnosti, uprchl do Ruska. Situaci v 

donbask m regionu komplikovalo i to, že velká část místní populace p ináležela k rusk mu 

etniku, toto rusky mluvící obyvatelstvo proto snadno podl halo kremelsk  propagand , která 

d monizovala ukrajinskou vládu a armádu  Fjodorov in Šír, 2017 .  

 

Od dubna roku 2014 začalo docházet k obsazení hlavních administrativních budov v Don ck  

a Luhansk  oblasti. 6. dubna byla obsazena budova ukrajinsk  bezpečnostní služby v 

Luhansku a sídlo administrace v Charkov , 7. dubna ozbrojenci obsadili budovu don ck  

m stsk  rady. 12. dubna roku 2014 t icetičlenná ozbrojená skupina, jejichž koordinátorem byl 

d stojník rusk  FSB Igor Girkin s p ezdívkou Strelkov, obsadila budovu odd lení policie ve 

m st  Slovjansk. Na každou z budov ozbrojenci vyv sili vlajky neuznan ch republik, tedy 

Don ck  lidov  republiky a Luhansk  lidov  republiky  DLR a LLR . Kyjevská vláda v 

reakci na sílící se násilí 14. dubna začala takzvanou Antiteroristickou operaci  ATO . Šlo o 

 adu vojensk ch a právních opat ení ukrajinsk ch donucovacích orgán  zam  en ch na boj 

proti aktivitám ilegálních rusk ch a prorusk ch ozbrojen ch skupin na v chodní Ukrajin . 

Ruská vojska se u ukrajinsk ch hranic koncentrovala už od začátku  nora, na konci dubna ale 

Moskva zahájila masivní vojensk  cvičení a p esunula zbran  a p íslu níky armády z Rusk  

federace na  zemí Ukrajiny. 
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Na začátku kv tna do lo k masivním boj m o Slovjansk a Kramatorsk, pozd ji pak o 

Mariupol. 11. kv tna prob hlo referendum o nezávislosti Don ck  a Luhansk  lidov  

republiky. Do čela tzv. vlády DLR nastoupil občan Rusk  federace Alexandr Borodaj, pozd ji 

ho v t to funkci vyst ídal Alexandr Zacharčenko. Do čela tzv. vlády LLR nastoupil Igor 

Plotnickij. 24. kv tna se DLR a LLR sjednotily do Svazu lidov ch republik Novorusko. Ve 

stejn  čas začal n kolikam síční boj o Don ck  leti t . Dal í v znamnou událostí v rámci 

ukrajinsk  krize bylo sest elení letounu Boeingu 777A, k n muž do lo 17. července. V 

d sledku havárie o život p i lo 298 lidí, mezi pasaž ry byli občan  n kolika evropsk ch a 

asijsk ch stát . Podle vy et ovatel  letadlo bylo sest eleno protiletadlov m syst mem BUK 

M1, kter  byl na Ukrajinu dopraven z Ruska.  

23. srpna vstoupily na Donbas taktick  skupiny rusk  armády, pozd ji následovaly boje o 

Ilovajsk a Debalcevo. 5. zá í 2014 v b lorusk m Minsku byla podepsána první minská mírová 

dohoda, jejíž cílem bylo vy e it konflikt mírovou cestou a podle níž se strany dohodly na 

nastolení p ím  í. Politická jednání probíhala mezi reprezentanty Ruska, Ukrajiny, 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci (OBSE) a p edstaviteli Don ck  a Luhansk  lidov  

republiky. Na dodržování p ím  í na okupovan m  zemí Donbasu dohlížela a dohlíží dodnes 

OBSE.  

Rusko p itom nikdy nevystupovalo jako strana konfliktu, p ítomnost sv ch voják  na 

Donbasu dlouhodob  a opakovan  popírala. Svoje zapojení do konfliktu Moskva označuje 

jako humanitární pomoc, kterou od roku 2014 pravideln  poskytuje na „záchranu civilního 

obyvatelstva“. Odborníci se ale v souvislosti s tím obávají, že rusk  konvoje slouží tak  k 

zásobování vojensk m materiálem a byly p edehrou k ozbrojen mu vpádu ze strany Ruska. 

Podle rusk ch politik  a expert  se vytvo ení republik DLR a LLR na Donbasu zam  uje 

p edev ím na ochranu obyvatel Donbasu p ed takzvanou fa istickou juntou  Fjodorov in Šír, 

2017).  

Krom  toho existuje spousta d kaz , kter  sv dčí o tom, že ruská armáda a ru tí vojáci na 

Donbasu skutečn  jsou - sv dectví p ím ch  častník  boj  na v chod  Ukrajiny, zapojení 

rusk  vojensk  techniky či snímky ze satelitu. Nap íklad v listopadu 2014 se podle analytik  

na v chod  Ukrajiny nacházelo asi sedm tisíc rusk ch voják , dal ích 40 až 50 tisíc se 

soust edilo u v chodních ukrajinsk ch hranic. Rusk  tankov  brigády a oddíly námo ní 

p choty se zapojili tak  do boj  o don ck  leti t  či bitvy o Debalceve  Harris, 2014).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Rusko
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Pokud se vrátím k první minsk  dohod , hlavními požadavky dokumentu bylo okamžit  

p eru ení palby, v m na zajatc , stanovení pevn  hranice mezi povstaleck mi oblastmi a 

oblastmi ovládan mi ukrajinsk mi jednotkami a p ijetí zákona o zvlá tním statutu jist ch 

oblastí v Don ck m a Luhansk m regionu  Kuta, Mojží , 2015 . V echny zmín n  body 

p edpokládaly zahájení dialogu mezi kyjevskou vládou a lídry povstalc . Takzvan  

Steinmeier v plán, kter  p edpokládal uznání zvlá tního samosprávn ho statusu, byl nakonec 

p ijat až v roce 2019 za vlády prezidenta Volodymyra Zelensk ho.  

Od podzimu roku 2014 pravideln  docházelo k poru ování p ím  í. Obnovení boj  a 

stoupající nap tí na frontov  linii vedlo k dal ímu d ležit mu kroku v rámci rusko-

ukrajinsk ho dialogu, tedy podepsaní druh  minsk  dohody. Nová dohoda, k níž se p idaly 

tak  Francie a N mecko, byla podepsána v  noru roku 2015. Podle pozorovatelsk  mise 

OBSE i pot  docházelo k ojedin l m p ípad m poru ení p ím  í v Luhansk m a Don ck m 

regionu.  Kuta, Mojží , 2015 . Rusko tyto republiky oficiáln  tak  neuznává, av ak v roce 

2017 rusk  prezident Vladimir Putin podepsal na ízení, podle n jž občan  DLR a LLR se 

b hem cestování po Rusku mohou prokazovat pasy neuznan ch republik  Víchová, Vagner, 

2017). 

Britsk  odborník na Ukrajinu Taras Kuzio, jenž mimo jin  p edpov d l anexi Krymsk ho 

poloostrova, v souvislosti se současnou politikou Ruska na v chod  Ukrajiny hovo í: 

„Podstatou ruské duplicitní hybridní války je po zuby ozbrojit separatisty, vyslat vlastní 

vojáky, aby veleli jejich útokům na ukrajinské síly, a vycvičit vzbouřence pro útoky po celé 

Ukrajině. (...) Rusko varuje Ukrajince před důsledky obrany vlastní územní celistvosti: 

prosazování přesně této politiky přitom Rusko vyžadovalo už v Čečensku a Kosovu“  Šír, 

2017, s. 133). 

Pro pochopení toho, co obná í prokremelská r torika a jak vlastn  funguje, je podle m ho 

názoru tak  d ležit  odpov d t na otázku, proč Rusko svou p ítomnost na Ukrajin  aktivn  

popírá  B val  sov tsk  zpravodajsk  d stojník Mihai Pacepa ve sv  knize o sov tsk ch 

dezinformacích zd razňuje, že popírání p ím ho zapojení bylo tak  typickou r torikou hlavní 

sov tsk  tajn  služby KGB. Ve snaze minimalizovat národní katastrofy se Rusko podle 

Pacepy snaží pop ít svou p ímou  čast na ní, minimalizovat  kody a pokud pravda vyjde 

najevo, trvat na tom, že za to mohl nep ítel  Pacepa, Rychlak, 2013 . Jin mi slovy, taková 

r torika je součástí rusk  komunikace na politick  ar n .  
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Sv toví politici a mezinárodní společenství zaujímají k válce na Donbasu r zn  p ístupy. 

Obecn  se nejvíce ekonomicky vysp l  zem  postavily proti rusk  agresi na Ukrajin . Zem , 

kter  se d sledn  drží t to pozice, jsou Velká Británie, Litva, N mecko, Polsko, Spojen  státy 

a dal í zem . Žádn  člensk  stát OSN Don ckou lidovou republiku ani Luhanskou lidovou 

republiku p itom neuznává. Zatímco Ukrajina a člensk  státy Severoatlantick  aliance 

 NATO  označují události na Donbasu za ruskou invazi na v chod Ukrajiny, Ruská federace 

sv j podíl na konfliktu odmítá a považuje ukrajinskou krizi za vnitrostátní konflikt či 

občanskou válku  Magda, 2015; Demirjian, 2015 . 

 

Konflikt na Ukrajin  si od roku 2014, kdy Rusko nelegáln  anektovalo poloostrov Krym a v 

oblasti Donbasu na v chod  zem  do lo k eskalaci konfliktu, vyžádal 14 tisíc mrtv ch  data 

za rok 2020). 
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2  etodologi ká část 

V t to kapitole bude vymezen hlavní v zkumn  probl m a cíle diplomov  práce, budou 

formulovány v zkumn  otázky a stanovena metoda, kterou používám v rámci vlastní anal zy. 

Dále je stanoven základní a v b rov  soubor dat, následn  jsou určeny prom nn , kter  

budou pozorovány, a tak  hodnoty, kter ch mohou nab vat. V poslední kapitole praktick  

části t to diplomov  práce budou p edstaveny a interpretovány v sledky p edložen  anal zy, 

včetn  odpov zení stanoven ch v zkumn ch otázek. 

2.1 Vymezení v zkumného pro lému 

Na základ  v  e zmín n ch dosavadních studií se v t to práci ptám: Jak se ruská a ukrajinská 

m dia li ila v interpretaci p íčin ukrajinsk ho konfliktu  Jak  obraz akt r  konfliktu na 

v chodní Ukrajin  vytvo ila  Jak se li í mediální obraz jednotliv ch událostí ukrajinsk ho 

konfliktu ve zpravodajství jednotliv ch m dií   

2.1.1  íl prá e a formula e v zkumn  h otázek 

 čelem níže popsan  anal zy je získání hlub ího vhledu do problematiky ukrajinsk ho 

konfliktu, jehož ko eny sahají do roku 2014. Hlavním cílem t to diplomov  práce je srovnání 

válečn ho zpravodajství rusk ch a ukrajinsk ch m dií na p íkladu informování o válce na 

Donbasu. Pomocí p edložen ho v zkumu se snažím zjistit, jak ruská a ukrajinská m dia o 

ukrajinsk  krizi referovala, jak se li ila v interpretaci p íčin a jak  obraz akt r  tohoto 

v chodního konfliktu vytvo ila. Pro anal zu byly zvoleny mediální obsahy pocházející z roku 

2015 až 2016. Tato práce by m la tak  p isp t k hlub ímu pochopení toho, jakou roli v 

informování o válečn ch konfliktech hraje kulturní p ináležitost a národní zájmy státu, v 

n mž dan  m dium p sobí.  

Jak již bylo zmín no v teoretick  časti, v zkum t to diplomov  práce se opírá o teorii 

rámcování. Pokud jde o pokr vání politick ch t mat, rámce mohou ukazovat to, o kom m dia 

mluví jako o hlavních akt rech a koho v konfliktech označují za agresora či ob ť; lze tak  

zjistit, kter  narativy se v  í en ch mediálních obsazích objevují  de Vreese 2005; Entman 

2004).  

Cíl t to diplomov  práce je dosažen  prost ednictvím zodpov zení propracovan ch 

v zkumn ch otázek, kter  byly formulovány na základ  re er e p edchozích studií 
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zkoumajících podobnou problematiku. Součástí práce je anal za mediálních obsah  rusk  

agentury TASS a ukrajinsk  agentury Ukrinform, kter  se tykají události na v chod  

Ukrajiny. Pomocí obsahov  anal zy mám za cíl zjistit, jaká t mata považovala jednotlivá 

m dia za d ležitá, z jak ch zdroj  čerpala a jak označovala jednotliv  akt ry a události. 

Dal ím cílem t to diplomov  práce je porovnat v sledky vlastní studie s v zkumem Romana 

a kol. (2017). 

Vzhledem k v razn  odli n m mediálním a politick m syst m m v Rusku a na Ukrajin  

očekávám rozdíly ve zp sobu rámcování ukrajinsk ho konfliktu. Opírám se tak na p edchozí 

studie, kter  ukazují, že m dia se p i podaní zpráv  ídí podn ty státních   edník  a zp soby, 

jak mi o určit ch událostech referují, korespondují s politikou konkr tního státu a odráží jeho 

vládní r toriku  Bennett et al., 2006;  . 

 

Na základ  t chto teoretick ch v chodisek a v sledk  existujících studií byla stanovena 

hlavní v zkumná otázka, která zní: 

 

Jak se liší pokrytí ukrajinského konfliktu vybranými ruskými a ukrajinskými médií? 

 

S ohledem na komplexnost t to otázky je pot eba ji rozd lit na n kolik podotázek. V 

p edložen  anal ze se tak  opírám na prom nn  sledovan  ve studii Romana a kol.  2017 . 

 

VO1: Jak média rámcují události na východní Ukrajině? 

VO1.1 Zobrazují je jako ruskou invazi? 

VO1.2 Zobrazují je jako vnitrostátní konflikt mezi ukrajinskou vládou a východoukrajinskými 

separatisty? 

 

Tato v zkumná otázka se zab vá tím, jak se ruská a ukrajinská m dia li ila v interpretaci 

p íčin ukrajinsk ho konfliktu. Navazuji tak  na konstrukci otázky ze studie Romana a kol. 

 2017 , v níž v zkumníci dosp li k záv ru, že práv  tyto dva rámce se nejčast ji objevují v 

souvislosti s referováním o p íčinách událostí na v chod  Ukrajiny. Na tyto dva rámce se 

zam  uji hlavn  z toho d vodu, protože jsou typick  pro vládní r toriku Moskvy a Kyjeva, o 

čemž naznačuje celá  kála dal ích studií popsan ch v p edchozích kapitolách. Jak již bylo 

zmín no v teoretick  časti, zatímco Ukrajina popisuje události na Donbasu jako ruskou 

invazi, Rusko sv j podíl na konfliktu odmítá a považuje ukrajinskou krizi za vnitrostátní 



 

40 

konflikt či občanskou válku  Magda, 2015; Demirjian, 2015 . V zkumy tak  ukazují, že ruská 

m dia často zobrazují ukrajinsk  konflikt jako „represivní operaci kyjevsk  vlády“ proti 

vlastnímu národu a jako „lokální konflikt, s nimž Rusko nemá nic společn ho“  Roman et al., 

2017).  

 

Na základ  v  e uveden ch studií lze p edpokládat, že vyzn ní mediálních obsah   í en ch 

ob ma tábory, ukrajinsk mi a rusk mi sd lovacími prost edky, bude korespondovat s vládní 

r torikou obou stát .  

 

VO2: Jaké bylo vyznění článků, které informovaly o ukrajinské krizi? 

 

Podle anal zy ukrajinsk ho mediálního centra Ukraine Crisis Media Center, která se v nuje 

v zkumu hybridních hrozeb, v roce 2018 t etina zpráv na rusk ch televizních kanálech byla 

v nována Ukrajin , p ičemž 90 procent  í en ch informací m lo negativní vyzn ní. Hlavním 

p edm tem pozornosti rusk ch m dií jsou podle v zkumu ukrajinsk  státní instituce  Ukraine 

Crisis Media Center, 2018). 

 

Pro posuzování celkov ho vyzn ní článk  byla použita klasická  kála -  pozitivní, neutrální a 

negativní, p ičemž pod pojmem neutrální rozumím situaci, když z kontextu nelze zjistit žádn  

pozitivní či negativní informace.   

 

VO3: Jak média zobrazují separatisty?  

VO3.1 Jsou zobrazováni jako protivládní demonstranti? 

VO3.2 Jsou zobrazováni jako obránci svého regionu? 

 

V t to otázce navazuji na zji t ní v modelov m v zkumu Romana a kol.  2017 . Auto i t to 

anal zy zjistili, že práv  tyto dva rámce se nejčast ji objevují v souvislosti s referováním o 

činnosti separatist  na Donbasu. N kter  p edchozí v zkumy, kter  auto i citují, ukazují, že 

pokr vání ukrajinsk ho konfliktu je ve zpravodajství v t inou jednostrann  a p edstavuje 

pohled ukrajinsk  vlády na události a idealizovan  zobrazení ukrajinsk  armády  Kondratjev, 

2015; The Economist, 2015 . Ruská m dia p itom uvádí, že Ukrajina je „ohrožována 

fa istick mi hordami“  The Guardian, 2014  a vykreslují Ruskem podporovan  separatisty 

jako obránce místního obyvatelstva  Semenova, 2015 . Jak ukazují v  e citovan  studie, 

ukrajinská m dia označovala separatisty za „ točníky“, „protestující/aktivisty“ nebo 
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„sabot ry.“ Zd razňovala p itom, že tyto skupiny jsou podporovány Ruskem a mezi jejími 

členy jsou tak  p edstavitel  rusk  tajn  služby. Dále m dia používala označení jako 

„separatist “, „terorist “ a „ozbrojenci“. Ruská m dia označovala separatisty za 

„protestující“, „sebeobránci“ či „stoupence federalizace“  Roman et al., 2017 .  

 

VO4: Které zdroje informací byly v článcích citovány? 

 

V t to otázce se soust edím na to, jak m akt r m jednotlivá m dia p i referování o 

ukrajinsk m konfliktu dávala prostor a kdo ve zpravodajství jednotliv ch m dií získává 

p íležitost pro vyjád ení. Jednotliví akt  i mají následn  vliv na mediální obraz události a to, 

jak ji vnímají a hodnotí publikum. P edchozí studie ukázaly, že zatímco v ukrajinsk ch 

m diích zaznívaly projevy ukrajinsk ch   edník  nebo p edstavitel  ukrajinsk ch obrann ch 

složek, hlavním zdrojem pro ruská m dia p i referování o ukrajinsk m konfliktu byly rusk  

  ady, citovala tak  separatisty a rusk  vojáky  Roman et al., 2017 .  

 

VO5: Jak média zobrazují ukrajinské vojenské složky? 

VO5.1: Jsou zobrazováni jako obránci ukrajinského území? 

VO5.2: Jsou zobrazováni jako ti, kdo bojují s separatisty/rebely? 

 

Pomocí t to otázky mám za cíl zjistit, jaká označení jednotlivá m dia používala p i referování 

o ukrajinsk ch vojensk ch složkách. Z anal zy Romana et al.  2017  vypl vá, že ukrajinská 

m dia je označovala za „armádu“, „bojovníky“ a „vojáky“. Report  i tak  používali 

adjektivum „ukrajinsk “ nebo „ná “, aby rozli ili mezi ukrajinsk mi vojensk mi jednotkami 

a separatisty. V n kter ch reportážích tak  zazn la podstatná jm na jako „chlapi“ nebo 

„hrdinov “, což naznačovalo prokrajinskou náklonnost kanálu, uvádí auto i. Ruská m dia 

podle v zkumu používala pro označení ukrajinsk  armády neutrální v razy, často zmiňovala 

tak  dobrovolnick  prapory, zejm na ukrajinskou organizaci „Prav  sektor“. V souvislosti s 

ní používala označení „radikálov “, „extremist “, „fa ist “ či „národní garda“  Roman a kol., 

2017). 

2.1.2  etoda anal zy 

V t ina v  e uveden ch studií používá pro v zkum zpravodajsk ho pokrytí metodu 

kvantitativní obsahov  anal zy. Kvantitativní metoda je založena na deduktivní logice, jejíž 
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jádrem je určit  teoretick  probl m, kter  je p eložen do hypot z  Disman, 2000 . Obsahová 

anal za se b žn  používá jako efektivní nástroj pro zkoumání tematick  agendy a obsahu 

mediálních sd lení, a to nejen v ti t n ch m diích, ale tak  v televizním či rozhlasov m 

zpravodajství. Americk  sociolog Bernard Berelson, jenž jako první definoval kvantitativní 

obsahovou metodu, ji označuje za systematick  kvantitativní popis manifestovan ch obsah  

komunikace   Berelson, 1971 . Jde o techniku umožňující vytvá et validní reference na cest  

od dat k jejich kontextu. Je tak  vhodn m instrumentem pro identifikaci rozdíl  

charakterizující obsah text  r zn ch autor   Krippendorff, 1980 . 

 

V rámci obsahov  anal zy se pracuje s číseln mi a statistick mi  daji, kter  lze následn  

znázornit v tabulkách či grafech. Typick m je pro ni tak  vysoká  roveň replikovanosti, 

ov  itelnosti a opakovatelnosti, což znamená, že pokud v zkum povede n jak  jin  

v zkumník, m l by dojít ke stejn m záv r m  Trampota a Vojt chovská, 2010 . V sledky, 

kter  poskytuje kvantitativní obsahová anal za, jsou objektivní a nezávisl  na v zkumníkovi. 

Obsahová anal za se vyznačuje tak  vysokou mírou strukturovaností a každ  její krok 

podl há explicitn  formulovan m pravidl m  Scherer in Reifová et al., 2004 .   

 

Trampota a Vojt chovská popisují algoritmus p ípravy a provedení obsahov  anal zy a 

definují deset základních postup , mezi n ž pat í: 

1. formulace v zkumn  otázky 

2. definice v b rov ho souboru 

3. v b r vzorku  

4. v b r a definice jednotky m  ení 

5. konstrukce kategorií analyzovan ho obsahu 

6. vystavení syst mu kvantifikace 

7. tr nink k dovač  a provedení pilotního v zkumu 

8. k dování obsah  

9. anal za shromážd n ch dat 

10. definice záv r   Trampota a Vojt chovská, 2010  

D ležit  je v ak zmínit, že kvantitativní metoda v zkumu má tak  svoje nedostatky. Tato 

metoda umožňuje analyzovat velk  množství mediálních text  či jin ch obsah , v razná 

slabina v ak m že spočívat v povrchním zp sobu zkoumání mediálních obsah , což znamená, 
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že mohou b t opomíjeny dal í unikátní vlastnosti dan ho jevu  Trampota a Vojt chovská, 

2010 . V souvislosti s tím Nečas upozorňuje na takzvanou redukci reality, k níž b hem 

anal zy m že dojít  Nečas, 2009 . Jedním z limit  kvantitativní obsahov  anal zy je tak  to, 

že pomoci ní lze zjistit jen takzvaná tvrdá data a p ípadn  korelace, tedy vzájemn  vztah 

zkouman ch kategorií. Na základ  t to anal zy v ak není možn  vysv tlit, proč ke 

konkr tním v cem dochází a co to m že v rámci konkr tního jevu znamenat. Na rozdíl od 

kvalitativního typu anal zy kvantitativní obsahová anal za nenabízí hloubkov  porozum ní 

zkouman ho jevu  Trampota a Vojt chovská, 2010 .  

 

2.2  efini e v  ěrového sou oru 

 

Dal ím krokem je definování v zkumn ho vzorku. Soubor jednotek, kter  jsou v rámci 

kvantitativní obsahov  anal zy pozorovány, jsou formovány tak, aby v sledky v zkumu bylo 

možn  zobecnit na základní soubor. Pro to, aby v sledky bylo možn  zobecnit na základní 

soubor, je d ležit  rozhodnout, jak tento vzorek bude vybrán. V t ina v zkum , kter  pracují 

s kvantitativní obsahovou anal zou, využívá tzv. více rovňovou konstrukci vzorku. Nejprve 

je t eba určit základní soubor, kter  budeme zkoumat. Dal ím krokem je definovat v b rovou 

metodu, pomocí kter  selektovat v b rov  soubor, a to tak, aby byl reprezentativní  Disman, 

2002 . Dále je t eba určit zdroje obsahu, tedy to, která m dia budou p edm tem anal zy, a 

tak  rozhodnout, jak  obsahy a v jak m časov m rozmezí budou zkoumány  Scherer, 2004 . 

V b rov  soubor byl v rámci t to diplomov  práce omezen tematicky, tedy byly zkoumány 

jen články, kter  se t kaly v chodoukrajinsk ho konfliktu; z hlediska m dií, tedy do v zkumu 

byly zahrnuty jen obsahy ukrajinsk  agentury Ukrinform a rusk  agentury TASS; a časov , 

tedy anal za se zam  ovala jen na texty, kter  se objevily v období mezi  norem 2015 a 

b eznem roku 2016. 

2.3  harakteristika analyzovan  h médií 

Na tomto míst  stojí za zmínku, že p vodn  jsem cht la zkoumat televizní reportáže 

odvysílan  na nejpopulárn j ích ukrajinsk ch a rusk ch kanálech. Hlavním d vodem bylo 

p edev ím to, že práv  televize je nejv znamn j ím sd lovacím prost edkem, z n hož Rusov  

a Ukrajinci čerpají aktuální informace a je rovn ž nejsiln j ím nástrojem Ruska k vedení 

informačních a psychologick ch operací na Ukrajin   Hamatová in Šír, 2017 .  
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Po re er ích a kritick  reflexi jsem v ak zjistila, že nedostatky anal zy t chto mediálních 

obsah  jednoznačn  p evládají nad v hodami. Archivy samotn ch stanic mohou b t 

problematick m zdrojem, protože v pr b hu času m že docházet k  pravám nebo odstran ní 

reportáží ze strany samotn ch m dií. Pokud televizní stanice kontrolují obsah archivu, pak je 

v n m to, co cht jí abychom si mysleli, že odvysílali, nikoliv to, co skutečn  bylo v danou 

chvíli odvysíláno. To je podle m ho názoru hlavním rizikem a omezením zkoumání 

televizního zpravodajství. 

Cílem t to podkapitoly je charakterizovat m dia, kter  v rámci sv  anal zy budu zkoumat, 

konkr tn  jde o ruskou státní agenturu TASS a ukrajinskou tiskovou agenturu Ukrinform.  

Ukrajinská státní tisková agentura Ukrinform, která byla založena v roce 1918, denn  

publikuje p ibližn  500 zpráv v ukrajin tin , ru tin , angličtin , n mčin ,  pan l tin , čín tin  

a francouz tin . Poskytuje tak  zpravodajsk  fotografick  servis z domova i ze zahraničí 

obsahující 200 fotografií denn . D íve m la název Radiotelegrafní agentura Ukrajiny, od roku 

1990 se jmenuje Ukrinform, sídlí v Kyjev . Na základ  dvoustrann ch dohod Ukrinform 

spolupracuje s mnoha zahraničními informačními agenturami, má tak  vlastní zpravodaje v 

Belgii, Kanad , Moldavsku, N mecku, Nizozemsku, Polsku, Rusku, Spojen ch státech, 

Francii a pobaltsk ch státech. Podle čerstv ho monitoringu Institutu masov  komunikace 

 2021  pat í tak  mezi p ední ukrajinská m dia, která dodržují profesní standardy.   

 

TASS je ruská státní zpravodajská agentura, jejíž cílem je p iná et „spolehliv  a kvalitní 

novinky v reáln m čase“. Produkuje zpravodajství v ru tin , angličtin , n mčin , 

francouz tin ,  pan l tin . Poskytuje tak  obrazov  a zvukov  zpravodajství, 

videozpravodajství, infografiku a dal í služby. Agentura vznikla v roce 1904 pod názvem 

Sankt-Pet rburská tisková agentura, v roce 1925 byla p ejmenována na TASS, pozd ji na 

ITAR-TASS, od roku 2014 se ale vrátila k používání zkratky z dob Sov tsk ho svazu, dodnes 

používá název TASS. Sídlí v Moskv , ale má tak  n kolik regionálních poboček, nap íklad v 

Petrohradu, Novosibirsku či Jekat rinburgu. Agentura TASS denn  vydává asi 2 tisíce zpráv a 

600 až 800 fotografií a videí od korespondent  v Rusku a zahraničí. Vlastní report ry má ve 

zhruba  estnácti zemích a spolupracuje s více než 80 zpravodajsk mi zahraničními 

agenturami. 
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Dnes TASS pat í mezi nejv znamn j í sv tov  tiskov  agentury a je  st ední zpravodajskou 

agenturou Ruska. Je vlastn na federální vládou, na financování agentury se podílí p ímo stát, 

rozpočet TASS je tak  součástí rusk ho státního rozpočtu. Podle aktuálních pr zkum  pat í 

mezi nejcitovan j í m dia v Rusku  Medialogija, 2020 .  

 

Jak již bylo zmín no, v rámci anal zy budou sledovány články t kající se rusko-ukrajinsk ho 

konfliktu v období mezi  norem 2015 a b eznem roku 2016. Časov  tak navážu na studii 

Romana a kol.  2017 , která zkoumala mediální pokrytí konfliktu na v chod  Ukrajiny do 

roku 2015. K publikovan mu materiálu jsem se dostala pomocí internetov ho archivu 

Factiva, kter  poskytuje aktuální denní obsah r zn ch m dií. 

 

2.4  etoda v  ěru vzorku 

Podle odborník  existuje spousta specifick ch zp sob , jak získat surová data pro vlastní 

v zkum. Z d vod  rozsáhl ho časov ho rozmezí a množství dat jsem zvolila metodu 

pravd podobnostního nebo náhodn ho v b ru, p i n mž má každ  člen populace stejnou 

 anci b t vybrán. Taková metoda náhodn ho v b ru oproti nepravd podobnostní metod  

v b ru zaji tuje reprezentativní v b rov  soubor dat. Zkouman  jednotky se vybírají 

nezávisle na sob  a na osobním mín ní toho, kdo anal zu provádí. Jednotky nebo respondenty 

se v takov m p ípad  náhodn  losují nebo vybírají se pomocí tabulky náhodn ch čísel 

(Disman, 2002). 

2.4.1 Konstruk e kategorií a k dování 

V dal í fázi byly konstruovány prom nn  a obsahov  kategorie, kter ch mohou nab vat. 

Podle Scherera  2011  lze definovat dva druhy prom nn ch. Takzvan  identifikační typ 

používáme pro identifikaci zkouman ch obsah , a to tak, aby i p i opakování v zkumu je 

bylo možn  v m diích nal zt. Ve sv  studii jsem stanovila následující znaky: datum, m dium, 

a po adí článku. Titulky zkouman ch článk  nejsou v anal ze posuzovány. 

 

Dal í typ prom nn ch, analytick , odráží konkr tní zadání v zkumu. V návaznosti na design 

studie Romana a kol.  2017  a v  e stanoven  v zkumn  otázky, se ve sv m v zkumu 

zam  uji na následující prom nn : zdroje informací, tedy akt ry, kter m m dia dávají prostor 

   ady, separatist , experti, zdravotníci a dal í , zmínky o separatistech a ukrajinsk ch 
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vojensk ch složkách, zmín n  p íčiny konfliktu a celkov  vyzn ní publikovan ch článk . V 

t to anal ze byly použity následující kategorie zdroj : politici a   ady  ukrajinsk , rusk , 

americk , evropsk , NATO , ukrajinsk  obrann  síly  včetn  armády, dobrovolnick ch 

prapor  a policie , separatist   každ , kdo bojuje na stran  separatist , pat í do 

Don ck /Luhansk  lidov  republiky, otev en  je podporuje nebo podporuje odd lení Donbasu 

od Ukrajiny , m dia, ukrajin tí dobrovolníci, odborníci/analytici, zdravotníci, jednotlivci a 

dal í. Cílem anal zy je tak  zjistit, jaká označení se v jednotliv ch m diích používala p i 

informování o separatistech, ukrajinsk  armád  a vojensk m konfliktu celkov .  

 

S ohledem na v  e zmín n  cíle a popsanou metodu, jsem následn  p istoupila k samotn  

anal ze. Po zadání klíčov ho slova „Ukrajina“ pro zvolen  období bylo získáno velk  

množství článk , ne v echny v ak byly pro danou anal zu relevantní. Aby získat obsahy, 

kter  se t kaly samotn ho v chodoukrajinsk ho konfliktu, byla zadána klíčová slova jako 

„Donbas“, „Luhansk“, a tak  „DLR“  a „LLR“. Na konci selekce vznikl vzorek o 14 511 

článcích, p ičemž 10 746 článk  bylo od rusk  agentury TASS  https://tass.ru  a 3 765 článk  

od ukrajinsk  agentury Ukrinform  https://www.ukrinform.ua .  

S ohledem na velk  množství dat v zkumn  vzorek byl dále stanoven pomocí prost ho 

náhodn ho v b ru. Na webu mediálního archivu Factiva pak byly vybrány články, kter  byly 

publikovány v p ti náhodn  vybran ch dnech. Dny byly vygenerovan  pomocí generátoru 

náhodn ch čísel  konkr tn  https://www.random.org) 

 

rok  1.náhodn  

čislo, datum 

2.náhodn  

čislo, datum 

3.náhodn  

čislo, datum 

4.náhodn  

čislo, datum 

5.náhodn  

čislo, datum 

2015-2016 102, 

13.5.2015 

199, 

18.8.2015 

272, 

30.10.2015 

303, 

30.11.2015 

382, 

17.2.2016 

Celkem 

článk  

30 26 13 17 22 

 

Tabulka 1. Záznam náhodn  vybran ch čísel 

 

https://www.random.org/calendar-dates/?num=5&start_day=1&start_month=2&start_year=2015&end_day=1&end_month=3&end_year=2016&mondays=on&tuesdays=on&wednesdays=on&thursdays=on&fridays=on&display=2&format=html&rnd=new


 

47 

Počet článk  po odstran ní duplicit  opakující se texty , shrnutí, kter  situaci na Donbasu 

zmiňují jen okrajov  a headliny, tedy články, kter  mají m n  než 30 slov. 

 

TASS 18 16 11 7 13 

Ukrinform 11 10 2 10 9 

 

Tabulka 2. Počet článk  jednotliv ch agentur zve ejn n ch v náhodn  vybran ch dnech 

 

Celkov  tak do anal zy bylo zahrnuto 107 ruskojazyčn ch článk , 65 od rusk  agentury 

TASS a 42 od ukrajinsk  agentury Ukrinform. Pomocí v  e popsan ho postupu bylo 

vymezeno sledovan  období anal zy, tedy od  nora 2015 po b ezen 2016  viz Tabulka 1 . 

Zkouman  mediální obsahy byly následn  zaznamenávány pomocí k d , každá k dovací 

jednotka se p itom  adila k relevantní prom nn   Schulz et al., 2005 . Následn  byla 

vytvo ena k dovací kniha  viz P íloha č.1 .  

3 V sledky anal zy shromážděn  h dat 

Jak ukazují dosavadní v zkumy, ob  strany ukrajinsk ho konfliktu, Rusko a Ukrajina, se 

pomocí m dií snaží utvá et ve ejn  mín ní jak v informačním prostoru vlastních stát , stejn  

tak i v zahraničí. V závislosti na zp soby referování konzumenti mediálních obsah , tedy 

čtená i nebo diváci, vidí velmi odli n  obrazy událostí, kter  se odehrávají na Donbasu. 

P edložená studie zkoumala mediální obraz konfliktu na v chod  Ukrajiny v rusk m a 

ukrajinsk m zpravodajství od  nora 2015 po b ezen 2016. Následující část popisuje v sledky 

proveden  anal zy; jednotliv  podkapitoly reflektují v  e stanoven  v zkumn  otázky.  

3.1 Zodpovězení v zkumn  h otázek 

Ve sledovan m období byly pomocí náhodn ho v b ru identifikovány články, kter  se 

v novaly otázce ukrajinsk ho konfliktu, konkr tn  událostem na Donbasu. Hlavním cílem 

v zkumu bylo zjistit, jak se li í mediální pokrytí ukrajinsk ho konfliktu rusk  agentury TASS 

a ukrajinsk  agentury Ukrinform. Metodou prost ho náhodn ho v b ru bylo nalezeno celkem 

107 ruskojazyčn ch článk , z tohoto množství bylo nejvíce článk  vydáno ruskou agenturou 

TASS, což s nejv t í pravd podobnosti odráží skutečnost, že tato agentura vydává denn  

mnohem více zpráv než ukrajinská agentura Ukrinform. TASS vydala ve vybran ch dnech 65 
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článk , kter  se t kaly ukrajinsk ho konfliktu, zatímco ukrajinská agentura m la ve 

sledovan m období 42 zprávy. Jak již bylo zmín no, do v zkumn ho vzorku nebyly zahrnuty 

zpravodajsk  shrnutí, kter  situaci na Donbasu zmiňují jen okrajov , a headliny v rozsahu 

m n  než 30 slov. 

 

 

Graf č.1. Podíl článk  t kajících se ukrajinsk ho konfliktu  N = 107  

 

3.2 VO1  Příčiny událostí na  on asu v ruském a ukrajinském 

zpravodajství  

VO1: Jak média rámcují události na východní Ukrajině? 

VO1.1 Zobrazují je jako ruskou invazi? 

VO1.2 Zobrazují je jako vnitřní konflikt mezi ukrajinskou vládou a východoukrajinskými 

separatisty? 

 

Tato otázka se v novala tomu, jak se ruská a ukrajinská m dia li ila v interpretaci p íčin 

ukrajinsk ho konfliktu. Navazovala tak na konstrukci otázky ze studie Romana a kol.  2017 , 

podle níž se v ukrajinsk m a rusk m mediálním diskurzu nejčast ji objevují následující dva 
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rámce: 1  zobrazování událostí na v chod  Ukrajiny jako rusk  invaze a 2  zobrazování 

událostí na v chod  Ukrajiny jako vnitrostátního konfliktu mezi ukrajinskou vládou a 

v chodoukrajinsk mi separatisty. Tyto rámce jsou rovn ž typick  pro vládní r toriku Moskvy 

a Kyjeva. Z p edchozích studií vypl vá, že zatímco Ukrajina označuje události na Donbasu 

jako ruskou invazi, Rusko považuje ukrajinskou krizi za vnitrostátní konflikt či občanskou 

válku  Magda, 2015; Demirjian, 2015; Roman et al., 2017). V zkumy tak  ukazují, že ruská 

m dia často zobrazují ukrajinsk  konflikt jako „represivní operaci kyjevsk  vlády“ proti 

vlastnímu národu a jako „lokální konflikt, s nimž Rusko nemá nic společn ho“  Roman et al., 

2017). 

 

Graf č. 2. P íčiny ukrajinsk ho konfliktu v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  N = 107  

 

Jak ukazuje graf č. 2, v mediálních obsazích, kter  agentura TASS  í ila ve sledovan m 

období a kter  se t kaly událostí na Donbasu, se nejčast ji vyskytují zmínky o ukrajinsk  

krizi jako o vnitrostátním konfliktu  44 zmínek  či o občansk  válce  1 zmínka . V ostatních 

p ípadech se v článcích neobjevovaly žádn  zmínky o p íčinách události na v chodní 

Ukrajin   nelze určit . V obsazích  í en ch ruskou agenturou se tak  neobjevuje žádná 

zmínka o ukrajinsk m konfliktu jako rusk  invazi. Obsahová anal za dále ukázala, že ruská 

m dia p i referování o ukrajinsk  krizi nejčast ji používala pojem „konflikt”, jenž probíhá 

mezi „ukrajinsk mi či kyjevsk mi ozbrojenci a p edstaviteli Don ck  a Luhansk  lidov  

republiky“.  
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Ve zpravodajství ukrajinsk  agentury Ukrinform se nejčast ji vyskytuje rámcování 

ukrajinsk ho konfliktu jako rusk  agrese. V článcích, kter  se objevily ve sledovan m období, 

se nejčast ji uvádí, že se jedná o „válku Ruska na Ukrajin “,  „válku mezi Ruskem a 

Ukrajinou“, „ruskou agresi“, „okupaci“ či „dočasnou okupaci Donbasu“. Zd razňuje se 

p itom, že vojensk  konflikt na Donbasu je podporován Ruskem, kter ho ukrajinská m dia 

označují za agresora. V článcích agentury Ukrinform se p itom ani jednou ve sledovan m 

období nezazn lo, že události na Donbasu jsou vnitrostátním konfliktem, ale spí e konfliktem 

na  zemí Ukraijny. V ostatních p ípadech se p íčina konfliktu neuvádí, takov  články byly 

za azeny do kategorie  „nelze určit“.  

 

V sledky anal zy tak ukazují  V01 , že ukrajinská m dia označují události na Donbasu jako 

ruskou invazi, zatímco ruská m dia zobrazují ukrajinskou krizi jako vnitrostátní konflikt či 

občanskou válku. Zji t ní se tak  shodují s v sledky p edchozích v zkum , kter  tak  

ukázaly, že ukrajinská m dia se drží jednoho zp sobu rámcování, zatímco ta ruská zd razňují 

jin  aspekty konfliktu  Magda, 2015; Demirjian, 2015; Roman et al., 2017). Potvrdilo se tak , 

že vyzn ní mediálních obsah   í en ch ob ma tábory, ukrajinsk mi a rusk mi m dií, 

koresponduje s vládní r torikou obou stát .  

3.3 VO2  Vyznění článků informují í h o ukrajinské krizi  

V rámci t to anal zy bylo tak  analyzováno celkov  vyzn ní článk , kter  se t kaly událostí 

na v chod  Ukrajiny, p itom byly použity následující t i kategorie - „pozitivní“, „neutrální“ a 

„negativní“.  

Graf ukazuje, že ve zpravodajství ukrajinsk  agentury Ukrinform byla v t ina zpráv negativní 

 29  či neutrální  13 , p ičemž ve sledovan m období se neobjevila žádná pozitivn  lad ná 

zpráva. Z obsahov  anal zy vypl vá, že negativní zprávy se objevovaly p edev ím tehdy, 

když se odkazovalo na teroristickou činností „samozvan ch DLR a LLR”, poru ení p ím  í v 

takzvan  z n  ATO, okupaci Ukrajiny, zmínky o separatistech či jejich napojení na rusk  

vedení.  
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Graf č. 3. Vyzn ní článk  o ukrajinsk m konfliktu v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  N = 

107) 

  

Z anal zy tak  vypl vá, že v článcích agentury TASS a Ukrinform se Kyjev a Donbas 

vzájemn  obviňují z poru ení p ím  í, p ičemž agentura TASS b hem sledovan ho období 

n kolikrát uvád la, že dodržování p ím  í „pln  záleží na chování ukrajinsk  strany“ a že 

„ukrajinsk  vedení odmítá jak koliv politick  dialog“. V rusk m zpravodajství byla v t ina 

zpráv negativní  34  či neutrální  26 , p ičemž oproti agentu e Ukrinform se ve zpravodajství 

agentury TASS objevilo mnohem v t í množství neutrálních zpráv. V rusk m zpravodajství 

se b hem sledovan ho období tak  objevilo p t pozitivn  lad n ch zpráv. Články rusk  

agentury se rovn ž stávaly negativn j í, když se mluvilo o poru ení p ím  í či evidovan ch 

ob tích. D ležit  je tak  zmínit, že když se hovo ilo o humanitární pomoci, kter  Rusko 

poskytuje lidem na Donbasu, se zprávy agentury TASS stávaly mnohem pozitivn j í. Stejn  

jak uvád ly auto i studie Roman et.al.  2017 , takovou tendenci lze spojit se snahou tamních 

m dii zd raznit a zveličit moc Ruska jako státu. Pozitivn  lad n  zprávy lze tak  zaznamenat 

p i referování o oslavách státního svátku, konkr tn  dne vyhlá ení Don ck  a Luhansk  

lidov  republiky. 
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3.4 VO3  Zmínky o separatiste h v ruském a ukrajinském zpravodajství  

 

Tato otázka se zam  ovala na to, jak ruská a ukrajinská m dia zobrazovala separatisty na 

Donbasu. Pod pojmem separatist  se rozumí každ , kdo bojuje na stran  separatist , hlásí se k 

Don ck  a Luhansk  lidov  republice, otev en  podporuje republiky nebo vyjad uje svou 

podporu odd lení Donbasu od Ukrajiny  Roman et.al., 2017 . P edchozí studie, včetn  t  

modelov , naznačují, že ukrajinská a ruská m dia o t chto akt rech referují odli n m 

zp sobem. Ukázalo se, že ukrajinská m dia označovala separatisty za „ točníky, 

„protestující/aktivisty“, „sabot ry“, „teroristy“ a „ozbrojenci“, ruská m dia je p itom 

označovala za „protestující“ , „sebeobránce“ , „stoupence federalizace“  nebo tak  „místní“. 

Jin mi slovy, zatímco ukrajinská m dia zobrazují separatisty jako prorusk  protivládní 

demonstranty, ruská m dia o nich mluví jako o obráncích sv ho regionu  Roman et al., 2017 . 

 

 

Graf č.4. Zmínky o separatistech v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  N = 107  

 

Anal za t to diplomov  práce ukázala, že slovní válka v mediálních obsazích obou tábor  má 

opravdu odli n  charakter. Z v zkumu vypl vá, že ruská agentura TASS zobrazovala 

separatisty jako obránce sv ho regionu, kter  na Donbasu válčí s ukrajinskou armádou. Pouze 

v n kter ch článcích  6 , kter  se objevily b hem sledovan ho období, nebylo možn  zjistit, 
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jak ruská m dia pojmenovává separatisty. Je ale d ležit  poznamenat, že i p esto, že se ve 

zprávách nepoužívaly pro pojmenování separatist  konkr tní pojmy, nebo v textech o nich 

nebyly žádn  zmínky, byly konstruovány tak, jako kdyby  lo o vnitrostátní konflikt, v n mž 

separatist  jsou nuceni čelit ukrajinsk m ozbrojenc m. Ruská agentura TASS mluví o 

separatistech jako o „ozbrojencích“, „domobrancích“, „stoupencích federalizace“ či 

„p edstavitelích nezávisl ch republik DLR a LLR“.  

 

Ve zpravodajství agentury Ukrinform se pro označení separatist  používají pojmy jako 

„nelegální organizace DLR a LLR“, „terorist “, „okupanti“, „místní loutky“ či „krvavá junta“. 

V n kter ch analyzovan ch článcích se p itom zd razňuje napojení separatist  na Ruskou 

federalizaci, pro ob  republiky se v n kter ch textech používá adjektivum „prorusk “ či 

„separatistick “. Ve zprávách agentury Ukrinform rovn ž zazn l název Novorusko  1 

zmínka , jenž se používá pro označení republik DLR a LLR. Z anal zy tak  vypl vá, že 

ukrajinská m dia, oproti t m rusk m, čast ji zmiňují p ítomnost separatist  na Donbasu a 

zd razňují, že jde o prorusk  ozbrojence, okupanty či teroristy. Jak je vid t na grafu č. 4, 

koncentrace zmínek o separatistech je ve sledovan m období v t í práv  v ukrajinsk ch 

m diích.  

3.5 VO4   itované zdroje v ruském a ukrajinském zpravodajství  

Pro k dování zdroj , kter  ruská a ukrajinská m dia používala ve sv ch článcích ve 

sledovan m období, byla použita klasifikace ze studie Romana et.al.  2017 . Auto i stanovili 

následující kategorie:   ady či politici, ukrajinsk  obrann  síly, separatist , m dia, 

dobrovolníci, odborníci, analytici, zdravotníci a dal í. Modelov  v zkum ukázal, že zatímco v 

ukrajinsk ch m diích nejčast ji zaznívaly projevy ukrajinsk ch   edník  nebo p edstavitel  

ukrajinsk ch obrann ch složek, hlavním zdrojem pro ruská m dia p i referování o 

ukrajinsk m konfliktu byly rusk    ady, citovala tak  separatisty a rusk  vojáky  Roman et 

al., 2017).  

Anal za t to diplomov  práce ukázala, že ve zpravodajství agentury Ukrinform nejčast ji 

byly citovány   ady, respektive   edníci a politici  31 zmínek . Ukázalo se, že ukrajinská 

m dia citovala zejm na ukrajinskou Službu bezpečnosti  12 zmínek , OBSE  4 zmínky  či 

ukrajinsk  ministerstvo obrany  3 zmínky . Odkazovala tak  na don ck    ady; je ale d ležit  

poznamenat, že  lo jen o ty, jež se nacházejí v t  části Donbasu, kterou Kyjev kontroluje (3 

zmínky . Ve sledovan m období se v ukrajinsk ch zprávách objevilo tak  jen dv  zmínky o 
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  adech DLR a LLR, p ičemž v každ m takov m p íb hu se zd razňovalo, že jde o 

„separatistick “, či „takzvan “   ady „samozvan ch republik“ na „okupovan m  zemí“. 

Agentura Ukrinform tak  citovala ukrajinsk  a zahraniční odborníky a don cká m dia, 

ukrajinsk  noviná e a pouze jednou neziskovou organizaci.  

Ruská agentura TASS ve sv m zpravodajství citovala zejm na don ck , luhansk  a rusk  

  ady, odkazovala tak  na OBSE, která dohlíží na dodržování p ím  í na Donbasu. Je d ležit  

tak  zmínit, že frekvence odkazování na   ady a politiky byla v rusk m zpravodajství v t í 

než v ukrajinsk m. V n kter ch článcích ru tí noviná i odkazovali na ukrajinsk    ady (5 

zmínek . Jako dal í zdroje agentura TASS používala odborníky  2 zmínky  a m dia  1 

zmínka , jeden článek ve sledovan m období neobsahoval citaci žádn ho akt ra. 

Agentury TASS ve sledovan m období nejčast ji citovala ministerstvo vnitra DLR a LLR  23 

zmínky , místní ministerstvo obrany  13 zmínek  či rusk  ministerstvo zahraničí  5 zmínek . 

Ve v b rov m vzorku bylo nalezeno tak  n kolik citací akt r  z ukrajinsk ch   ad , p ičemž 

ukázalo se, že agentura TASS citovala zejm na   ady, kter  zobrazují separatisty v 

negativním sv tle a naz vají je protivníky. 

 

Graf č.5. Citovan  zdroje v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  N = 107  
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3.6 VO5  Zmínky o ukrajinské armádě v ruském a ukrajinském 

zpravodajství   

 

Tato otázka zkoumala, jak ruská a ukrajinská m dia zobrazovala ukrajinsk  vojensk  složky. 

Modelová studie Romana et al.  2017  ukázala, že ukrajinská m dia p i referování o nich 

používala pojmy jako „armáda“, „bojovníci“ či „vojáci“. Report  i tak  používali adjektivum 

„ukrajinsk “ nebo „ná “, aby rozli ili mezi ukrajinsk mi vojensk mi jednotkami a 

separatisty. V n kter ch reportážích rovn ž zazn la podstatná jm na jako „chlapi“ nebo 

„hrdinov “, což podle autor  sv dčí o proukrajinsk  náklonnosti kanálu. Ruská m dia podle 

v zkumu používala pro označení ukrajinsk  armády neutrální v razy, často p itom zmiňovala 

dobrovolnick  prapory, zejm na ukrajinskou stranu „Prav  sektor“. V souvislosti s ní 

používala označení „radikálov “, „extremist “, „fa ist “ či „národní garda“  Roman a kol., 

2017). 

 

Na základ  proveden  anal zy lze  íct, že stejn  pojmy používaly tak  státní tiskov  agentury 

TASS a Ukrinform. Ukrajinská m dia b hem sledovan ho období používala pro označení 

ukrajinsk ch vojensk ch složek pojmy „armáda“, „vojáky“, „Ozbrojen  síly Ukrajiny“  ukr. 

Zbrojni syly Ukrajiny) či „p íslu níci protiteroristick ch operačních sil“. V n kter ch článcích 

ukrajinskou armádu buď nezmiňovala, nebo pro n  nepoužívala žádná specifická označení.  

 

Jak již bylo zmín no, oba tábory se vzájemn  obviňují z poru ení p ím  í, v souvislosti s tím 

ukrajinská a ruská m dia často odkazovala na OBSE, jako na orgán, kter  dohlíží na 

dodržování minsk ch dohod. Je d ležit  tak  poznamenat, že zatímco p edstavitel  

okupovan ho  zemí Donbasu se soust eďují p edev ím na aktivitu ukrajinsk  armády, 

ukrajinská strana se zam  uje na impulzy, kter  p ichází ze strany separatist . Ve 

zpravodajství rusk  agentury TASS se objevují zprávy s obvin ním z provokací, mluvilo se 

tak  o „krvav m ost elování ze strany ukrajinsk ch ozbrojenc “ a o „peklu, kter  se na 

Donbasu d je“. V článcích se objevily tak  zmínky o ukrajinsk  organizaci Prav  sektor, 

kterou ruská m dia označují za extremistickou a zd razňují, že je na  zemí Rusk  federace 

striktn  zakázána. Zmiňovala rovn ž „nacionalistick “ prapor Azov či „trestn “ batalion 

Ajdar, v souvislosti s tím se mluvilo tak  o „krutosti extremist “. 
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3.7 Diskuze  

Zpravodajsk  pokrytí vojensk ho konfliktu na v chod  Ukrajiny se v ukrajinsk ch a rusk ch 

m diích, konkr tn  obsazích  í en ch ruskou agenturou TASS a ukrajinskou agenturou 

Ukrinform, se ve sledovan m období značn  li í. Tyto rozdíly se projevily hlavn  ve v b ru 

zdroj , zp sobech referování o p íčinách konfliktu, zp sobech označení separatist  či 

ukrajinsk ch obrann ch složek a celkov m vyzn ní článk . 

V souladu s p edchozími v zkumy anal za, která byla provedena v rámci t to diplomov  

práce, ukázala, že ukrajinská a ukrajinská m dia se p i pokrytí ukrajinsk ho konfliktu 

odkazovaly na oficiální zdroje  Dimitrova a Strömbäck, 2005 . Ukrajinská agentura 

Ukrinform jen v n kter ch sv ch textech citovala rusk  či donbask    ady    ady Don ck  a 

Luhansk  lidov  republiky . Zdrojem informací pro v t inu článk  byly ukrajinsk    ady či 

politici. Vzhledem k tomu, že agentura otev en  hovo ila o zapojení Ruska do tohoto 

konfliktu, konkr tn  o rusk  podpo e separatist , je p ekvapiv  vid t tak nízk  zastoupení 

rusk ch   edník  v ukrajinsk m zpravodajství. Stejn  postup z ejm  zvolila tak  ruská 

agentura TASS,  která ve sv ch článcích odkazuje zejm na na donbask  či rusk    ady. Je ale 

zajímav , že ruská m dia odkazovala na ukrajinsk    ady v 7 procentech sv ch článk , 

ukrajinská m dia odkazovala na donbask    ady jen ve 4 procentech, p ičemž ani jednou ve 

sledovan m období necitovala rusk    ady. V porovnání s v sledky studie Romana et. el. 

 2017  v ak nejde o tak velk  rozdíl; ukrajinsk  kanál 1+1 odkazoval na rusk    edníky jen v 

1 % p ípad , zatímco ruská televizní stanice První kanál odkazovala na ukrajinsk    ady v 8 

procentech reportáží  Roman et. al., 2017 .   

 

Dal í rozdíly se objevily ve zp sobech, jak mi ruská a ukrajinská m dia informovala o 

ukrajinsk ch obrann ch složkách a separatistech. Ukázalo se, že ruská m dia mluví o 

separatistech jako o „ozbrojencích“, „domobrancích“, „stoupencích federalizace“ či 

„p edstavitelích nezávisl ch republik DLR a LLR“. Na druh  stran  ukrajinskou armádu 

označovala za „ukrajinsk  či kyjevsk  ozbrojence“ a v souvislosti s ukrajinsk mi prapory 

používala označení „radikálov “, „extremist “ či „fa ist “. To, že podobnou dichotomii - 

fa ist  vs domobranci - používají ruská m dia, zjistili tak  auto i modelov  studie Roman 

et.al.   2017 . Na druhou stranu termíny s negativní konotací používá ukrajinská m dia pro 

označení separatist ; objevují se pojmy jako „nelegální organizace DLR a LLR“, „terorist “, 

„okupanti“, „místní loutky“ či „krvavá junta“. Jak ukazuje  ada dal ích studií, podobn  
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termíny jsou typick  pro symboliku z dob druh  sv tov  války  Krečetnikov, 2014; Magda, 

2015). 

 

Ob  zkouman  státní agentury se tak  li ily v tom, jak ve sledovan m období informovaly o 

p íčinách ukrajinsk  krize. V zkum ukázal, že ukrajinská m dia referovala o událostech na 

v chod  Ukrajiny jako o rusk  invazi. Ruská m dia p itom označovala ukrajinskou krizi za 

vnitrostátní konflikt či občanskou válku. V sledky se tak  shodují s p edchozími studiemi a 

modelov m v zkumem Roman et.al., kter  mimo jin  uvád jí, že vyzn ní mediálních obsah  

 í en ch ukrajinsk mi a rusk mi m dií koresponduje s vládní r torikou obou stát   Magda, 

2015; Demirjian, 2015; Roman et al., 2017). 

 

Je v ak d ležit  zmínit, že pro pochopení zkouman  problematiky jsou zapot ebí dal í studie, 

kter  by prozkoumaly, jak  d vody vedly zvolená m dia k v b ru podobn ch zdroj  p i 

referování o událostech na v chod  Ukrajin . Zajímav  by bylo tak  více do hloubky 

prozkoumat, jak  dal í faktory p isp ly k tomu, že ukrajinská a ruská m dia informují o 

ukrajinsk  krizi práv  takov m zp sobem.  

 

Obsahová anal za, jenž je součástí t to diplomov  práce a  ady p edchozích v zkum , 

umožňuje prozkoumat p ítomnost nebo nep ítomnost určit ch kategorií p i referování o 

konfliktu na v chodní Ukrajin . V razná slabina ale m že spočívat v povrchním zp sobu 

zkoumání mediálních obsah , což m že v st k opomíjení dal ích unikátních vlastností 

zkouman ho jevu  Trampota a Vojt chovská, 2010 . D ležit  by ale bylo je t  zjistit, proč 

noviná i vybran ch m dií zd razňovali určit  rámce a potlačovali ostatní aspekty konfliktu. 

P edpokládám, že budoucí v zkumy by m li odpov d t na otázku, zda  lo o omezen  p ístup 

ke zdroj m nebo o v dom  pokus manipulace. Zajímav  by bylo tak  zjistit, jak se li í 

mediální obraz ukrajinsk  krize nap íč ukrajinsk mi či rusk mi m dií. 
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Závěr 

Ukrajinská krize, která je  st edním t matem p edložen  diplomov  práce, je bezpochyby 

d ležit m mezníkem v d jinách Ukrajiny a Ruska. M dia p i pokr vání podobn ch  

válečn ch konflikt  hrají velmi d ležitou roli, protože pomocí  í en ch obsah  formují 

mediální obraz událostí a utvá ejí ve ejn  mín ní publika. Role sd lovacích prost edk  je 

zvlá ť v znamná i v dne ní dob , když se v souvislosti s rusko-ukrajinsk m konfliktem 

hovo í o hybridní či informační válce, jejíž součástí je propaganda  Šír, 2017; Darczewska, 

2014; Szostek, 2017; Pasitselska, 2017; Watanabe, 2017 . A protože m dia jsou 

nejv znamn j ím sd lovacím prost edkem, z n hož Rusov  a Ukrajinci čerpají aktuální 

informace a zároveň nejsiln j ím nástrojem Ruska k vedení informačních operací na Ukrajin  

 Hamatová in Šír, 2017 , je t eba zkoumat kvalitu mediálních obsah   í en ch na  zemí obou 

stát . 

Tato diplomová práce zkoumala, jak se li í zpravodajsk  pokrytí ukrajinsk  krize v 

ukrajinsk ch a rusk ch m diích. Práce se zam  ovala na mediální obsahy  í en  ruskou 

agenturou TASS a ukrajinskou agenturou Ukrinform v období mezi  norem 2015 a b eznem 

roku 2016. V zkum tak  časov  navazoval na studii Romana a kol.  2017 , která zkoumala 

mediální pokrytí konfliktu na v chod  Ukrajiny do roku 2015.  

Hlavním záv rem t to práce je, že mediální obraz událostí na Donbasu se nap íč r zn mi 

mediálními syst my v razn  li í. Ukrajinská m dia, jak ukázala anal za, se kloní k jedn  

interpretaci, která se mimo jin  shoduje s mín ním  ady odborník  na rusko-ukrajinsk  

vztahy, že Ruská federace sv mi man vry na v chod  Ukrajiny poru ila mezinárodní dohody 

 Šír, 2017 . Ruská m dia mezitím p i referování o událostech na Donbasu zd razňují jin  

aspekty konfliktu a vytvá ejí odli n  mediální obraz. 

Tato práce by m la p isp t k lep ímu pochopení zkouman  problematiky a poukázat na hlavní 

tendence, kter  v ukrajinsk m a rusk m zpravodajství vyskytují. Mohla by tak  sloužit jako 

základ pro realizaci budoucích v zkum . 
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Summary 

The Ukrainian crisis, which is the central theme of this thesis, is certainly an important 

milestone in the history of Ukraine and Russia. Mass media plays a very important role in 

covering war conflicts, because they shape the image of events and shape the public opinion 

of the audience. The role of the media is particularly important today, when we are talking 

about a hybrid war and propaganda, especially in case of the Russian-Ukrainian conflict  Šír, 

2017; Darczewska, 2014; Szostek, 2017; Pasitselska, 2017; Watanabe, 2017). Since the media 

is the main information source for Russians and Ukrainians and at the same time the strongest 

tool for Russia to conduct information operations in Ukraine  Hamatová in Šír, 2017 , it is 

necessary to examine the quality of media content disseminated by both media. 

 

This diploma thesis investigated how the news coverage of the Ukrainian crisis differs in the 

Ukrainian and Russian media. The work focused on media content disseminated by the 

Russian agency TASS and the Ukrainian agency Ukrinform in the period between February 

2015 and March 2016. The research also follows the study of Roman et al. (2017), which 

examined the media coverage of the conflict in eastern Ukraine until 2015. 

 

The main conclusion of this work is that the media coverage of the Ukrainina crisis 

significantly differs across different media systems. The Ukrainian media, as the analysis 

showed, leans towards one interpretation, which agrees with the opinion of a number of 

experts on Russian-Ukrainian relations that the Russian Federation violated international acts 

with its maneuvers in eastern Ukraine  Šír, 2017 . Meanwhile, the Russian media emphasize 

other aspects of the conflict when reporting on the events in Donbas and create a different 

media image of the Ukrainian conflict. 

 

This work may serve for better understanding the researched issues, to point out the main 

tendencies that occur in Ukrainian and Russian news. This study may also serve as a basis for 

further research. 
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Příloha č.1  K dova í kniha 

 

 

k d 

proměn

né  název proměnné popis proměnné k d  název hodnoty 

D datum  formát zapisování data DD.MM.YYYY  DD.MM.YYYY 

     

PO pořadí článku po adí článku 1., 2., 3. atd. 1 1. článek 

   2 2. článek 

   3 3. článek 

PK příčiny konfliktu 

 títky, kter  m dia používala ve sv ch 

článcích, když odkazovala na p íčiny 

konfliktu 0 ruská invaze 

   1 vnitrostátní konflikt 

   2 nelze určit 

   3 jin  

     

LZ laděnost zpráv  0 pozitivní 

   1 negativní 

   2 neutrální 

   3 nelze určit 

     

S 

charakteristika 

separatistů 

 títky, kter  m dia používala ve sv ch 

článcích, když odkazovala na separatisty  

0. prorusk  

protivládní 

demonstranty 

    

1. obránci sv ho 

regionu 

    2. nelze určit 

     

     

ZD 

zdroje, přítomné 

aktéry 

p ítomny odkazy k jedinc m nebo 

skupinám, aktery vystupující jako zdroje, 

mluvčí 1   edníci, politici 

   2 

ukrajinsk  obrann  

síly 

   3 separatist  

   4 

dobrovolníci, 

nezisková 

organizace/aktivist  

   5 odborníci / analytici 

   6 zdravotníci 

   7 noviná /m dium 

   8 jednotlivci 

   9 jin  
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   10 nelze určit 

     

VS 

charakteristika 

vojensk  h složek 

 títky, kter  m dia používala ve sv ch 

článcích, když odkazovala na ukrajinskou 

armádu   

     

     

     

     

     

 
Příloha č.2: Podíl článk  t kajících se ukrajinsk ho konfliktu  

 

TASS 65 

Ukrinform 42 

 

Příloha č.3: P íčiny událostí na Donbasu v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  

 TASS Ukrinform 

 uská agrese 0 21 

Vnitrostátní konflikt 45 0 

Nelze určit 20 21 

 

   Příloha č.4: Vyzn ní článk  o ukrajinsk m konfliktu v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství 

 

 TASS Ukrinform 

Pozitivní 5 0 

Negativní 34 29 

Neutrální 26 13 

 

   Příloha č.5: Zmínky o separatistech v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  

 

 TASS Ukrinform 

Proru tí oz rojen i 0 36 

O án i regionu 28 0 

Nelze určit 37 6 
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 Příloha č.6: Citovan  zdroje v rusk m a ukrajinsk m zpravodajství  

 

 TASS Ukrinform 

Úřední i, politi i 61 31 

Ukrajinské o ranné síly 0 1 

Separatisté 0 0 

 o rovolní i, 

organiza e/aktivisté/ 0 2 

Od orní i / analyti i 2 2 

Zdravotní i 0 0 

Novinář/médium 1 7 

Jednotlivci 0 0 

Jiné 0 0 

Nelze určit 1 0 

 

 

 

 

 


