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Abstrakt
Ve své práci jsem popsala formy poru'ování objektivity a pokusila se
vysv%tlit, pro" k tomu v mediálních sd%leních dochází a podle jakého klí"e se tak
d%je. Jako objekt svého bádání jsem si zvolila izraelsko-palestink( konflikt, jen# je
mno#inou díl"ích událostí neustále vyv%rajících na povrch mediálních obsah) a má
perfektní p$edpoklady pro poru'ování objektivity mediálních obsah).
Úvodní teoretická "ást popisuje genezi izraelsko-palestinského konfliktu,
následuje uvedení do problematiky objektivity. V praktické "ásti jsem kvantitativní
obsahovou anal(zou zkoumala 'est deník) (USA Today, The Times, Nezavisimaja
Gazeta, MF Dnes, Palestina Telegraph a Jerusalem Post), kde jsem se soust$edila na
míru poskytování prostoru proizraelsk(m a protiizraelsk(m informa"ním zdroj)m a
"etnost pokrytí události, která se stala na turecké lodi Mavi Marmara.

Abstract
In my work I have described different types of breaches of objectivity. I
attempted to explain why and for which purpose this occurs in media. IsraeliPalestinian conflict is a bigger story full of smaller events which continuously appear
in media. I have selected it as a subject of my research because I expect breaches of
objectivity in media content.
The first part describes the genesis of the Israeli-Palestine conflict, then I tried
to explain the theoretical background of objectivity.

In the research, I used

quantitative content analysis to examine six daily newspapers (USA Today, The
Times, Nezavisimaya Gazyeta, MF Dnes, Palestina Telegraph and Jerusalem Post),
where I focused on the amount of space devoted to pro-Israeli and anti-Israeli media

sources and the frequency of reporting about the event that occurred on Turkish ship,
the Mavi Marmara.
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Úvod
0.1 Uvedení do tématu
Ve své práci se budu zab&vat zobrazením izraelsko-palestinského konfliktu na
stránkách mezinárodního tisku, konkrétn' se jedná o deníky USA Today (USA), The
Times (Velká Británie), Nezavisemaja Gazeta (Rusko), Mladá Fronta Dnes (%R),
Palestina Telegraph (Palestina) a Jerusalem Post (Izrael). Zd(vodn'ní v&b'ru, stejn'
jako

dal)í

detaily

naleznete

ní*e.

Globální

m'+ítko

je

d(le*ité

vzhledem

k mezinárodnosti konfliktu, velkému po,tu „cizokrajních“ aktér( a provázanosti
tiskov&ch agentur.
Cht'la jsem vyu*ít své jazykové znalosti a nahlédnout do zahrani,ních
mediálních obsah(, abych mohla srovnat i styl a noviná+skou práci v zahrani,í. Myslím,
*e v't)ina prací o zahrani,ních médiích je nám zprost+edkovávána skrz p+eklady cizích
v&zkum(, chybí mi zde perspektiva „,eského“ mediologa a v neposlední +ad' vlastní
zku)enost.
Jedná se o m(j první v&zkum, proto jsem zvolila kvantitativní metodu obsahové
anal&zy, která je empiricky mén' napadnutelná ne* metoda kvalitativní, kde se mnohem
více projevuje subjekt autora, a má práce se tak p+esune do mnohem objektivn'j)í
roviny.
Dle mého názoru se do mediálních sd'lení projektuje mnoho vliv(, které
naru)ují jejich objektivitu a následn' zkreslují ve+ejné mín'ní, a já bych tuto
problematiku ráda ,tená+i p+iblí*ila.

0.2 Motivace k volb! tématu a „vlastní p"edpojatost“
Pravda, dle V)eobecné encyklopedie Diderot se jedná o „p+im'+enost poznání
nebo v&pov'di ke skute,nosti. V novov'kém v'deckém my)lení se ,asto chápe jako
nerozpornost, soulad mezi r(zn&mi v&roky. V sou,. v'd' se d(raz posouvá na mo*nosti
verifikace (ov'+ení) nebo falzifikace (vyvrácení) hypotéz a tvrzení; p. je pak ,asto
chápána jako pravdivostní hodnota prom'nné nebo v&roku“. Relativita pravdy se hodn'
,asto pojí i s relativitou p+edpojatosti vyprav',e, +íkáme tomu objektivita.
Média jsou dominantním spolutvo+itelem na)í reality. Máme zku)enost pouze se
zlomkem toho, co existuje, se zbytkem nám zprost+edkovávají zku)enosti práv' média.
Utvá+ejí tak mediální realitu, které v'+íme a na základ' které stavíme svá *ivotní
p+esv'd,ení i marginální názory.
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Izraelsko-palestinsk& konflikt je název pro mno*inu díl,ích událostí neustále
vyv'rajících na povrch mediálních obsah(. Tato fragmentizace vede k necelistvé
prezentaci situace a deziluzi poznání. V't)ina událostí je doprovázena emocemi ze
smrti, nespravedlnosti ,i k+ivdy. Jin&mi slovy má tento konflikt perfektní p+edpoklady
pro poru)ování objektivity mediálních obsah(.

0.2.1 Vlastní p%edpojatost
Je)t' bych ráda vyu*ila úvodu a na popud Umberta Eca zd(vodnila svou
„autorskou intenci“. Na ka*d& objekt se nahlí*í skrz subjekt a sv(j subjekt chci
v následujících +ádcích p+iblí*it.
Volba tématu k mé práci velmi úzce souvisí s m&mi ko+eny. Jsem *idovského
p(vodu, narozená na Ukrajin', *ijící tém'+ cel& *ivot v %eské republice. %asto jsem se
tak ocitala na pomezí p+esv'd,ení a interpretace r(zn&ch kultur a obzvlá)- interkulturní
autostereotypizace a heterostereotypizace je mi dob+e známá. Díky t'mto zku)enostem
má cesta k pochybování o pravd' v)eobecného mín'ní byla krat)í. Paradigma, která mi
prezentovala ,eská spole,nost, se li)ila od t'ch, se kter&mi jsem se setkávala doma, a
tak jsem se nau,ila r(zn&m tvrzením uv'+it a* po jejich ov'+ení. Tyto pochyby o
v)eobecné pravd' m' vedly k polo*ení si otázky, na základ' ,eho stereotypy vznikají a
jaké aspekty je ve spole,nosti utvá+ejí pop+ípad' spoluutvá+ejí.
V&b'r tématu k bakalá+ské práci mi dal nep+ímou mo*nost zhodnotit a
empiricky ov'+it my)lenky, které se ve mn' za m(j *ivot nakupily,. Rozhodla jsem se
pro deduktivní metodu, kdy se pokusím obecné záv'ry o vytvá+ení mediálního biasu
ov'+it

na

p+íkladu

izraelsko--palestinského

konfliktu,

konkrétn'

na

události

propalestinské flotily. (Propalestinsk&ch flotil bylo v pr(b'hu historie více. Já mám na
mysli propalestinskou flotilu v ,ele s tureckou lodí Mavi Marmara, kde se v lét' 2010
st+etli vojáci Mossadu s aktivisty.)
Mé politické p+esv'd,ení je „st+edové“. Respektive mám ,asto tendenci
vyva*ovat názor v't)iny. Mé názory jsou nejspí) levicové, mírn' anarchistické, inklinuji
ke konspira,ním teoriím a jsem skeptická v(,i vládním prohlá)ením i masov&m médiím
(mo*ná z d(vodu, *e jsem se posledních pár let *ivila PR). Z deník( preferuji seriózní
pravicov& tisk jako Hospodá+ské a Lidové noviny, ale v't)inu informací získávám
z internetu. P+ehled o tom, co se d'je získávám na Novinky.cz pouze z d(vodu, *e mám
email na Seznam.cz. Jediné tiskoviny, které si pravideln' kupuji, jsou t&deník Respekt
(z+ídka i Reflex) a ,trnáctideník A2.

5

0.3 Rozlo#ení práce
Má práce se dá rozd'lit na t+i ,ásti. Zprvu je nutné p+iblí*it historii konfliktu se
v)emi aspekty, které mohou mít vliv na dal)í události. Zárove. si uv'domuji, *e nejsem
historik ani politolog a má práce primárn' ne+e)í tyto obory, av)ak pro správné
porozum'ní mediálním obsah(m, které se t'mito problémy zab&vají, je nutno znát r(zné
reálie, které se t'chto obsah( t&kají. V druhé ,ásti +e)ím mediologické aspekty, které
souvisejí hlavn' s objektivitou a jejím poru)ováním. T+etí ,ást je v'nována samotnému
v&zkumu, kter& se aspo. z ,ásti sna*í teorie prvních dvou ,ástí potvrdit.
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1. Teoretické zakotvení práce
1.1 Historie izraelsko-arabského konfliktu
Na)e média prezentují násilí na Blízkém v&chod' jako odv'kou sou,ást tamní
kultury. Komplexní poznání historie tohoto konfliktu je nutné pro lep)í pochopení jeho
problematiky a souvislostí mezi zahrani,ní politikou daného státu, následné prezentace
v médiích, vytvá+ení ve+ejného mín'ní a stereotypizace.

1.1.1 Sionismus a návrat do Svaté zem&
Sionismus, tedy „*idovsk& nacionalismus s touhou po vlastním stát'“ (%ejka
2008: 21), zapustil ko+eny v hlavách evropsk&ch *idovsk&ch myslitel( u* v druhé
polovin' 19. století a byl ve velké mí+e reakcí na antisemitismus, kter& panoval na
mnoha místech v Evrop' tém'+ po celou historii *idovské migrace.1 Je nutné
podtrhnout, *e Arabové tolerovali #idy na svém území v mnohem v't)ím m'+ítku ne*
„civilizovan& Západ“.
Za klí,ového protagonistu sionismu je pova*ován víde.sk& noviná+ Theodor
Herzl, ale jak tvrdí Marek %ejka: „V roce 1878, tedy osmnáct let p+ed vydáním
Herzlova klí,ového díla, byla v Palestin' vybudována první sionistická osada – Petach
Tikva.“ (%ejka 2008: 22). To, *e #idé byli pokládáni za vrahy Je*í)e Krista, odsuzováni
za své bohatství a obecn' se li)ili sv&m *ivotním stylem od ostatního obyvatelstva,
vedlo Herzla k úvahám, *e by *idovskou otázku nejlépe vy+e)ila imigrace do vlastního
státu. Ve své knize „#idovsk& stát“ (1896) uva*uje nejen nad Palestinou, ale i
Argentinou, Kongem nebo Ugandou. /lomo Avineri tvrdí, *e práv' Herzl „ ...prom'nil
sionistické +e)ení z okrajového jevu *idovského *ivota v sou,ást celosv'tové politiky...“
(Avineri 1981: 89)
Po první sv'tové válce si na základ' Sykes-Picotovy dohody z roku 1916
rozd'lili Francie a Spojené království osmanské území. Francii p+ipadla S&rie a
Libanon, Velké Británii Irák a Zajordánsko. I Palestinu podle rozhodnutí Ligy národ(

Nap!íklad zve!ejn"ní rasov#ch teorií v N"mecku, pogromy v Rusku 1881–1882 $i Drayfusova aféra
1894 ve Francii.
1
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z roku 1922 spravovali Britové.2 Britové b'hem války hráli na ob' strany a stejné území
p+islíbili jak sionist(m, tak Arab(m, které vyu*ili v boji proti Turk(m.
Klí,ov&m

mezníkem

byla

Balfourova

deklarace

z roku

1917

lordu

Rothschildovi, hlavnímu p+edstaviteli britsk&ch sionist(. Odchod #id( do Palestiny
mohl také +e)it aktuální
problém Lond&na, jím* byl p+íliv *idovsk&ch emigrant( z Ruska po revoluci.
(/vamberk 2006) Britská povále,ná politika byla velmi pragmatická. Sionistické lobby
v)ak dokázalo Brity p+esv'd,it, *e sionismus je v zájmu Spojeného království, +e)í
otázku #id( v Evrop' a nijak nenaru)uje velmocenskou politiku Británie (%ejka 2008:
38).

1.1.2 Cesta k samostatnosti a boje po 2. sv&tové válce
Ve spole,nosti p+evládá názor, *e Izrael vznikl kv(li hr(zám holocaustu.
Pravdou v)ak je, *e ani Amerika ani Kanada, které odmítaly p+ijmout dal)í *idovské
uprchlíky, ani ,elní p+edstavitel sionist( Ben Gurion si nebyli schopni p+edstavit, jak
hr(zn' a nemilosrdn' je v Evrop' provád'na *idovská genocida. (%ejka 2008: 60)
Po válce se vedení VB ujali labouristé a ministrem zahrani,í se stal Ernest
Bevin, kter& omezil imigraci #id(. Toto omezení se t&kalo i #id( p+e*iv)ích
koncentra,ní tábory a lod' s uprchlíky se posílaly zp't, odkud vypluly. Takhle
poznamenal smutn& osud i lod' jako Exodus ,i Struma.3 I hlavní umírn'n& proud
sionist( veden& Benem Gurionem pochopil, *e je nutno omezit britskou p+ítomnost
násilnou formou. Situace vyvrcholila, kdy* ,lenové ilegálního Irgunu, vedení
Menachemem Beginem, spáchali atentát na hotel Král David v Jeruzalém' roku 1946.
Spojené národy 28. listopadu 1947 p+ijaly návrh na rozd'lení území na *idovsk&
a arabsk& stát. Rozd'lily území Palestiny na osm ,ástí.4 #idé s rozd'lením souhlasili,
Arabové n'co takového nep+ipou)t'li.
Sionistické po*adavky najednou dostaly pot+ebné formální svolení. „Ka*d&, kdo
*il v Palestin' b'hem posledních p'ti let mandátu a m'l to )t'stí, *e se dob+e znal
s Araby i #idy, si musel v)imnout, *e ob' strany byly pevn' rozhodnuty bojovat, bude-li
to nutné. #idé se p+ipravovali, jak se dalo ,ekat, organizovan'ji, d(kladn'ji, efektivn'ji
a déle ne* Arabové, pro n'* efektivnost není zrovna typickou vlastností,“ popsal situaci
2

Saúdská Arábie a Jemen získaly nezávislost.
Na Strum" zahynulo 769 lidí, pasa%é!i Exodu skon$ili v uprchlickém tábo!e v Hamburku, co% byl de
facto koncentra$ní tábor – podrobnosti nap!. &ejka 2008: 64.
4
T!i pro 'idy, t!i pro Araby, Jaffa jako arabská enkláva v %idovském stát" a poslední $ástí byl Jeruzalém
se statusem corpus separantum pod správou OSN.
3
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profesor religionistiky Alfred Denis Baly (Baly 1961: 165). V Jeruzalému byly
p+eru)eny dodávky vody a potravin a m'sto bylo n'kolik t&dn( obléháno. Propukly
bou+e v Haif', odkud b'hem b+ezna a dubna 1948 ode)la v't)ina Palestinc(.
Pro Ligu arabsk&ch stát( (LAS) byla fatální nejednota a )patná organizovanost.
Vedly se spory o financování a na povrch se dostaly i nevyjasn'né vztahy mezi
arabsk&mi státy.

1.1.3 Vyhlá'ení státu Izrael a válka za nezávislost – 1948
Dne 14. kv'tna 1948 oficiáln' skon,il britsk& mandát a byl vyhlá)en nezávisl&
stát Izrael, kter& byl tém'+ ihned uznán USA, Sov'tsk&m svazem a n'kter&mi britsk&mi
dominii. Arabsk& stát v)ak nevznikl. LAS nerespektovala v(li OSN, a tak Egypt,
Jordánsko, S&rie, Libanon a Irák a Saúdská Arábie zahájily útok na území nového státu.
Válka m'la dv' fáze:
„První fáze války trvala od 14. kv'tna do 11. ,ervna 1948. V tomto období se Izraelci
zam'+ili na zastavení arabské invaze. Toto vále,né období bylo ukon,eno p+ím'+ím
zprost+edkovan&m OSN, které trvalo necel& m'síc.
Druhá fáze války byla zahájena 6. ,ervence 1948 a skon,ila 19. ,ervence 1948.
V této fázi do)lo k celkovému odra*ení a porá*ce úto,ících arabsk&ch armád.“ (%ejka
2008: 78)
Vále,n& konflikt nabízí r(zné interpretace. Mo*ná se jednalo o )patn' vyzbrojené #idy
stojící proti stomilionové arabské armád', nebo o necentralizovanou arabskou armádu
se zastaralou v&zbrojí proti dob+e organizovan&m *idovsk&m jednotkám, anebo se
jednalo o zradu Arab( proti palestinskému lidu.
Dal)í dohoda o p+ím'+í platila od 19. ,ervence do 15. +íjna, kdy byl sionisty zabit
zmocn'nec OSN hrab' Bernadotte. „Izraelci v dal)ích bojích dokázali otev+ít cestu do
od+íznutého Jeruzaléma a z okolních m'st vyhnali +adu Palestinc(. V okolí Tel Avivu
také zlikvidovali n'kolik palestinsk&ch vesnic. V centrálním Izraeli u* nez(stali *ádní
Palestinci.“ (/vamberk 2006) Palestin)tí uprchlíci nem'li kam utéci, a tak skoro bez
majetku hromadn' prchali do Gazy (její* správa p+ipadla Egyptu) a na Západní b+eh.
Na za,átku roku 1949 Izrael vyjednával pod zá)titou OSN s ka*d&m z úto,ících
stát(.5 V&sledkem byla dohoda o p+ím'+í, av)ak ve sv'tle dal)ích událostí pouze
do,asná. Pob+e*ní roviny Galileje a celá Negevská oblast z(staly Izraeli.
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1.1.4 Sinajské ta(ení k Suezskému pr)plavu – 1956
Kdy* se do ,ela Egypta dostal Gamal Abdel Násir, velk& protivník Izraele a
západní Evropy, uzav+el pro izraelské lod' Tiranskou ú*inu, ,ím* byla znemo*n'na
plavba Akabsk&m zálivem a Suezsk&m pr(plavem. V ,ervenci 1956 navíc znárodnil
Suezsk& pr(plav, a znep+átelil si tak Velkou Británii a Francii, které uzav+ely tajnou
dohodu s Izraelem, podle ní* by Izrael pronikl p+es Sinaj a* k Suezskému pr(plavu.
Izrael)tí vojáci zahájili 29. +íjna útok na Egypt a za necelé ,ty+i dny postoupili a*
k Suezskému pr(plavu. Britské a francouzské jednotky den na to bombardovaly letecké
základny Egypta s cílem zni,it jeho vzdu)né síly. USA spole,n' se Sov'tsk&m svazem
odsoudily po,ínání Británie, Francie i Izraele. Poslední jednotky se v)ak stáhly pod
tlakem USA a OSN a* v b+eznu 1957. Hranice mezi Izraelem a Egyptem na Sinaji byly
poté monitorovány vojsky OSN. (/vamberk 2006)
Po válce do)lo k vyhnání v)ech #id(, Brit( a Francouz( z Egypta, kter& se
dohodl o dodávkách zbraní z SSSR, respektive %eskoslovenska, které bylo p+edtím
orientováno na Izrael. Ten nyní t'*il ze svého nového strategického partnera, Francie, a
získal nejen dodávky zbraní, ale i podporu na svém jaderném projektu.
V roce 1963 vyvrcholilo politické nap'tí v Izraeli a Ben Gurion rezignoval na
funkci premiéra, kterou p+edal svému nástupci Lévymu E)kolovi.

1.1.5 Vznik Fatahu a OOP
Palestinci

byli

neorganizovaní,

poznamenaní

izraelskou

okupací

i

meziarabsk&mi spory a dlouhou dobu se nedokázali centralizovat a formulovat své
po*adavky. Vznikaly a zanikaly r(zné organizace, civilní i radikální. Organizace pro
osvobození Palestiny (dále jen OOP)6 vznikla na za,átku )edesát&ch let. M'la plnou
podporu Egypta, naopak jordánsk& král Husajn m'l obavy ze separatistick&ch tendencí
Palestinc( ob&vajících jeho území a vid'l OOP jako egyptsk& nástroj v boji proti
odjak*iva znep+átelenému Jordánsku. P+edsedou se stal Ahmad /uqajrí, znám& svou
v&zvou k „zahnání #id( do mo+e“.
Mohammed Jásir Abdal-Raúf Kudwa Al-Husajní s p+ezdíkou Arafat zalo*il
v roce 19657 organizaci Fatah, která se k zatím nev&razné OOP p+ipojila u* v 1968. Rok
na to stanul Jásir Arafat v ,ele OOP, její* v&znam vzrostl, a poda+ilo se jí vymanit
Arab. Munazzamat al-Tahir al-Filastínija, angl. Palestine Liberation Organisation (PLO).
V r(zn#ch pramenech se zalo%ení obou organizací datuje r(zn". N"které zdroje uvádí vznik obou
organizací v roce 1959.
6
7
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z egyptského vlivu. Jádrem OOP se staly guerrilové skupiny v ,ele s Fatahem, které
násilné aktivity ospravedl.ovaly jako „oprávn'nou obranu proti okupaci“. Je nutno
podtrhnout, *e OOP má i civilní k+ídlo. Díky finan,ní podpo+e se poda+ilo vybudovat
ú+ednick& a politick& aparát, za,aly se vydávat tiskoviny a propagandistick& materiál a
zavedl se také systém sociálního zabezpe,ení. Mlad)í bratr Jásira Fathi Arafat zalo*il
zdravotnickou organizaci Palestinsk& ,erven& p(lm'síc. OOP z+ídila i diplomatické
zastoupení a pozorovatelskou misi u OSN. (%ejka 2008: 102–105)

1.1.6 *estidenní válka – 1967
V roce 1967 se proti sob' za,ala stup.ovat nevra*ivost sousedních arabsk&ch
stát( v(,i Izraeli (krom' Libanonu, kde dominovali prozápadní k+es-ané). Izrael na
jedné stran' a Egypt, S&rie a Jordánsko na stran' druhé. Arabské armády podporoval i
Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie, Súdán a Al*írsko. Izraelsk& ministr zahrani,í Abba Eban
odcestoval do Bílého domu, kde zkonzultoval americk& postoj ke konfliktu v p+ípad'
vypuknutí války. SSSR dala egyptskému prezidentu Násirovi jasn' najevo, *e si
nep+eje, aby zahájila útok arabská strana.
Izrael se rozhodl pro ne,ekan& útok, jeho* hlavními autory byli ministr obrany
Mo)e Dajan a ná,elník generálního )tábu Jicchak. Izraelské jednotky zaúto,ily 5.
,ervna na egyptské, syrské, jordánské a irácké letectvo, zni,ily na 400 letadel, a dostaly
tak protivníky do velmi politováníhodné situace.
Válka trvala 132 hodiny a 30 minut. Izrael p+i)el o „pouh&ch“ 700 mu*(,8 dobyl
území o t+ikrát v't)í rozloze, ne* bylo jeho území p+ed válkou, získal Golanské v&)iny,
v&chodní Jeruzalém a Západní b+eh, Gazu a cel& Sinajsk& poloostrov. #idé v'+ili, *e je
to bo*í znamení, av)ak pozd'ji zjistili, *e z nov' dobyt&ch území pramení pro Izrael
velké problémy:
Izraelsko-arabsk&/palestinsk& konflikt získal novou dimenzi. U* se nejednalo o
„mal& Izrael“, n&br* za,ala nová etapa budování velkého státu, která se stala
„st+edobodem následného izraelsko-palestinského konfliktu a je jí dodnes“. (%ejka
2008: 115)
Francie ozna,ila Izrael za agresora a vyhlásila zbrojní embargo, to umo*nilo
Izraeli navázat bli*)í spolupráci se Spojen&mi státy. Po válce OSN rozhodla o neustálé
p+ítomnosti pozorovatel(, kte+í m'li dohlí*et na dodr*ování p+ím'+í. Vydala rezoluci ,.
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242 (1967), jejími* klí,ov&mi body bylo sta*ení izraelsk&ch vojsk z okupovan&ch
území a vzájemn& respekt svrchovanosti a územní celistvosti stát( na Blízkém v&chod'.
Zárove. vyjád+ila nutnost +e)ení otázky palestinsk&ch uprchlík(. Rezoluce v)ak nebyla
respektována a naopak byla ,asto interpretována vyhovujícím zp(sobem.
Problém s Palestinci se stal vnitropolitickou otázkou, proto*e Palestinci *ili na
nov' okupovan&ch územích.

1.1.7 Politika v+stavby (idovsk+ch osad po roce 1967
V souvislosti s nov' okupovan&m územím za,ala osidlovací politika, která byla
ze za,átku pouze pragmatická. #idé za,ali osidlovat západní b+eh +eky Jordán, která
odd'lovala Západní b+eh a Jordánsko. Zdej)í osady m'ly st+e*it konfliktní území. Dále
bylo osídleno okolí m'st Betléma a Hebronu. Osady m(*eme podle Marka %ejky
rozd'lit na dva druhy:
„Ideologické osady, které jsou osídleny p+evá*n' radikálními religiózními osadníky. (...)
Zdej)í osadníci jsou ,asto hluboce v'+ící lidé, kte+í ve svém osidlování biblick&ch
území vidí napl.ování bo*í v(le. Jejich pojetí víry v)ak ,asto hrani,í s fanatismem a
nesná)enlivostí, zejména v(,i Palestinc(m.“ Tito osadníci jsou militantní a ,asto
podporováni radikálními hnutími. (%ejka 2008: 125)
„Pragmatické osady jsou osídleny hlavn' nov&mi p+ist'hovalci do Izraele,
kter&m izraelská vláda nabídla v&hodné *ivotní podmínky.“ (%ejka 2008: 125)
Opravdov& boom osad za,al v roce 1977 s nástupem pravicového Likudu. Je
nutno zd(raznit, *e pom'r vznikl&ch osad za levicové i pravicové vlády je stejn&.
Levice vid'la v osidlování velikou p+íle*itost hlavn' z hlediska rozvoje kibuc(.
(Poznámka: #idovské zem'd'lské komuny na komunistick&ch principech.)
Z pohledu mezinárodního práva je osidlování okupovaného území nep+ijatelné.
Poru)uje dv' v&znamné zásady, a to zákaz transferu civilního obyvatelstva z teritoria
okupujícího státu na okupované území a zákaz trval&ch zm'n na okupovaném území,
které nejsou ve prosp'ch civilního obyvatelstva.9

1.1.8 Válka na Jom Kippur – 1973
Útok egyptsk&ch a syrsk&ch vojsk za,al v nejsv't'j)í den *idovského roku, na
Jom Kippur (Den usmí+ení) 6. +íjna 1973. Pro Izrael to bylo velké p+ekvapení. Stejn'
%lánek 49 &tvrté %enevské konvence t#kající se civilist( v dob" války (1949) a Haagská konvence o
zákonech a oby$ejích války pozemní s dodatky (1907).
9
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jako na )abat nefungovala ve+ejná doprava a v&jime,n' ani televize a rádio, mobilizace
byla proto velmi zdlouhavá a slo*itá. Po dodávce americk&ch zbraní se v)ak karta
obrátila a Izrael p+e)el do protiútoku. A* kdy* Saúdská Arábie pohrozila svému
nejv't)ímu odb'rateli ropy USA, zastavila se izraelská armáda 101 km od Káhiry a
kousek od Dama)ku.
Kone,n' vznikla platforma pro mírová jednání, kde hrál klí,ovou roli Ameri,an
Henry Kissinger. U jednoho stolu se v #enev' poprvé v historii se)li Izraelci, Jordánci,
Egyp-ané a Sy+ané.
OSN p+ijala b'hem války rezoluci ,. 338, kde po*adovala dodr*ení v)ech stanov
dan&ch OSN v roce 1967.
Na arabském summitu v marockém Rabatu vlády roku 1974 pov'+ili legitimním
zástupcem palestinského lidu OOP na úkor krále Husajna, co* byla pro mírová jednání
zásadní komplikace.
K moci se v Izraeli dostala pravice. S Beginem v ,ele dostala osadnická politika
zelenou.

1.1.9 Izraelsko-egyptsk+ mír
Nov& americk& prezident Jimmy Carter byl velmi naklon'n izraelsko-egyptsk&m
mírov&m jednáním. V roce 1978 byly v americkém Camp Davidu dojednány mírové
dohody mezi Izraelem a Egyptem, které byly 26. b+ezna 1979 v Bílém dom' podepsány.
Anvar Sadat a Menachem Begid dostali Nobelovu cenu míru. Egypt získal zp't Sinaj,
kde Izrael zlikvidoval *idovské osady a do roku 1982 se stáhl úpln'. Izrael m'l
zaru,eno bezpe,né proplouvání sv&ch lodí Suezsk&m pr(plavem.
Oba prezidenti v)ak doma sklidili kritiku. Begin se uzav+en& mír sna*il „zamést
pod koberec“ budováním osad na Západním b+ehu, zatímco „zrádn& Egypt“ byl
vylou,en z LAS a v roce 1981 byl na Sadata spáchán atentát. Jeho nástupce Husní
Mubarak v)ak pokra,oval v jeho politice v(,i Izraeli. Vztahy t'chto dvou stát( nikdy
nebyly v+elé, ale tento „studen& mír“ byl pro oba mnohem v&hodn'j)í. (%ejka 2008:
149, 150)

1.1.10 Osmdesátá léta a první intifáda
V roce 1983 ze zdravotních d(vod( rezignoval Begin a prezident Chajim Herzog
pov'+il sestavením vlády Jicchaka /amira z pravicového Likudu. Ve volbách 1984
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zvít'zila strana práce /imona Perese, tomu se v)ak nepoda+ilo sestavit vládu, proto
do)lo ke zvlá)tní dohod' s Likudem o rotaci postu premiéra: 2 roky Peres, 2 roky
radikální /amir. Za,ínal Peres, kter& cht'l vym'nit území za mír. Jordánsk& král se
domluvil s OOP o jordánsko-palestinské konfederaci s králem Husajnem v ,ele.
Teroristická OOP v)ak pro Izrael a USA nebyla partnerem, naopak západní Evropa
volala po míru a v roce 1985 se s ,leny Fatahu setkala britská premiérka Tatcherová
(Hawkes 1985). To v)ak popudilo Izrael i radikální frakce OOP a spustila se dal)í vlna
násilností mezi ob'ma stranami. /imon Peres se je)t' pokusil zahájit mírová jednání
s Marokem a Jordánskem, ale nem'l na to dost ,asu, proto*e 1986 se usadil do
premiérského k+esla radikální nacionalista /amir.
Nov& premiér velmi podporoval osadnickou politiku a absolutn' odmítal
jakákoliv mírová jednání s Araby. Oby,ejní Palestinci *ijící na okupovan&ch územích
za*ívali denn' existen,ní problémy: m'li ztí*en& pohyb pln& ,etn&ch kontrol a
n'kolikahodinového ,ekání, Izraelci jim bourali domy a zabíjeli p+íbuzné, jedna
rodina10 *ila v jedné místnosti, chyb'li jim základní potraviny. V osmdesát&ch letech
p+i)la dal)í migra,ní vlna, tentokrát ze Sov'tského svazu. Imigranti zakládali
pragmatické osady u* nejen v +ídce osídlen&ch místech, ale strategicky tak, aby od sebe
odd'lili m'sta palestinská. #ivot v takov&chto podmínkách p+ispívá k rostoucí nenávisti
a palestinsko-izraelské nevra*ivosti.
Konflikt se vyhrotil v prosinci 1987, kdy se smrt ,ty+ Palestinc( z tábora
D*abalija stala rozbu)kou pro obrovské povstání zvané intifáda.
Palestinci protestovali v)ím, co m'li po ruce. #eny a d'ti vrhaly kameny, za
které byly zasko,en&m Izraelem neadekvátn' zabity nebo zran'ny. Bouraly se domy a
ulicemi tekla krev. Ve svém kone,ném d(sledku v)ak intifáda p+inesla d(le*ité zm'ny a
sjednotila palestinskou ve+ejnost. Do)lo k upevn'ní národní identity, Palestina se
dostala na titulní stránky sv'tov&ch médií a získala sympatie tisíc( lidí. OSN, západní
Evropa a USA tvrd' odsoudily po,ínání Izraele a více podmínily p+ípadnou budoucí
ekonomickou spolupráci. Palestinské obyvatelstvo ztratilo d(v'ru ve své exilové vedení
OOP v Tunisku. Tak se na scénu dostal mnohem radikáln'j)í Hamás a Palestinsk&
islámsk& d*ihád, kte+í m'li ve svém „volebním programu“ dva zásadní cíle: charitu v(,i
Palestinc(m a teror v(,i Izraeli. (Introvigne 2003: 44)

10
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1.1.11 Mírov+ proces devadesát+ch let
V ,ervenci 1992 vyslovil Kneset d(v'ru nové izraelské vlád', koalice Strany
práce, Merec a /as v ,ele s Jicchakem Rabinem. Ministrem zahrani,í se stal /imon
Peres. V prosinci tého* roku byl zru)en zákon, kter& zakazoval kontakt s OOP. Nov'
vzniklá politická situace byla velmi p+íznivá k mírov&m proces(m. Za ukon,ení intifády
by se dal pokládat podpis smlouvy z Osla z roku 1993, kdy se Izrael a OOP dohodly o
ustanovení na p+echodnou dobu p'ti let Palestinské národní samosprávy v pásmu Gazy
(bez *idovsk&ch osad) a v okolí m'sta Jericho. (Herzog 2008: 508–517)
Smlouva se naz&vala Deklarace princip( p+echodné samosprávy a „p+edm'tem
budoucího vyjednávání o permanentním statusu se m'ly stát dal)í regiony, které by
p+e)ly pod správu Palestinc(; otázka Jeruzaléma; osud palestinsk&ch uprchlík(;
budoucnost *idovsk&ch osad; zaji)t'ní bezpe,nosti; vymezení hranic; spolupráce se
sousedními státy a p+erozd'lení vodních zdroj(.“ (%ejka 2008: 189)
Dne 28. zá+í 1995 byla ve Washingtonu uzav+ena tzv. P+echodná dohoda, známá
jako Oslo II, kdy se pod palestinskou samosprávu dostala i m'sta ze Západního b+ehu.11
Na nám'stí Král( v centru Tel-Avivu se 4. listopadu tého* roku konala
stotisícová demonstrace na podporu mírov&ch jednání. Hlavními +e,níky zde byli
/imon Peres a Jicchak Rabin. Kdy* sestupovali k automobil(m, k Rabinovi se p+iblí*il
nenápadn& student s mírov&m znakem na tri,ku, kter& vytáhl z kapsy pistoli a Rabina
smrteln' zranil t+emi v&st+ely. Rabin útok nep+e*il. Atentátníkem byl Jigal Amir, #id
p(vodem z Jemenu vypov'd'l, *e jednal v souladu s *idovsk&m právem, Halachou:
„Ka*d& #id, kter& ponechá sv(j lid nebo území nep+íteli podobn' jako Rabin, musí b&t
zabit. Studoval jsem Halachu cel& *ivot a dob+e vím, o ,em mluvím.“ (%ejka 2008: 196)
Mezi smrt Jichchaka Rabina a komplikace mírového procesu se nedá dát
rovnítko. Spousta Rabinov&ch oponent( byla jeho smrtí zasko,ena a vznikaly
nejr(zn'j)í konspira,ní teorie. V roce 1996 se k moci dostal znovu Likud. Netanjahuova
vláda neblokovala p+edchozí dohody, ale rozhodn' pro ni nebyly prioritou. Netanjahu,
p+ezdívan& Bibi, podporoval dál v&stavbu izraelsk&ch osad, kv(li které se dost
ochladily vztahy Izraele a USA a izraelsko--palestinské nap'tí se za,alo stup.ovat.
Vznikl tak vnitropolitick& konflikt zp(soben& rozporem politiky Likudu a stanovisky
p+ijat&mi p+edchozí vládou. Netanjahu tak vyhlásil p+ed,asné volby a roku 1999 se stal
Úplné zn'ní viz nap+.
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELIPALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm
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premiérem Ehmud Barak ze Strany práce, kter& stáhl v)echny izraelské jednotky ze
S&rie, a vzal tak trumf Hizzbaláhu, jeho* protiizraelské aktivity od té doby poklesly.
K míru to v)ak nevedlo. Barak evakuoval n'které osady a v roce 2000 se vydal do
Camp Davidu na jednání s Arafatem zprost+edkovan&m Billem Clintonem. Arafat byl
v)ak velmi neústupn& a jednání skon,ilo neúsp'chem. (%ejka 2008: 196–210)
První palestinské volby se konaly roku 1995. Fatah získal 75 % hlas( a
prezidentem byl zvolen Jásir Arafat. Hamás a Islámsk& d*ihád volby bojkotovaly.
Vedení OOP se stále skládalo z velkého mno*ství Tunisan(, kte+í spolupracovali
s Arafatem je)t' za exilové vlády. V pásmu Gazy si za,aly stav't vily a propagovat
rozhazova,n& zp(sob *ivota, tím vznikala r(zná podez+ení z korupce a nekalého
p+erozd'lování humanitárních zdroj( pro Palestince. Arafatova popularita prudce
klesala.

1.1.12 Druhá intifáda
„V&sledky mírového dialogu nep+inesly ale uspokojení *ádné ze zú,astn'n&ch
stran, dokonce i americké sna*ení o dosa*ení permanentního mírového statutu obou
stran v Camp Davidu v roce 2000 skon,ilo nezdarem. "et'zec dlouhodob'
nevy+e)en&ch konflikt( mezi Izraelci a Palestinci nakonec vyvrcholil v zá+í 2000, kdy
se rozpoutala druhá intifáda, také zvaná intifáda Al-Aksá. Tato se li)ila od p+edchozí v
n'kolika aspektech, a to tím, *e do)lo k mnohem brutáln'j)ím násilnostem, v't)ím
ztrátám na *ivotech a ke zdokonalení sebevra*edn&ch zbraní. Nejd(le*it'j)í odli)nost
v)ak spo,ívala v tom, *e Palestinci ji* nebojovali za osvobození od okupace, n&br*
bojovali za posílení vlastních pozic pro dal)í politická jednání s Izraelem.“ (Herzog
2008: 546)
Druhá intifáda trvala ,ty+i roky. Vyvolala ji náv)t'va Ariela /arona na
Chrámové ho+e v Jeruzalém', která pat+í ke t+em nejsv't'j)ím míst(m muslim(. Je
nutno dodat, *e o své provokaci /aron v'd'l, ,emu* nasv'd,uje i to, *e mu soukromou
ochranku d'lalo na 1 000 policist(. (%ejka 2008: 210) Následovaly demonstrace
rozehnané st+elbou. Eskalující násilí dohnalo premiéra Ehuda Baraka k rezignaci a nové
volby v roce 2001 vyhrál /aron(v Likud, p+i,em* byla nastolena tvrd)í linie, je*
znamenala opu)t'ní Barakov&ch plán( na navrácení Golansk&ch v&)in a rozd'lení
Jeruzaléma.
S druhou intifádou se také pojí fenomén mimosoudní likvidace, kterou tvrd'
kritizovala USA a Evropa. Jednalo se o usmrcení )pi,ek palestinského odporu
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prost+ednictvím raket a st+el z vrtulník(. Takto byl usmrcen 22. b+ezna 2004 i duchovní
v(dce Hamásu )ejch Jasín, spole,n' s ním zem+el i jeho syn a 5 civilist(, kdy* ho
zasáhla raketa. O n'kolik t&dn( pozd'ji Izraelci zlikvidovali Abdela Azize AlRantíssího ozna,ovaného jako mozek Hamásu.
Druhá intifáda ekonomicky vy,erpala oba vál,ící subjekty, nemluv' o smrti
mno*ství nevinn&ch lidí. Za její ukon,ení je ob,as pova*ována smrt Jásira Arafata v
listopadu 2004, n'kdy je to p+ím'+í v /arm a)-/ajchu. Nelze ov)em jednozna,n' +íct, *e
boje definitivn' ustaly, i kdy* po,et sebevra*edn&ch atentát( se radikáln' zmen)il.

1.1.13 Blízkov+chodní politika „nult+ch let“
Hlavn' v posledním desetiletí je cítit, *e izraelsko-palestinsk& konflikt se
neobejde bez zásahu z vn'j)í. USA jako tradi,n' velmi anga*ovan& hrá, posílá Izraeli,
Egyptu, Palestin' a dal)ím stát(m humanitární pomoc. Podle Marka %ejky vynalo*í
USA celkov' na hospodá+skou a vojenskou pomoc v regionu 808 mld. dolar( (podle
hodnoty dolaru v roce 2002), z toho je 247 mld. pro Izrael, 195 mld. pro Egypt, 159
mld. pro Turecko, pro Západní b+eh a pásmo Gazy je to 1 mld.
Dal)ími zahrani,ními ,initeli jsou EU, Rusko a OSN, jejich moc a pomoc se
v)ak USA nevyrovná. Ob,as vznikají i diplomatické aktivity arabsk&ch stát(, nap+íklad
saúdskoarabsk& král Abdalláh prezentoval v b+eznu 2002 mírov& plán: Izrael se stáhne
na hranice p+ed rokem 1967, vznikne Palestinsk& stát s hlavním m'stem V&chodní
Jeruzalém a za t'chto okolností arabsk& sv't uzná Izrael a navá*e s ním diplomatické
vztahy.
Na sklonku 2003 vznikla #enevská alternativní mírová dohoda, kterou
vypracovali opozi,ní politici Josi Bejlin (za Izrael) a Jásir Abed Rabbo (za Palestinu).
Podle této dohody se Palestinsk& stát má rozkládat na 98 % Západního b+ehu a pásma
Gazy, Chrámová hora p+ipadne Palestin' a Ze0 ná+k( Izraeli, palestin)tí uprchlíci by
m'li a* na v&jimky právo na návrat do Palestinského státu, ne do Izraele a hranice by
zpo,átku byly hlídány mnohonárodnostními sílami.
#ádn& z t'chto koncept( nebyl realizován.
Ze spolupráce Kvartetu vznikl v roce 2002 plán jménem „Road map for peace“
(,esky ozna,ován jako „Cestovní mapa“). Ve t+ech fázích m'l zastavit v&stavbu
*idovsk&ch osad, vy+e)it kontroverzní otázky palestinsk&ch uprchlík( a Jeruzaléma a do
roku 2005 vytvo+it Palestinsk& stát. Dohoda byla podepsána i /aronem a v lét' 2005
prob'hlo skute,n' jednostranné sta*ení se z Gazy doprovázené r(zn&mi konflikty
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izraelské armády s osadníky a radikály. Izraelské ministerstvo zahrani,í stejn' jako
velké mno*ství zahrani,ních médií prezentuje tento krok od Ariela /arona jako vst+ícné
a jednostranné gesto v(,i Palestinc(m, ale jak upozor.uje na mnoha místech své knihy
Marek %ejka (nap+. %ejka 2008: 243), pásmo Gazy p+edstavovalo pro Izrael po n'kolik
desetiletí obrovské vojenské, ekonomické a bezpe,nostní b+emeno.12
Dal)í velmi kontroverzní otázkou je v&stavba bariéry mezi Izraelem a Západním
b+ehem, kterou v roce 2002 navrhla /aronova vláda. Spousta teoretik( se domnívá, *e
tento koncept by mohl b&t úsp')n& a zamezil by p+ílivu terorist( do Izraele, ale vzniká
problém p+ipojení *idovsk&ch osad a celkového umíst'ní zdi, je* nerespektuje hrance
z roku 1967. (Ministerstvo obrany Izraele, 2003)

1.1.14 Palestina volí Hamás
Po odchodu tém'+ 8 000 Izraelc( z pásma Gazy za,al Palestinsk& islámsk&
d*ihád a Hamás znovu ost+elovat Izrael, kter& na to odpov'd'l n'kolik nálety. Hamás
byl také zvolen v palestinsk&ch parlamentních volbách v roce 2006. Hamás figuruje na
seznamu teroristick&ch organizací Izraele, Spojen&ch stát(, Evropské unie, Kanady a
Japonska. Zvolení Hamásu tedy p+edev)ím pro Spojené státy a Evropskou unii
znamenalo uzav+ení mo*nosti dal)ího vyjednávání s Palestinskou autonomií, která po
ustanovení nové vlády p+estala dostávat západní podporu.
Mezi nov' zvolen&m Hamásem a tradi,ním Fatahem vznikl spor mimo jiné
hlavn' o to, kdo bude velet bezpe,nostním slo*kám. Od prosince 2006 do ledna 2007
probíhaly v Gaze boje p+ipomínající ob,anskou válku. Hamás usiloval o *ivot
palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, naopak Fatah se pokusil o atentát na
premiéra Ismaíla Haníji. Pro oby,ejné Palestince tato situace znamenala nejen
nedostatek potravin a vody, ale i neustálé ohro*ení na *ivot' z vnit+ku a vn'j)ku.
%TK shrnulo spor v datech:
25. ledna 2006 – Parlamentní volby p+ekvapiv' vyhrálo radikální hnutí Hamas
p+ed dosud vládnoucím Fatahem.
29. b%ezna 2006 – Vláda Hamasu v ,ele s Ismáílem Haníjou slo*ila p+ísahu.
USA, Kanada a EU s ní p+eru)ily ve)keré kontakty.

Vyjád+ení Ministerstva zahrani,í Izraele viz
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israels+Disengagement+Plan+Renewing+the+Peace+Process+Apr+2005.htm
12

18
15. b%ezna 2007 – Byla p+edstavena vláda národní jednoty Fatahu a Hamasu v
,ele s Haníjou.
7. ,ervna 2007 – Op't vypukly boje mezi ozbrojen&mi slo*kami vládních stran
Hamas a Fatah, zejména v pásmu Gazy.
14. ,ervna 2007 – Hamas prakticky ovládl pásmo Gazy. Abbás vyhlásil na
palestinsk&ch územích v&jime,n& stav a rozpustil spole,nou vládu.
15. b%ezna 2011 – Desítky tisíc Palestinc( ve m'stech Gaza a Ramalláh na
Západním b+ehu Jordánu manifestovaly za usmí+ení politick&ch rival( Hamasu a
Fatahu.
Dle posledních zpráv ze dn( 27. a 28. 4. 2011 se Hamás s Fatahem egyptsk&m
prost+ednictvím dohodli na p+echodné vlád' a datu následujících voleb.13

1.1.15 Válka v pásmu Gazy
Server Novinky.cz shrnuje ve svém speciálu sou,asnou válku v pásmu Gazy
následovn': „Na p+elomu let 2008 a 2009 podnikl Izrael t+ít&denní operaci Lité olovo
proti palestinsk&m radikál(m ost+elujícím z pásma Gazy území Izraele raketami. (...)
Lité olovo definitivn' poh+bila poslední mírovou iniciativu amerického prezidenta
Bushe, kterou na konci 2007 zahájila sch(zka v Annapolisu. Plánu amerického
prezidenta, *e se poda+í dosáhnout míru v roce 2009, v)ak nev'+ila ani jedna ze stran.
Palestinská samospráva vedená umírn'n&m Mahmúdem Abbásem nem'la pod
kontrolou pásmo Gazy a nemohla zaru,it, *e radikálové p+estanou ost+elovat Izrael
raketami.
Kv(li neustávajícím raketov&m útok(m palestinsk&ch radikál( na území
*idovského státu Izrael u* v p(lce ledna 2008 neprody)n' uzav+el pásmo Gazy. V
oblasti v)ak vypukla humanitární krize, Izrael tak musel blokádu zmírnit. (...) Koncem
ledna také poprvé zaúto,il na kolonu vezoucí zbran' z Íránu do pásma Gazy mimo
území pod kontrolou palestinské samosprávy. (...)
Útok m'l nejen p+ím& v&znam, *e byly zbran' zni,eny, ale také byl druhem
varování radikálním Palestinc(m i íránsk&m v(dc(m, *e dodávky zbraní do Gazy
Viz nap+. http://zpravy.idnes.cz/fatah-a-hamas-se-po-peti-letech-svaru-dohodly-navolbach-a-vlade-p6o-/zahranicni.asp?c=A110427_183235_zahranicni_stf;
http://www.mediafax.cz/zahranici/3211676-Znepratelena-palestinska-hnuti-Hamas-aFatah-se-dohodla-na-spolecne-vlade; http://www.lidovky.cz/abbas-se-s-hamasemdohodl-na-prechodne-vlade-f2h/ln_zahranici.asp?c=A110427_180548_ln_zahranici_mtr
13
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nebude Izrael tolerovat a *e je schopen stále provést akce daleko za hranicemi své zem'.
O tajné operaci poprvé informoval Súdán a* v b+eznu, izrael)tí velitelé ji potvrdili, ale
neuvedli p+esné datum útoku.“ (/vamberk, 2006)

1.1.16 Útok na propalestinskou flotilu
Dne 31. kv'tna zasáhlo izraelské vojenské komando proti flotile )esti
zahrani,ních plavidel. Lod' vezly a* 7 000 aktivist( a humanitární pomoc do pásma
Gazy. Izraelská strana tvrdí, *e m'la podez+ení na dovoz zbraní.
%TK prezentuje událost takto: „Lod' aktivist( vypluly od Kypru v ned'li.
Izraelce na jejich paluby dopravily vrtulníky. Vojáci m'li za úkol p+im't kapitány
zm'nit kurz sm'rem na A)dod. Tam m'lo b&t zbo*í prohlédnuto a pak p+evezeno do
Gazy, aktivisté dopraveni na leti)t' a dom(. Podle izraelské verze cestující ,ekali na
v&sadek s ty,emi, no*i i st+eln&mi zbran'mi, tak*e se vojáci museli bránit. (...)
Po,et mrtv&ch stále nebyl potvrzen. Nejmén' z+ejm' zem+elo dev't aktivist(.
Izraelská televize odpoledne informovala o 19 mrtv&ch a 26 zran'n&ch, objevil se i údaj
25 mrtv&ch. Média zárove. pí)í o )esti a* sedmi zran'n&ch izraelsk&ch vojácích.
Arabské sd'lovací prost+edky kladou d(raz na to, *e mezi a* 700 aktivisty na
lodích jsou intelektuálové, právníci, architekti a nikoli teroristé. Panují obavy z
prudkého zhor)ení vztah( mezi Izraelem a Tureckem, které pat+ilo k organizátor(m
námo+ního konvoje. V't)ina ob'tí je pr& turecké národnosti.
Na lodích byli i ,ty+i ,e)tí noviná+i, podle informací ,eského rozhlasu jde o dva
noviná+e z %T, jednoho na volné noze a jednoho filma+e. ‚V)ichni ,ty+i jsou v po+ádku,‘
+ekl %TK vpodve,er konzul Du)an Králík. %tve+ice podle n'j mí+í do Tel Avivu, odkud
bude deportována do %eska.
Izrael)tí politici, v,etn' premiéra Benjamina Netanjahua, vyjád+ili politování nad
ztrátami *ivot(, zárove. ale armádní akci obhajují.
Netanjahu kv(li incidentu p+eru)il oficiální náv)t'vu Kanady a vrací se do
Izraele. Ru)í se tak jeho úterní setkání s americk&m prezidentem Barackem Obamou.
Bíl& d(m uvedl, *e oba politici spolu dnes telefonicky ,tvrt hodiny hovo+ili.
(...)
Flotila byla eskortována do p+ístavu, kde údajn' u* vystoupily stovky pasa*ér(.
N'kte+í pr& byli odvezeni do v'zení.
Turecko v reakci na incident odvolalo svého velvyslance z Izraele a premiér
Recep Erdogan izraelsk& krok ozna,il za akt ‚státního terorismu‘. Ankara, kde se dnes
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proti Izraeli protestovalo, oznámila, *e Izraelci ponesou d(sledky svého jednání.
N'mecká kanclé+ka Angela Merkelová ob' zem' vyzvala, aby nedopustily eskalaci
násilí na Blízkém v&chod' kv(li incidentu.
Akci izraelské armády odsoudila OSN, Evropská unie, v,etn' jednotliv&ch stát(,
a *ádají její vy)et+ení, USA vyjád+ily nad incidentem znepokojení. ‚Prezident (Barack
Obama) vyjád+il hluboké politování nad *ivoty zma+en&mi b'hem dne)ního incidentu
a starost o zran'né... Prezident také zd(raznil, *e je d(le*ité co nejd+íve znát v)echna
fakta a okolnosti ohledn' tragick&ch událostí z dne)ního rána,‘ uvedl Bíl& d(m.
Palestinci hovo+í o masakru, vyhlásili t+ídenní smutek a *ádají mimo+ádné
jednání Rady bezpe,nosti OSN. Ta se schází ji* dnes ve,er SEL%. Velvyslanci stát(
NATO budou jednat v úter&, stejn' tak Liga arabsk&ch stát(. Proti Izraeli se dnes
demonstrovalo mimo jiné v Turecku, v Jordánsku nebo v Egypt'.
V Izraeli je armáda v pohotovosti na hranicích se S&rií a Libanonem, v okolí
Jeruzaléma, na západním b+ehu Jordánu a na severu zem', kde *ije mnoho Arab(.
%eská vláda vyslechla na +ádném zasedání informaci o incidentu, nijak se jím ale podle
premiéra Jana Fischera nezab&vala. P+edseda vlády je podle sv&ch slov v kontaktu
s ministrem zahrani,í a ten zase s ambasádou. ‚Situaci sledujeme,‘ uvedl Fischer.
Propalestin)tí aktivisté tvrdí, *e cht'li poukázat na neudr*itelnou situaci 1,5 milionu
obyvatel pásma Gazy. Izrael uji)-uje, *e jedin&m d(vodem blokády je vláda Hamásu.
Izraelské ú+ady rozhodují o tom, co se k Palestinc(m dostává v pravideln&ch
humanitárních dodávkách. Vylu,ují z nich nap+íklad stavební materiál, údajn' ze
strachu, *e jej Hamás pou*ije ne na obnovu civilních dom(, ale na své bunkry.
Na palubách lodí s aktivisty byly stavebniny, kole,ková k+esla, léky a dal)í
zdravotnické vybavení.“ (%TK, 31.05.2010)
Událost skon,ila smrtí 9 aktivist( a n'kolik desítek jich bylo ran'n&ch.

1.3 Objektivita – nedosa#iteln$ ideál?
„Objektivita je pova*ována za základní normativní po*adavek uplat.ovan& v(,i
faktick&m *ánr(m médií. P+edstavuje distancovan& p+ístup ke zpracované realit'.“
(Trampota, Vojt'chovská 2010: 140) Z teoretického hlediska je dosa*ení objektivity
nemo*né, proto*e ke ka*dé situaci p+istupujeme skrz subjekt, tudí* následná
interpretace popisované události nem(*e b&t nikdy zcela objektivní. Jaké informace
budou za+azeny do v&sledné zprávy a jak budou +azeny, je ,ist' subjektivní zále*itostí.
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„V pohledu na objektivitu tak najdeme zásadní rozpor mezi takzvan&mi
profesními teoriemi *urnalistiky typu „jak napsat zprávu“ a p+ístupem sociálních v'd a
mediálních studií.“ (Trampota, Vojt'chovská 2010: 128) Jinak +e,eno na objektivitu se
nazírá bu0 ve v&znamu u*ívání fakt( a zobrazování reality v souzn'ní s tím, jak se v'ci
reáln' mají, nebo na soubor rutinovan&ch postup( p+i sb'ru, selekci, zpracování a
distribuci zpráv. (Reifová et al. 2004: 167)
Objektivita m(*e mít funkci strategického rituálu. Je alibistick&m odstoupením
od popisovan&ch d'j( a nestrannost vede k mo*nosti se distancovat od zve+ej.ování
argument( a informací poukazováním na jejich zdroje a vyh&baní se potencionálním
konflikt(m se stranami dot,en&mi dan&m tématem, co* zárove. umo*.uje oslovovat
)iroké publikum bez toho, aby jedna nebo druhá strana byla dot,ena odli)n&m postojem
k tématu. (Tuchmanová, 1978)
Dennis McQuail uvádí, *e objektivita je návodem na to, jak shroma*0ovat,
prezentovat, a dokonce p+ijímat informace. (McQuail, 1992)
Tomá) Trampota a Martina Vojt'chovská shrnují kritiku objektivity do n'kolika
bod(: a) je nedosa*itelná b) je ne*ádoucí (n',í názory jsou relevantn'j)í a
d(v'ryhodn'j)í ne* názory jin&ch) a c) je neaplikovatelná na n'které druhy zpráv
(investigativní *urnalistika, lidsky jímavé p+íb'hy). (Trampota, Vojt'chovská 2010:
129)
#urnalistické teorie vnímají objektivitu jako dosa*itelnou. V'rohodnost
interpretované reality lze dosáhnout ov'+ováním informací aspo. ze dvou na sob'
nezávisl&ch zdroj(, odd'lováním fakt( a názor(, opat+ováním názoru odkazem na zdroj
a zve+ej.ováním názoru protistran. Tato teorie v)ak nepo,ítá se situací, kdy jedin&m
zdrojem informací jsou práv' názory protistran, jako tomu je práv' v p+ípad'
izraelského útoku na propalestinskou flotilu.
Karl Rosengreen tvrdí, *e objektivita zpravodajství je v*dy relativní, proto*e
zprávy musí stranit ve smyslu reflexe základních hodnot a aktuálních sympatií
populace, kter&m jsou jejich obsahy ur,eny, jinak by zmizela kredibilita média.
(Reifová et al., 2004: 168)
„Objektivita

jako

zp(sob

reportování

pomohla

chránit

*urnalistiku

v podmínkách politického nátlaku a ohro*ení,“ tvrdí Dennis McQuail (McQuail 1992:
186).
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1.3.1 Nestrannost a fakti,nost jako sou,ást objektivity
„Nestrannost zpravodajství je jedním ze základních po*adavk(, které
demokratické spole,nosti v rámci uplat.ování teorie sociální odpov'dnosti médií
vztahují na zpravodajské obsahy.“ Fakta, názory a p+esv'd,ení by m'ly b&t ve
zpravodajství zprost+edkovávány, nikoliv usm'r.ovány, p+ebírány a tvarovány.
(Reifová et al., 2004: 163)
Joahann Westerstahl pokládá nestrannost vedle fakti,nosti za základní slo*ku
objektivity a d'lí ji na kritérium vyvá*enosti (propor,ní nebo rovn& p+ístup) a neutrální
prezentace (absence hodnocení a neutrální zpracování). Fakti,nost rozpracovává na
kritéria pravdivosti a kritéria relevance. Mezi kritéria pravdivosti pat+í uvád'ní fakt (a
jejich odd'lování od názoru), p+esnost a úplnost v&pov'di.

(Westerstahl et al. in

Reifová et al., 2004)
Reifová a kolektiv tvrdí, *e hranice mezi nestranností a vyvá*eností není pevná.
Komponent vyvá*enosti se vztahuje p+edev)ím k selekci pop+. opomíjení zpráv.
(Reifová et al., 2004: 163)
Nestrannost podle McQuaila je m'+itelná rozt+íd'ním obsahu sd'lení na men)í
fragmenty, které jsou spo,ítatelné, nap+. záb'ry, hlavní body zpravodajského p+íb'hu
(z hlediska narace) nebo v'ty, slova, znaky (z hlediska obsahové anal&zy). Takto je
mo*né charakterizovat zprávu z hlediska míry prostoru/,asu poskytnutého jedné ,i
druhé stran'. (McQuail, 1992)

1.4 P"edpojatost a její formy
Kdy* pí)i o objektivit' a nestrannosti, je tém'+ nezbytné aspo. zmínit její opak,
tzn. p+edpojatost (bias). Podle McQuaila má p+edpojatost ,ty+i formy, podle toho zda se
jedná o p+edpojatost zám'rnou ,i nezám'rnou, otev+enou ,i latentní. (McQuail, 1992)
Anga(ovaná podpora je forma otev+ené a zám'rné p+edpojatosti. Je odd'lená
od objektivních ,ástí periodika a nap+íklad v p+ípad' stranického tisku se jedná o celé
médium, které otev+en' podporuje n'jak& subjekt. Propaganda je rovn'* zám'rnou, ale
skrytou formou stran'ní. %asto se objevuje jako zdánliv' objektivní zpravodajství, ale
zp(sobem prezentace a formou jazyka se odli)uje. „Nezám&rná p%edpojatost
(unwitting bias) je otev+enou, ale nezám'rnou p+edpojatostí p+i selekci témat, událostí a
zpravodajsk&ch úhl( pohledu.“ Jednou z forem je ,asté spoléhání na stejné informa,ní
zdroje (Sigal, 1973). %tvrtou formou stran'ní je ideologie. Jde o skrytou, ale
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nezám'rnou p+edpojatost, která se velmi )patn' odkr&vá. Dokázat se dá jen velmi
podrobnou interpretací a argumentací. Nedodr*uje neutralitu a p+esnost ve vypráv'ní
p+íb'h(. (Trampota 2006: 150, 151)

1.4.1 Zpravodajství jako ideologie
„Jeliko* je produkce zpráv sociáln' podmín'na, zpravodajské obsahy s sebou
nesou zakotvené p+edstavy o ideální podob' spole,nosti, které m(*eme ozna,ovat jako
ideologie.“ (Trampota 2006: 165)
„Také ka*d& v&rok redaktor( i informa,ních zdroj( vychází z ur,itého
hodnotového pojetí sv'ta, je* je v n'm nutn' zakotveno a ze kterého se nem(*eme
nikdy zcela vymanit. Ideje vlo*ené do vyjád+ení mohou vycházet z hodnot a norem dané
kultury nebo z p+edstav o tom, co je správné a normální pro sociální skupinu, kterou
mluv,í reprezentuje.“ (Trampota 2006: 165)
„Konstantní tlak okolní spole,nosti a institucí pomáhá tvarovat zprávy
zp(sobem, kter& podporuje etablovanou t+ídu a mocenskou strukturu a stejn' tak její
politickou kulturu. Podobn' také etnocentrismus z hlediska národních hodnot a institucí
nevyhnuteln' zabarvuje v&b'r a sm'+ování zpráv i jin&ch obsah(, které jsou, v ka*dém
p+ípad', produkovány pro spot+ebu domácího publika.“ (McQuail 1992: 195)

1.4.2 Hegemonie a zpravodajství
Kritika poukazující na ideologickou roli zpravodajství ve spole,nosti ,asto
zprávám p+ipisuje funkci podporovat a udr*ovat status quo a stávající rozlo*ení
spole,nosti. (Golding, Murdock, 1997)
O celistv'j)í anal&zu ideologické role se pokusili dva ameri,tí auto+i Edward
Herman a Noam Chomsky. Podle nich jsou zpravodajská média sou,ástí modelu
propagandy, kter& ovliv.uje a p+etvá+í ve+ejné mín'ní. (Trampota 2006: 167)
Není bez zajímavosti, *e Noam Chomsky jako #id a zárove. americk& ob,an je
odv'k&m kritikem americk&ch médií i izraelské politiky uplat.ované v(,i Palestin'.
Izraelská vláda mu dokonce zakázala vstup na Západní b+eh z Jordánska, kam jel za
ú,elem p+edná)ení na univerzit'. Jedním z od(vodn'ní bylo i to, *e na izraelsk&ch
univerzitách p+edná)et necht'l. V tomto sv'tle nab&vají jeho mediální teorie nového
rozm'ru.
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1.4.2.1 Zpravodajství jako model propagandy podle Hermana a Chomského
Model propagandy podle Hermana a Chomského se skládá z p'ti filtr(, jimi*
musejí procházet informace p+i produkci zpráv a které ovliv.ují jejich v&slednou
podobu:
„1. Vlastnictví média a orientace na zisk. Od druhé sv'tové války zesílila
centralizace médií a jejich vlastnické propojování. Média se stala vyhledávanou formou
investice a postupn' docházelo k uvoln'ní zákonn&ch omezení koncentrace, k+í*ového
vlastnictví a kontroly nemediálními organizacemi. Velké mediální spole,nosti jako
ekonomicky silné subjekty mají i jiné zájmy, co* m(*e ovliv.ovat v&b'r zpráv. S tím
souvisí i skute,nost, *e rozhlas a televize jsou závislé z hlediska udílení vysílacích
licencí na vládních orgánech, a jsou tak potenciálním subjektem vládní kontroly. Tato
technicko-legislativní závislost m(*e b&t v n'kter&ch situacích vyu*ita k usm'rn'ní
chování médií, která se odch&lí od ustanovené orientace.
2. Vliv reklamy a inzerce. Média mají zájem p+ilákat publika s kupní silou.
Velké korporace by zárove. z+ídkakdy sponzorovaly programy, které by se zab&valy
vá*nou kritikou jejich aktivit.
3. Vliv informa,ních zdroj). Podnikatelské korporace a obchodní spole,nosti
jsou pravideln&m dodavatelem d(le*it&ch zpráv. Tyto byrokratické spole,nosti
produkují velké mno*ství informa,ního materiálu, kter& m(*e napl.ovat po*adavky
zpravodajsk&ch organizací. Velké byrokratické spole,nosti podporují masová média a
získávají p+ístup do zpráv tím, *e p+ispívají k redukci náklad( médií p+i získávání
surového materiálu pro zprávy a p+i jejich produkci obecn'.
4. Kritika a nátlak na médium. M(*e se odehrávat formou dopis(, telefonát(,
peticí ,i návrh( nov&ch zákon(. M(*e b&t iniciována jedincem ,i zájmovou skupinou.
Schopnost produkovat kritick& nátlak je spojena p+edev)ím se subjekty, které disponují
mocí. Nátlak m(*e nab&vat bu0 p+ímé formy (telefonáty z vládních míst nebo
regula,ních orgán( sm'rované na konkrétní pracovníky média), nebo nep+ímé formy
(,asto namí+en na vlastníky, akcioná+e média). Ú,elov' vyvíjen& nátlak dopomáhá
jejímu zdroji, aby o n'm bylo informováno vy*adovan&m zp(sobem.
5. Ideologie. Posledním filtrem zpravodajského toku je podle Hermana a
Chomského p+evládající státní ideologie, konkrétn' americká ideologie antikomunismu.
Auto+i poukazují na to, *e komunismus byl po dlouhou dobu americk&mi médii vnímán
jako nejv't)í zlo.
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Jednotlivé filtry jsou ve vzájemné interakci a navzájem se posilují. Zpravodajsk&
materiál jimi prochází a je jimi formován k podpo+e systému. Dominance elit v médiích
a marginalizace jin&ch pohled(, která je v&sledkem uplat.ování t'chto filtr(, se
objevuje tak p+irozen', *e lidé ze zpravodajsk&ch redakcí si jsou schopni nalhávat, *e
vybírají a interpretují zprávy objektivn' a na základ' profesních zpravodajsk&ch hodnot.
Vlivy jsou tak mocné a jsou vestav'ny do systému tak podstatn&m zp(sobem, *e
alternativní základ v&b'ru zpráv je jen t'*ko p+edstaviteln&.“ (Herman, Chomsky, 1988:
173–177)

1.5 Kdo má p"ístup do médií?
„Studium

zpravodajsk&ch

zdroj(

a

jejich

vztah(

se

zpravodajsk&mi

organizacemi je zcela úst+ední pro rozkr&vání produkce zpráv a m'la by b&t jádrem
uva*ování o zpravodajském noviná+ství.“ (Manning 2001: 1)
„V&b'r zdroj( siln' ovliv.uje kone,nou podobu zpravodajství, proto*e v't)ina
zpravodajského diskurzu vychází práv' od zdroj(.“ (Hagen 1993: 318)
Noviná+i mají ve zvyku volit stále stejné, ji* osv'd,ené zdroje a zejména ty,
které mají oficiální byrokratick& status, proto*e napl.ují profesionální po*adavky po
efektivních a spolehliv&ch zdrojích. (nap+. Fishman, 1980) Zprávy se tak obecn'
soust+edí na ve+ejn' známé osobnosti, jako jsou prezidenti, státní a místní ú+ady apod.
Zprávám dominují lidé s vy))í stratifika,ní pozicí, které disponují mocí a které
efektivn' pracují s public relations (dále jen PR). Z tohoto d(vodu vyznívají zprávy ve
prosp'ch ú+ad(, odborník( a zástupc( velk&ch spole,ností. (Hagen 1993: 318)
Tomá) Trampota ve své knize Problematika p!ístupu do televizní zpravodajské
relace komentuje v&zkum, kter& provád'l na poli ,eské televizní mediální krajiny.
Z v&zkumu vyplynulo, *e %T (m(*eme zobecnit na seriózní televizi) dává ve vysílání
mnohem více prostoru +ídícím pracovník(m a vy))ím odborník(m, naopak na TV Nova
(bulvárn'j)í televize) se ve v't)í mí+e objevují anonymní hlasy z ulice. Ekonomicky
ne,inní jako studenti, nezam'stnaní, d(chodci a *eny v domácnosti jsou v promluvách
marginalizovaní stejn' jako d'lníci a zem'd'lci. (Trampota, 2005)
Je nutno podtrhnout, *e „a- jde o jakoukoliv událost, zdroje se mohou jen
nabízet k dispozici. Jsou to v*dy noviná+i, kte+í rozhodují o jejich vhodnosti a za+azení
do obsahu zprávy (...)“. (Gans 1980: 239)
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Zdroj musí disponovat ur,it&mi vlastnostmi jako je podn'tnost, moc, schopnost
dodat vhodné informace a geografická a sociální blízkost k noviná+(m. O kone,ném
v&b'ru zdroje do obsahu nakonec noviná+ rozhoduje podle p+edchozí v'rohodnosti
zdroje, jeho produktivity, spolehlivosti, d(v'ryhodnosti, autority a podle vyjad+ovacích
schopností. (Gans 1980: 239–244)

1.5.1 Vztah noviná%e a informa,ního zdroje
Podle Davise se ve vztahu noviná+e a zdroje projevily t+i nové trendy:
1. Zam'stnání profesionálních praktik( PR, které expandovalo do obrovského rozm'ru.
2. Nár(st uplat.ování strategií a zam'stnanc( PR neinstitucionálními organizacemi
k dosa*ení sv&ch politick&ch a ekonomick&ch cíl(.
3. Rapidní pokles redak,ních prost+edk( a rostoucí závislost médií na externích zdrojích
posílily mo*nost pracovník( PR ovliv.ovat zpravodajství. (Davis 2000: 39)
Hlavním zam'stnáním PR profesionál( je zajistit p+ístup do média a usm'rnit
zprávy ve prosp'ch svého zadavatele. Z tohoto d(vodu m(*eme mluvit o jakési
demokracii PR, která m(*e vést ke krizi ve+ejné komunikace. Otázkou je, zda tento
trend umo*.uje participaci )ir)ího spektra zdroj( nebo ji naopak omezuje. (Davis 2000:
44, 45)

1.6 Reprezentace a stereotyp
„Ustálené formy reprezentace mediím umo*.ují krat)í popis událostí a
vyrovnání se s nedostatkem prostoru. Publiku umo*.ují snadn'j)í porozum'ní
dominantnímu v&znamu události.“ (Trampota 2006: 92)
Tomá) Trampota ji rozli)uje na t+i úrovn': typ (nap+. arogantní podnikatel,
zkorumpovan& politik), archetyp (nap+. boj dobra proti zlu) a stereotyp. Michael
Pickering upozor.uje na rozli)ování pojmu „stereotyp“ a „kategorie“, kdy kategorie na
rozdíl od stereotypu nám slou*í k „organizování sv'ta v na)ich myslích, k vytvo+ení
jakési mentální mapy“. (Pickering 2001: 2)
Reprezentaci a stereotypizaci v médiích poprvé popsal Walter Lippmann ve své
knize Public Opinion (1922). Tvrdil, *e „ve v't)in' p+ípad( na)e vnímání neprobíhá od
pozorování k definování, ale od p+edem vytvo+ené definice události k jejímu
pozorování. V rozlehlém, komplexním a zmateném sv't' vnímáme pouze to, co pro nás
nadefinovala na)e kultura se sv&mi stereotypy.” (Lippmann 1922: 81)
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Ka*dá spole,enskov'dní disciplína si dnes nárokuje mo*nost operovat pojmem
stereotyp. V p+ístupu k v&kladu stereotypu se mohou uplatnit aspekty psychologické,
sociologické, gnoseologické, estetické a nakonec, ale ne v poslední +ad' komunika,n'
informa,ní. V ka*dém p+ípad' stereotyp v*dy závisí na historicko-spole,ensk&ch
aspektech. (Lí,ková et al. 1982: 14)
Pojem stereotyp prochází n'kolika v'dními disciplínami, mimo jiné psychologií.
Stereotypy a jejich vytvá+ení jsou sou,ástí podoboru, kter& se naz&vá interkulturní
psychologie, co* je disciplína, která se prolíná do dal)ích v'dních obor( a jedním z nich
je práv' politologie. P+edm'tem zájmu politologie je politika, „pomocí které politické
subjekty prosazují moc a provád'jí správu ve stát' a mezi státy. Tato ,innost má
samoz+ejm' psychologickou základnu, je ovládaná ur,it&mi ideologiemi, znalostmi lidí,
jejich postoji, p+edsudky atd. Je tudí* p+irozené, *e politické chování lidí, politick&ch
skupin, vlád aj. je ovliv.ováno i tím, v jaké vlastní kultu+e p(sobí a s jak&mi jin&mi
kulturami p+ichází do styku.“ (Pr(cha 2010: 43) Podle Pr(chy interkulturní psychologie
m(*e politologii pomáhat p+i objas.ování skryt&ch faktor( politického chování. Jinak
+e,eno v politickém chování existují skryté faktory, které souvisejí s kulturní odli)ností
r(zn&ch národ(.
Pokud se soust+edím na Spojené státy, které jsou v sou,asnosti nejv't)ím
„jinonárodním“ hrá,em na Blízkém v&chod', dá se skrz interkulturní psychologii
objasnit jeden rozm'r „nadr*ování“ Izraeli: Sebepojetí Ameriky bylo ovliv.ováno
m&tem o nad+azenosti bíl&ch anglosask&ch protestant( (White Anglo-Saxon Protestants
– WASP). Od samého za,átku to byla republika imperialistická, nebo- byla zalo*ena na
územní expanzi a r(zn&ch formách podma.ování ,i vytla,ování skupin pova*ovan&ch
za kulturn' ,i rasov' mén'cenné. (Bar)a 2003:18)
Kissinger to vysv'tluje tím, *e „jedine,nost, kterou si Amerika po celé své
d'jiny p+ipisovala, vedla k dv'ma rozporn&m postoj(m v zahrani,ní politice. (...) Podle
jednoho z nich je povinností Ameriky vést po celém sv't' k+i*ácká ta*ení za prosazení
sv&ch hodnot“. (Kissinger 1996: 12)
V mediologockém pojetí „stereotyp sv&m zp(sobem deformuje p(vodní
p+edlohu, nebo- je nejen zjednodu)ením, ale sou,asn' zjednodu)ené rysy p+ehání“.
(Burton, Jirák 2001: 187) Radikální propalestinské hnutí Hamás je vzhledem k teorii
zpravodajsk&ch hodnot uvád'no pouze v souvislosti se svou teroristickou ,inností v(,i
Izraeli. Humanitární aktivity Hamásu nejsou pro média natolik zajímavé, proto i
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Palestinci jako Arabové jsou ,asto vnímáni jako teroristé v souvislostech s 11. zá+ím
2001.
Walter Lipmann také upozor.uje na tzv. „blind spots“ neboli slepé skvrny, které
p+i stereotypizaci vznikají, zatem.ují ur,it& aspekt reality v zájmu aspekt( jin&ch.
(1922: 104–114) Stereotypy lze dle Lippmanna odhalit díky nesoulad(m s realitou.
V dob' konfliktu jako válka nebo p+edvolební klání je nap+íklad velmi z+etelná mediální
„kumulace zla“ na stran' protivníka.
„Stereotypní zobrazování mohou b&t zalo*ená na p+edsude,n&ch p+edstavách
(,asto sociáln' a dlouhodob' sdílen&ch) o zobrazované sociální skupin' a tyto
p+edsudky posilovat. (...) V n'kter&ch p+ípadech m(*e stereotypní reprezentace souviset
s p+evládající ideologií spole,nosti. (...) Základním principem ka*dé reprezentace je
opakování, které ústí v posilování ustavené reprezentace a p+ípadn' k jejímu
postupnému upravování.“ (Trampota 2006: 94)
Jednou z obecn&ch chyb, které se ve zpravodajství vyskytují opakovan', je
absence historického kontextu u v't)iny zpravodajsk&ch p+íb'h(. Zprávy jsou zpravidla
konstruovány jako více ,i mén' izolované od p+edchozích nebo následujících d'j(,
izolované od historie. (Herman a Chomsky, 1988)
1.5.3.1 Zobrazování minorit
Zpravodajství je ,asto ozna,ováno za *ánr prezentující pohled na sv't
perspektivou bílého heterosexuálního mu*e st+ední t+ídy. (Hartley, 1982) Toto tvrzení je
nejspí) zalo*eno na v't)in' pracovník( redakcí v dob' vzniku tohoto *ánru, kte+í
interpretují události skrz perspektivu vlastního postavení.
P+i reprezentaci minoritních etnik dochází opakovan' k situaci, kdy se
p+edstavitelé etnika nemají mo*nost se do médií sami vyjád+it; mluví se o nich, ale ne
s nimi. (Karhanová, Homolá, 2003: 13)
„Zárove. platí, *e ve sv&ch promluvách dostávají tyto marginalizované skupiny
v&razn' men)í prostor k vyjád+ení, kter& jim ve v't)in' p+ípad( umo*.uje jen potvrzení
ji* vystaveného interpreta,ního rámce události. (Trampota in Trampota, 2006)
Kontinuální spojování ur,it&ch sociálních skupin s negativními událostmi m(*e b&t
ur,itou formou etiketizace a vytvá+ení obrazu, *e negativní události se t&kají práv'
t'chto skupin a nic pozitivního od nich nelze o,ekávat.“ (Trampota 2006: 98)
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1.7 Ve"ejn$ zájem a média
Média nejsou pouze b'*n&m typem podnikání, ale ruku v ruce s mocí, kterou
bezesporu mají, jde i o odpov'dnost v(,i spole,nosti a u*ite,nost pro spole,nost, ve
které p(sobí. (Trampota 2006: 143)
Existuje n'kolik druh( ve+ejného zájmu. Pokud tento zájem vychází
z v't)inového názoru p+evládajícího ve spole,nosti, jedná se o teorii p+eva*ujícího
zájmu. Také se m(*e opírat o názor v)ech ,len( spole,nosti, pak jde o teorii spole,ného
zájmu. T+etí mo*ností je zájem vycházející z ur,itého absolutního normativního
principu odvozeného od rozsáhlej)í sociální teorie nebo ideologie, potom je to teorie
jednotného zájmu. (McQuail 1999: 22)
„R(zní akté+i neboli agenti preference (agence of preference) ustavují svá
tvrzení v rámci politického systému na základ' cíl(, které jsou vy+,eny ve sv'tle jist&ch
základních nebo spole,n' podporovan&ch hodnot, je* mají b&t k obecnému u*itku celé
spole,nosti a nad+azené individuálním p+áním.“ (McQuail 1999: 27) Agenty m(*e b&t
státní nebo ve+ejná autorita, hlavní sociální instituce s vlastními komunika,ními zájmy
(politické strany, podnikatelské subjekty, recenzenti, akademick& v&zkumníci atp.)
(McQuail 1999: 29)
„Prom'.uje se (ve+ejn& zájem) jak z hlediska historického kontextu tak
z hlediska kulturního kontextu a typu spole,nosti.“ (Trampota 2006: 142)

2. Metodologick+ úvod
2.1. Volba metody v$zkumu médií
P(vodn' jsem cht'la ve své práci zkoumat mediální vytvá+ení stereotyp(
souvisejících se zahrani,ní politikou a kulturní ideologií daného státu, ale vzhledem
k jazykov&m odli)nostem (noviny, které zkoumám, jsou ve t+ech r(zn&ch jazycích) by
v&zkum nebyl empiricky nenapadnuteln&, nemluv' o rozsahu a komplikovanosti takové
anal&zy. Proto jsem se rozhodla na tyto náznaky stereotypizace poukázat z hlediska
objektivity respektive vyvá*enosti/nestrannosti a také mírou zainteresovanosti
jednotliv&ch periodik.
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2.1.1 Anal+za objektivity a jejího poru'ování z hlediska fakticity a
nestrannosti
Z teoretického pojednání o objektivit' je patrné, *e se zkoumá velmi obtí*n'.
V ideálním p+ípad' bychom m'li mít mo*nost porovnat událost samotnou s jejím
mediálním zpracováním. Koncept zkoumání objektivity ji d'lí na kognitivní a hodnotící
slo*ku, tedy fakticitu a nestrannost. (Trampota, Vojt'chovská 2010: 131)
Anal&za fakticity nám dá odpov'0, zdali dochází k hodnocení namísto pouhého
p+edkládání informací, pop+ípad' jestli jsou p+edkládané informace celistvé, relevantní a
zdali nejsou n'které zaml,ované. Jin&mi slovy nám anal&za fakticity dá mo*nost
posoudit, jestli dochází k odd'lení fakt( a názor( a jestli jsou fakta prezentovaná p+esn'.
To ov)em za a) nejsou odpov'di, které hledám, a za b) tato metoda v&zkumu je náro,ná
a ve v&sledku subjektivní a zkreslená. (Trampota, Vojt'chovská 2010: 131)
Druhou slo*kou pro zkoumání objektivity je práv' nestrannost sestávající
z vyvá*enosti a neutrální prezentace (viz v&)e). „Zkoumá se nej,ast'ji porovnáváním
prostoru/,asu v&novaného jednotliv+m úhl)m pohledu. V&b'r informa,ních zdroj(
a aktér( komentujících ur,itou událost je samoz+ejm' subjektivní a jeho problematiku
jsem rozebírala v kapitole 1.5, nicmén' „absence n'kter&ch zdroj( m(*e indikovat
jednostrannou definici problému (ibid). Velmi ,asto se pro posouzení tohoto kritéria
vyu*ívá kvantitativní obsahová anal&za“. (Trampota, Vojt'chovská 2010: 132–133)

2.2 Kvantitativní obsahová anal$za
Kvantitativní obsahová anal&za je v&zkumnou metodou pro systematick&
a intersubjektivn' ov'+iteln& popis zjevn&ch komunika,ních obsah(, vycházejících
z v'decky podlo*eného kladení otázek. (Scherer in Kon,elík et al., 2004: 30)
Pou*ívala se u* v prvních desetiletích 20. století a otcovství b&vá p+ipisováno
Haroldu D. Lasswellovi, ale první manuál této metody publikoval v roce 1952 Bernard
Berelson pod názvem Content analysis in communication research. Berelson zde popsal
základní kritéria kvality: „a) systematiku je t+eba chápat jako jasn' strukturované a
nem&nné uchopení p+edm'tu v&zkumu; b) na v)echny objekty anal&zy musí b&t
aplikován toto(n+ postup; c) po*adavku objektivity je t+eba rozum't jako explicitnosti
uplat.ovan&ch postup(, p+i,em* je t+eba dbát na jejich opakovatelnou pou(itelnost a
z ní vypl&vající intersubjektivní ov'+itelnost v&sledk(.“ (Reifová et al., 2004: 21)
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2.2.1 V+b&rov+ soubor
Vzorek byl ur,en tak, aby pokryl média elitních stát( nejú*e spojen&ch
s blízkov&chodní politikou v sou,asné dob'. V&b'r jednotek probíhal na ,ty+ech
úrovních. (viz Scherer in Kon,elík, et al., 2004: 35).
V první úrovni jsem vybrala státy, které jsou elitní, vytvá+ejí ve+ejné mín'ní
zna,né ,ásti „severoatlantické populace“ a zárove. jejich zahrani,ní politika má
n'jak&m zp(sobem zájem na upev.ování své moci na území izraelsko-palestinského
konfliktu. Mezi tyto státy beze sporu pat+í USA (mimo jiné nejv't)í sponzor Izraele),
Rusko (usilovalo o vliv v Izraeli v dob' vzniku státu, ob,ané ruského ,i spí)e
sov'tského p(vodu tvo+í v Izraeli po,etnou men)inu) a Spojené království (1918–1948
bylo území Palestiny britsk&m mandátem). Z hlediska autostereotypizace m' zajímala i
média Izraele a Palestiny. V&sledky v&zkumu jsem cht'la porovnat s %eskou
republikou, proto jsem nevynechala ani ,eská periodika.
Vzhledem k tomu, *e nemám k dispozici v&zkumn& t&m, nemohla jsem pokr&t
ve)kerou mediální krajinu v dan&ch státech. Na druhé úrovni, jsem si tedy jako typ
média zvolila ti)t'né deníky, jako tradi,ní, primární, snadno zpracovatelné a
v)udyp+ítomné médium (je nutno podotknout, *e k ti)t'n&m vydáním zahrani,ních
deník( jsem se nedostala, proto jsem se rozhodla pracovat s elektronick&mi archivy na
internetu). Mediální pokrytí ti)t'n&ch deník( se samoz+ejm' v ka*dém stát' li)í.
Rozhodla jsem se tedy zkoumat nej,ten'j)í, celostátní, seriózní deník. V %R je to MF
Dnes, co* je pravicov' orientované médium. Tomuto p+edpokladu jsem p+izp(sobila i
v&b'r deník( v ostatních státech. Zkouman& vzorek se mi takto podstatn' zú*il, mohla
jsem tedy anal&zu obsah( zastat sama.
Na t"etí úrovni bylo pot+eba vybrat ,asov& úsek, kter& budu v práci rozebírat.
Dne 31. kv'tna 2010 Izraelci zaúto,ili na tureckou lo0. Tato událost byla natolik
v&razná, *e zajistila zájem opravdu v)ech mezinárodních médií. Nebylo proto mo*né, *e
bych ve vybraném ,asovém úseku nena)la ani zmínku o izraelsko-palestinském
konfliktu. Rozhodla jsem se zkoumat ur,ené deníky cel& m'síc po události, a to od 31.
kv'tna do 30. ,ervna 2010.
Na %tvrté úrovni jsem za nejvhodn'j)í jednotku obsahové anal&zy zvolila po,et
znak( promluvy mluv,ího.
Mimo jiné jsem ve v&b'ru vzorku musela p+ihlédnout i ke sv&m jazykov&m
znalostem. Hebrejskou alefbetu neovládám na takové úrovni, abych byla schopná d'lat
kvantitativní obsahovou anal&zu v novinách psan&ch hebrejsky, zvolila jsem proto
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anglické vydání Jerusalem Postu, stejn' tak jako anglicky psan& Palestina Telegraph.
Celkov& po,et ,lánk( ve vzorku se tak po provedení v&b'ru na ,ty+ech úrovních ustálil
na 89 ,láncích.

2.2.1.1 Vyhledání zkouman+ch text)
Pro vyhledání ,lánk( jsem pou*ila internetové archivy, ve kter&ch jsem pou*ila
mezinárodní klí,ové slovo „marmara“, co* je název lodi, kde se stal zkouman& konflikt.
Zajímaly m' zpravodajské ,lánky informující o události, vynechala jsem proto sloupky
a názory (komentá+e, chcete-li) noviná+(. V dal)í fázi jsem eliminovala ,lánky, které se
tohoto tématu net&kají a pou*ívají slovo „marmara“ v jiném v&znamu ne* jako jméno
lodi.
Vzhledem k tomu, *e v't)ina archiv( byla placen&ch (v)echny krom'
Nezavisimoj Gazety a Palestina Telegraph), seznam ,lánk(, které jsem pod tímto
heslem na)la, jsem omezila na zkouman& ,asov& úsek a poslala jej zodpov'dn&m
pracovník(m archivu daného média s *ádostí o poskytnutí bezplatného p+ístupu,
bohu*el zkoumaná média s v&jimkou The Times neodpovídala nebo nespolupracovala.
Ve v&sledku jsem zaplatila cca 20 $ za archiv USA Today a 1 £ za archiv The Times.
K získání elektronick&ch text( MFD jsem vyu*ila sv&ch kontakt( mezi ,esk&mi
noviná+i a jejich p+ístupu do Newton media monitoringu.
Zajímavá situace vznikla p+i vyhledávání zkouman&ch text( Jerusalem Postu.
Z redakce ani archivu se mi opakovan' nikdo neozval. Jedna blízká p+ítelkyn' mé
rodiny mi v)ak po zarputilém n'kolikat&denním pátrání poslala 25 ,lánk( se slovy, *e
„to jsou ,lánky pro ve+ejnost, za ostatní musí) zaplatit nebo zajet do Jeruzaléma“.
Internetov& archiv mi zobrazoval 153 ,lánk(. „V&b'r“, kter& mi redakce poskytla, ,ítal
pouh&ch 25 ,lánk(. Za+adila jsem tedy tento vzorek do v&zkumu, abych analyzovala
aspo. prostor poskytnut& informa,ním zdroj(m, av)ak do anal&zy mediálního pokrytí
jsem u* tento vzorek neza+azovala.
V MFD se mi pod klí,ov&m slovem „marmara“ zobrazily pouze 2 ,lánky. Jeden
z nich byl fejeton nepat+ící do zpravodajství, proto jsem byla nucena MFD ze svého
v&zkumu vy+adit.
Ve v&sledku jsem zkoumala tato média:
Tabulka ,. 1 Deníky – v'echny od 31. 5. 2010 do 30. 6. 2010
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Název deníku

Datum vydání

Po,et ,lánk) ve vzorku

Nezavisimaja Gazeta (NG)

31. 5. 2010–30. 6. 2010

9

USA Today

31. 5. 2010–30. 6. 2010

10

The Times (Times)

31. 5. 2010–30. 6. 2010

25

Mladá fronta Dnes (MFD)

31. 5. 2010–30. 6. 2010

1

Palestina Telegraph

31. 5. 2010–30. 6. 2010

16

Jerusalem Post

31. 5. 2010–30. 6. 2010

25/153

2.2.2 Formulace v+zkumn+ch otázek pro kvantitativní anal+zu
Vzhledem k )í+i v&zkumu a slo*itosti dokazování subjektivních kvalitativních
,ástí jsem vsadila na zcela m'+itelné prom'nné, které uká*ou, ke které stran' se médium
p+iklání. S v&jimkou Palestina Telegraph jsem p+edpokládala, *e ,lánky budou vyznívat
neutráln' a* proizraelsky.
Konkrétn' m' zajímají dv' linie, a to jak moc se média o událost zajímají, jaké
je jejich pokrytí a komu straní z hlediska citujících aktér(, tzn. kontingen,ní anal+za
(podle Zielsetzungena).
P+edpokládám ur,ité rozd'lení mediálního sv'ta na severoatlantick& a arabsk&.

2.2.3 Kódovací kniha kvantitativní anal+zy
Kódovací kniha
Název v+zkumu:
Mediální stereotypizace izraelsko-palestinského konfliktu, útok na flotilu
Metoda:
Kvantitativní obsahová anal&za pomoci internetov&ch archiv( pravicov&ch ti)t'n&ch
deník(
Období:
Od 31. kv'tna 2010 do 30. ,ervna 2010
Identifika,ní prom&nné
p+íslu)nost
oddíl

jednotky

kód

Identifikace kódované jednotky

definice jednotky

poznámka
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1 Název deníku

1 USA Today

Název deníku

2 The Times

Název deníku

3 12345676849 :432;4

Název deníku

4 MF Dnes

Název deníku

5 Palestinian Telegraph

Název deníku

6 Jerusalem Post

2 Datum

20100531

31. kv'tna 2010

Datum

20100601

1. ,ervna 2010

Datum

20100602

2. ,ervna 2010

Datum

20100603

3. ,ervna 2010

Datum

20100604

4. ,ervna 2010

Datum

20100605

5. ,ervna 2010

Datum

20100606

6. ,ervna 2010

Datum

20100607

7. ,ervna 2010

Datum

20100608

8. ,ervna 2010

Datum

20100609

9. ,ervna 2010

Datum

20100610

10. ,ervna 2010

Datum

20100611

11. ,ervna 2010

Datum

20100612

12. ,ervna 2010

Datum

20100613

13. ,ervna 2010

Datum

20100614

14. ,ervna 2010

Datum

20100615

15. ,ervna 2010

Datum

20100616

16. ,ervna 2010

Datum

20100617

17. ,ervna 2010

Datum

20100618

18. ,ervna 2010

Datum

20100619

19. ,ervna 2010

Datum

20100620

20. ,ervna 2010

Datum

20100621

21. ,ervna 2010

Datum

20100622

22. ,ervna 2010

Datum

20100623

23. ,ervna 2010

Datum

20100624

24. ,ervna 2010

Datum

20100625

25. ,ervna 2010

Datum

20100626

26. ,ervna 2010
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Datum

20100627

27. ,ervna 2010

Datum

20100628

28. ,ervna 2010

Datum

20100629

29. ,ervna 2010

Datum

20100630

30. ,ervna 2010
vzor konstruování

3 Po,et znak(

375 375 znak(

prom'nné

po,et znak(

vzor konstruování

p+ím&ch citací

prom'nné;

mluv,ího ze

proizraelské

4 skupiny 1

25 25 znak(

hodnocení

po,et znak(

vzor konstruování

p+ím&ch citací

prom'nné;

mluv,ího ze

protiizraelské

5 skupiny 2

26 26 znak(

hodnocení

po,et znak(

vzor konstruování

p+ím&ch citací

prom'nné; neutrální

mluv,ího ze

hodnocení/bez

6 skupiny 3

27 27 znak(

hodnocení

po,et znak(

vzor konstruování

nep+ím&ch citací

prom'nné;

mluv,ího ze

proizraelské

7 skupiny 1

25 25 znak(

hodnocení

po,et znak(

vzor konstruování

nep+ím&ch citací

prom'nné;

mluv,ího ze

protiizraelské

8 skupiny 2

26 26 znak(

hodnocení

po,et znak(

vzor konstruování

nep+ím&ch citací

prom'nné; neutrální

mluv,ího ze

hodnocení/bez

9 skupiny 3

27 27 znak(

hodnocení
vzor konstruování

10 autor

P/

Petr /tefan

prom'nné
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3. Anal+za
3.1 Kontingen%ní anal$za
Graf ,. 1 – Kolik ,lánk) se objevilo v jednotliv+ch médiích
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Komentá% ke grafu ,. 1
Nejv't)í pokrytí m'l ve vybraném ,asovém úseku 31. 5–30. 6. 2010 Jerusalem Post
(153 ,lánk(). Dal)ím v po+adí byly The Times (25 ,lánk(), Palestina Telegraph (16
,lánk(), USA Today (10 ,lánk() a Nezavisimaja Gazeta (9 ,lánk()
Tabulka ,. 2 Kolik prostoru v&novaly události sledované deníky?
Médium

Po,et znak)

Po,et ,lánk)

Pr)m&r

USA Today

33 192

10

3 319

The Times

171 486

25

6 595

33 830

9

3 758

97 577

16

5 740

68 544

25

2 636

Nezavisemaja
Gazeta
Palestina Telegraph
Jerusalem Post
(ve v&b'ru)
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3.2 Pom!r zastoupení hodnocení v citacích
Vzhledem k tomu, *e je rozdíl mezi p+ímou a nep+ímou citací, rozhodla jsem se
citace takto rozd'lit z d(vodu dal)ího mo*ného, takto zam'+eného v&zkumu.
Je nutné vzít v úvahu, *e jazyková rozdílnost ,lánk( m(*e mít vliv na po,et
znak(. Z vlastní zku)enosti vím, *e angli,tina je cca o 5 % del)í ne* ,e)tina.
Tabulka ,. 3 Kolik p%ím+ch citací (v po,tech znak)) se objevilo v jednotliv+ch
médiích
mluv,í ze

mluv,í ze

mluv,í ze

skupiny 1

skupiny 2

skupiny 3

USA Today

7 569

5 052

1 822

14 503

The Times

7 249

37 856

7 241

52 340

1 025

388

1 447

2 860

97 577

4 085

10 888

112 550

6 498

3 366

2 352

12 216

Médium

Nezavisemaja
Gazeta
Palestina
Telegraph
Jerusalem Post
(ve v&b'ru)

Celkem

Tabulka ,. 4 Kolik nep%ím+ch citací (v po,tech znak)) se objevilo v jednotliv+ch
médiích
mluv,í ze

mluv,í ze

mluv,í ze

skupiny 1

skupiny 2

skupiny 3

USA Today

251

360

0

611

The Times

3 047

19 295

10 357

32 699

1 355

590

251

2 196

561

238

661

1 460

4 883

1 032

4 989

10 904

Médium

Nezavisemaja
Gazeta
Palestina
Telegraph
Jerusalem Post
(ve v&b'ru)

Celkem
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Diagram ,. 1 – pom&r citací v USA Today

Komentá+ k diagramu ,. 1: USA Today informovalo o události s velmi
z+eteln&m biasem autora. Tyto ,lánky byly v)ak vzájemn' vyvá*eny. Stejné to bylo
s reakcí ,tená+(, prezentovan&ch pod „zpravodajskou hlavi,kou“.
Diagram ,. 2 – pom&r citací v The Times

67$&682$3&

?B,26B.1@4FG!
?B,:226B.1@4FG!
51E:BH@>I!
JK/@L!:1M:!

Komentá+ k diagramu ,. 2: The Times dávaly velk& prostor v promluvách
britsk&m aktivist(m a jejich rodinám, které je poh+e)ovaly. Zprávy byly díky tomu
velmi emotivn' lad'ny.
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Diagram ,. 3 – pom&r citací v Nezavisimoj Gazete

Komentá+ k diagramu ,. 3: Prostor v promluvách byl v Nezavisimoj Gazete dán
informa,ním zdroj(m s oficiálním byrokratick&m statusem a neutrálním rusk&m
odborník(m komentujících dopad události na lodi Mavi Marmara na mezinárodní
politiku a zahrani,ní vztahy Izraele.

Diagram ,. 4 – pom&r citací v Palestina Telegraph
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Komentá+ k diagramu ,. 4: Palestina Telegraph m'lo velmi otev+en'
neobjektivní zpravodajství. Prezentovalo propalestinské názory, a- u* se objevily
v severoatlantick&ch nebo arabsk&ch médiích. Citace, které se objevovaly, byly
v'novány jin&m novinám. Velmi z+ídkakdy se zde objevovaly informa,ní zdroje
s byrokratick&m statusem.
Diagram ,. 5 – pom&r citací v Jerusalem Post

9$/530'$2&!"3%&

?B,26B.1@4FG!
?B,:226B.1@4FG!
51E:BH@>I!
JK/@L!:1M:!

Komentá+ k diagramu ,. 5: Izrael ,asto citoval samotné Izraelce – vojáky, co se
ú,astnili zásahu, jejich nad+ízené, izraelské politiky, izraelské odborníky. Jerusalem
Post je ur,en pro anglofonní publikum a bylo zde znát, *e se na jeho stránkách Izrael
„ospravedl.uje“ a nabízí svou interpretaci situace.
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Záv&r
4.1 Zhodnocení informací, co v$zkum p"inesl
Nejv't)í pokrytí m'l ve vybraném ,asovém úseku 31. 5–30. 6. 2010 Jerusalem
Post (153 ,lánk(). Objevovalo se denn' i n'kolik ,lánk( na stejné téma od stejn&ch
autor(. Pr(m'rn& po,et znak( ,lánku zde byl ov)em nejni*)í (2 636), m(*eme tedy
usuzovat, *e se jednalo o zpravodajské, krátké aktuality, které o situaci ,asto
informovaly po men)ích ,ástech. Pokud vycházíme z teorie selekce zpráv, m(*eme +íci,
*e v Izraeli se tato událost hojn' +e)ila i ve spole,nosti a v politice a média tento zájem
odrá*ela. Dal)ím v po+adí byly The Times (25 ,lánk(), kter& se hodn' v'novaly otázce
poh+e)ovan&ch britsk&ch aktivist(. Co se po,tu znak( jednoho ,lánku t&,e, The Times
sv&mi dlouh&mi ,lánky zaujaly první místo (6 595). Noviná+i dávali v't)inu prostoru
v promluvách britsk&m ob,an(m, kte+í m'li strach o své blízké z lodi a jejich promluvy,
tak*e byly ,asto velmi emotivní. Palestina Telegraph (16 ,lánk() informoval jednou za
pár dn(, ale napsal hned n'kolik ,lánk(. Hodn' mapoval jiná média a málokdy napsal
n'co svého. V't)ina proizraelsk&ch promluv v ,láncích byla citovaná z izraelsk&ch
médií a následn' byla autorem ,lánku negována. Palestina Telegraph m'l druh& nejv't)í
pr(m'rn& po,et znak( v ,lánku (5 740), to bylo dáno ov)em i velk&m mno*stvím ji*
zmín'n&ch citací z jin&ch novin. USA Today (10 ,lánk( o pr(m'rném po,tu 3 319
znak( na ,lánek) a Nezavisimaja Gazeta (9 ,lánk( o pr(m'rném po,tu 3 758 znak( na
,lánek) pokr&valy událost podobn'. Ruské médium ov)em informovalo ze
*urnalistického hlediska velmi objektivn'. Prostor k promluvám byl dán informa,ním
zdroj(m s oficiálním byrokratick&m statusem a neutrálním rusk&m odborník(m
komentujícím dopad události na lodi Mavi Marmara na mezinárodní politiku a
zahrani,ní vztahy Izraele. Deník USA Today naopak poru)oval základy seriózní
*urnalistiky, ,asto neodd'loval objektivní zpravodajství od názor( noviná+(, pod
titulkou „události“ m'l názory ,tená+(, pou*íval neformální jazyk apod. I p+esto ve
v&zkumu dopadly noviny dob+e a prostor dan& informa,ním zdroj(m byl vyvá*en& a*
proizraelsk&. Pokrytí v)ech zkouman&ch novin bylo hust)í v prvních dnech po události,
pozd'ji se jí noviny u* tolik nev'novaly.
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V&sledn& objektivistick& diskurs, kter& jednotlivé noviny projevily, by se dal
shrnout takto: USA – proizraelské, Rusko – neutrální a* proizraelské, Izrael –
proizraelsk&, Palestina – protiizraelská, Velká Británie – protiizraelská.

4.2 Zhodnocení metody v$zkumu
Metoda v&zkumu byla zvolena logicky na teoretické bázi. V praxi v)ak teprve
vidíme chyby, které nebyly p+edpokládány. Pokusím se otev+en' rozebrat nedostatky
svého v&zkumu:

4.2.1 Kvantitativní versus kvalitativní
P+esto*e jsem se cht'la ve svém v&zkumu dr*et kvantitativní obsahové anal&zy,
ve dvou bodech jsem musela vyu*ít kvalitativních aspekt(.
Jedním z t'chto bod( byla selekce v&b'rového vzorku, kdy klí,ové slovo
„marmara“ vyhledalo v internetov&ch archivech i ,lánky, které s tématem zcela
nesouvisely. Nap+íklad ,lánek o izraelském boxerovi nebo rady rabína man*elsk&m
pár(m, takové ,lánky jsem do v&zkumu nemohla za+adit.
Posuzování proizraelsk&ch ,i protiizraelsk&ch hodnocení ve zkouman&ch
citacích bylo té* subjektivní a nebylo mo*né rozd'lit zdroje pouze na aktivisty, kte+í se
vyjad+ují proti, ,i politiky, kte+í se vyjad+ují neutráln', proto*e tento vzorec nefungoval
v*dy stejn'. Sv(j názor jsem tedy konfrontovala s dv'ma na sob' nezávisl&mi zdroji a
v 95 % p+ípad( do)lo ke shod' v)ech t+í názor(.
Samoz+ejm' mi chyb'ly zku)enosti, které by mi pomohly vyvarovat se
základních chyb, pop+ípad' tyto t'*kosti p+edvídat a operativn' je +e)it.

4.2.2 Koncept v+zkumu
I p+ese v)echno hodnotím my)lenku v&zkumu jako správnou. Mnou proveden&
v&zkum je v)ak jen v&zkumnou sondou. K dosa*ení dokonalosti je nutno pozm'nit a
roz)í+it koncept v&zkumu, a to v n'kolika rovinách.
1. V&b'rov& vzorek by se m'l zvolit mnohem )ir)í.
2. Vzorek by m'l pokr&vat n'kolik ,asov&ch úsek(, nap+íklad roky 1980, 1990,
2000 a 2010. Stereotypy a poru)ování objektivity by se lépe zkoumaly v klidn'j)ích
obdobích, ne v dob' jedné události, kde figurovaly krom' Izraelc( a Palestinc( také jiné
národy. Byl by tak vid't dlouhodob'j)í trend mediální prezentace.
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3. Aby se ukázal opravdov& vliv na ve+ejné mín'ní, je nutné zkoumat celou
mediální krajinu daného státu. Krom' deník( by to m'ly b&t i t&deníky, televizní a
rozhlasové zpravodajství, bulvární i seriózní tisk.
4. V&zkumník musí mít k dispozici grant nebo zá)tity oficiálních institucí v)ech
dan&ch stát(, aby se snadno dostal ke v)em zkouman&m materiál(m.
5. Pro celistvost v&zkumu je nutno se zam'+it na zkoumání v)ech slo*ek
objektivity: pravdivost v&pov'di, relevanci uveden&ch informací, vyvá*enost a neutrální
prezentaci. Krom' kvantitativní obsahové anal&zy pou*ít i kvalitativní metodu, v,etn'
diskursivní a narativní anal&zy. Dále bych doporu,ila pokusit se odhalit ideologii ve
zpravodajství podrobnou argumentací a interpretací.
6. V neposlední +ad' je nutné zkoumat mediální sd'lení v rodném jazyce
recipient(, proto bych doporu,ila mediální odborníky ovládající hebrej)tinu a arab)tinu.
7. Arabské zem' si bezesporu zaslou*í ve v&zkumu v't)í pozornost.

4.3 Záv!r
V&zkumná sonda, kterou jsem provedla, je jen malou ,ástí velké skláda,ky.
Víme, *e se objektivita informace devalvuje na n'kolika úrovních, kdy* prochází
procesem selekce zpráv. Nelze jednozna,n' poukázat na jeden faktor, kter& ovliv.uje
objektivitu sd'lení. Zahrani,ní politika jedná pro blaho vlastních ob,an( ,i pro blaho
vlastní ekonomiky. Média jsou ekonomické subjekty, kter&m jde o kredibilitu a zisk.
Recipient mediálního sd'lení p+ijímá informace v souladu se sv&mi p+esv'd,eními.
P+esv'd,ení a názory, které máme se utvá+ejí b'hem na)eho *ivota v souvislosti se
spole,ností, ve které *ijeme. S jejími kulturními hodnotami a zvyklostmi, které vznikají
na základ' tradice a ustálen&ch tvrzení a stereotyp(, které obklopuji jedince po n'kolik
generací. T'mito tvrzeními mohou b&t i stereotypy v mediálních obsazích. Dovolím si
tvrdit, *e objektivita je opravdu nedosa*iteln& ideál, k ,emu* se rutinními postupy m(*e
noviná+ p+iblí*it, ale ne jej zcela dosáhnout. Pokud analyzujeme jakoukoli konfliktní
situaci, která není zcela jednozna,ná, bude docházet k n'jakému poru)ování objektivity,
proto*e noviná+ i politik bude v*dy podv'dom' jednat ve prosp'ch své kultury, své
spole,nosti ,i své zem'.
V&sledn& objektivistick& diskurs, kter& jednotlivé noviny projevily i s pouhou
v&zkumnou sondou (USA – proizraelské, Rusko – neutrální a* proizraelské, Izrael –
proizraelsk&, Palestina – protiizraelská, Velká Británie – protiizraelská), a* na Velkou
Británii potvrdil mé p+edpoklady.
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Citát na záv'r: O deset let pozd"ji Rada pro národní bezpe(nost dosp"la
k záv"ru, $e „logick'm d%sledkem“ opozice v%(i rostoucímu arabskému nacionalismu
„by byla podpora Izraele jako$to jediné zb'vající silné prozápadní mocnosti na
St!edním v'chod".“ (Chomsky 1998: 199)

Summary
The exploratory research I have carried out only covers a small part of a larger
puzzle.
We know that the objectivity of any information is several times devalued when
it undergoes a selection process for reporting. We cannot definitely point to a single
factor that influences the objectivity of a piece of information.

Foreign policy is

intended to promote the welfare of country’s citizens, or to benefit its own economy.
Media are economic entities that are concerned with credibility and profit. The recipient
of a media communication accepts information that complies with his/her beliefs.
These beliefs and opinions we have, are shaped during our lifetimes in relation to the
society in which we live, with its cultural values and customs rooted in tradition and the
deep-seated assertions and stereotypes with which individuals are surrounded over
several generations. These assertions may also be stereotypes in the media content. I
dare to say that objectivity is actually an ideal that is unattainable, that can be
approached by a journalist using routine procedures, but never attained. If we analyse
any conflict situation that is not entirely unambiguous, some breach of objectivity will
occur because the journalist or politician will always subconsciously act in the interest
of their culture, their society or their country.
The exploratory research showed objectivist discourse of the newspapers (USA
– pro-Israeli, Russia – neutral or pro-Israeli, Israel – pro-Israeli, Palestine – anti-Israeli,
Great Britain – anti-Israel) confirms my assumption, with the exception of the Great
Britain.
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