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Abstrakt 



   

Přestože cílem zpravodajství médiích je zachovat neutralitu, realita nám ukazuje, že 

tento záměr nikdy nelze zcela naplnit: do procesu tvoření zpráv vstupuje řada faktorů, 

které v důsledku vedou k deformaci výsledného obrazu a ke vzniku zkreslení a 

stereotypů. V následujícím textu nejprve nastíníme základy těchto mechanismů, a 

rovněž základní charakteristiku islámu a roli žen v něm. Následně se zaměříme zejména 

na to, jakým způsobem je vytvářen obraz muslimských žen v médiích. Budeme 

analyzovat portrét muslimské ženy v největším českém seriózním deníku, Mladé frontě 

DNES, během let 2001 a 2011. Budeme zjišťovat, v jakých souvislostech se tyto ženy 

nejčastěji ve zpravodajství objevují, a v jakém kontextu jejich zastoupení naopak chybí. 

K výzkumu použijeme jak kvantitativní, tak i kvalitativní analýzu a zaměříme se na 

texty i obrázky. 

 

 

Abstract 

Though the objective of news reporting in mass media is to retain neutrality, the reality 

has showed us that this aim is never completely fulfilled: several factors enter the news 

creating process which result in the final picture being deformed and misrepresentations 

and stereotyping are created. In the following text, we first outline the basics of these 

mechanisms, as well as the basic characteristic of islam and the position of women in it. 

Later on, we look particularly at how the media portrayals of muslim women are being 

created. We analyse the portrayal of muslim women in Mladá fronta DNES, the largest 

Czech national serious daily paper, during the course of the years 2001 and 2011. We 

try to figure out what a common perception of a muslim woman in the news stories is, 

and in which  areas the muslim women are missing. We use both quantitative and 

qualitative analysis and focus on both written materials and pictures. 
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Úvod 

Během sčítání obyvatelstva České republiky se v roce 2011 k muslimské víře 

přihlásilo 1442 obyvatel.1 Při předchozích sčítání v letech 1991 a 2001 dokonce 

možnost vyznačit muslimskou víru chyběla a do výsledků statistik se nijak 

nezapočítávala.2 Vzhledem k malé muslimské populaci v ČR a chybějící koloniální 

minulosti, která by nám kontakt s islámem přímo zprostředkovala, se tedy dá 

předpokládat, že s tématem islámu se česká společnost v „běžném životě“ nesetkává 

příliš často. 

Martina Křížková, jež provedla analýzu mediálního obrazu českých muslimů 

v roce 2006, k tomu předesílá: „Vysoký stupeň mediace, který je vlastní dnešnímu 

civilizovanému světu, vytváří pozoruhodný paradox. Některé společenské jevy a 

procesy se dostávají do povědomí příjemců mediálních sdělení dříve, než mají možnost 

porovnat svoji ,mediální‘ zkušenost s bezprostřední zkušeností osobní. (…) Při absenci 

většinové osobní zkušenosti nemají zdejší občané ovšem možnost tyto informace 

konfrontovat s ničím jiným než s opět mediálně konstruovaným obrazem islámu…“ 

(Křížková 2006: 1). 

I proto zde větší zodpovědnost padá na média, která by měla téma podávat 

srozumitelně, erudovaně a zároveň v ucelené a pokud možno co nejobjektivnější 

podobě. „Mediální obraz menšin a záležitostí týkajících se menšin – nebo samozřejmě 

nedostatek tohoto zobrazování – je klíčovým faktorem rozhodujícím o tom, jak 

většinové publikum o těchto minoritách ve svých společnostech smýšlí“ (Ameli 

2007: 8). 

Jak uvádějí Burton a Jirák (2001: 279–282), do každého mediovaného sdělení je 

vetkán soubor nevyřčených představ a hodnot, které autor přisuzuje popisovanému, a ty 

se pak směrem k příjemci stávají poselstvím. Jelikož mediovaná sdělení máme tendenci 

vnímat jako jediná pravdivá a to, co nám média předkládají, jako správný a uspokojivý 

pohled na svět, který již dále nezpochybňujeme, jedná se o poměrně nebezpečný proces.  

To, jak se toto „poslání“ daří konkrétně v případě zobrazování muslimské ženy, 

se pokusí zmapovat tato práce. „Ženy coby skupina jsou tímto ideologickým 

škatulkováním zvláště zranitelné…“ domnívá se Wilkins (1995: 50). Téma 

                                                 
1 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. Dostupné z: http://bit.ly/JkgIoW, [cit. 17. 5. 2012]. 
2 Český statistický úřad [online]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04, [cit. 17. 
5. 2012]. 
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muslimských žen je totiž obestřeno tajemstvími a předsudky ještě o něco více než 

samotný islám. Jaké stereotypní role tisk muslimkám přisuzuje a čím je odlišuje od tzv. 

„západních“ žen? Cílem této práce je tedy mimo jiné prohlížet médii vštěpované 

hodnoty, problematizovat je a hledat jejich kořeny. 

Prozkoumat celistvě obraz islámu v českých médiích by bylo jistě zajímavé, 

ovšem dalece to přesahuje možnosti této práce. Proto se práce zaměří pouze právě na 

ženy, a to na jejich obraz v jednom konkrétním českém médiu – nejčtenějším seriózním 

deníku, Mladé frontě DNES. Pro analýzu budou použity dva ročníky tohoto periodika – 

roky 2001 a 2011.  

Tyto letopočty nebyly zvoleny náhodou. V roce 2001 došlo k  útokům na 

Světové obchodní centrum v New Yorku, provedeným islámskými fundamentalisty, 

které sice nepřineslo tematiku islámu do médií poprvé, ale rozhodně ji zviditelnilo, a to 

ne zrovna v pozitivním slova smyslu. Rok 2011 se pak nesl ve znamení tzv. „arabského 

jara“, předznamenávajícího politické revoluce v muslimských zemích severní Afriky i 

Arabského poloostrova. Budeme tedy sledovat, jak (nebo zda vůbec) tyto dvě události 

proměnily vnímání muslimské ženy, a zároveň jak se tento obraz proměnil v průběhu 

oněch deseti let, které mezi oběma ročníky uplynuly.  

Práce se zaměří se na textový i obrazový materiál, na jazyk i vizuální sdělení. 

Než začneme se samotnou analýzou, načrtneme v úvodu práce historii a geografické 

rozšíření islámského učení, stejně jako postavení ženy v něm, což je pro českého 

čtenáře lepší k pochopení následné analýzy. 

V porovnání s původními tezemi práce došlo k několika změnám. Předně byly 

vypuštěny či sloučeny některé kapitoly týkající se historie a pilířů muslimské víry, 

protože text by měl být zaměřen primárně na vlastní výzkum a nikoli na historické 

pozadí tématu. Dále byla aktualizována použitá literatura, která nyní obsahuje novější 

zdroje a rovněž více zahraničních výzkumů, aby bylo možné s nimi porovnat závěry 

naší práce. Po úvaze jsme nakonec upustili od rozhovorů se samotnými muslimskými 

ženami, protože míchat dohromady tematiku zpravodajství, které klade důraz na 

objektivitu, se subjektivními názory aktérů tohoto zpravodajství se jeví bezúčelné a 

irelevantní. 

Veškeré citace ze zahraničních zdrojů jsou přeloženy autorkou práce. 
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1. Vysvětlení n ěkterých klí čových pojm ů práce 

Islám3 je nejmladším ze tří velkých světových monoteistických náboženství a 

počtem věřících je druhým největším světovým náboženstvím po křesťanství. Údajně je 

také v současnosti náboženstvím nejrychleji se šířícím. V současnosti jej praktikuje více 

než 1,5 miliardy věřících po celém světě a jejich počet stále roste. Věřící islámské víry 

se nazývá muslim4. 

Islám založil v Arábii v 7. století našeho letopočtu prorok Muhammad, 

považovaný muslimy za posledního v řadě proroků.5 Alláh oznámil svou vůli, jíž se 

lidstvo musí řídit, Muhammadovi pomocí řady zjevení posvátného písma zvaného 

Korán6. Je psán arabsky, i proto všechny v rámci islámu používané náboženské výrazy 

pocházejí z arabštiny (Lunde 2003: 24–25). 

Korán7 je označován jako nepřeložitelný – přestože překlady existují, nejsou 

považovány za rovnocenné originálu a všichni věřící se jej musí učit číst v původním 

jazyce8. Korán má 114 kapitol, nazývaných súry. Každá súra je dále rozdělená do 

veršů.9 Korán obsahuje jak poetické pasáže, tak praktická ustanovení týkající se 

manželství, rozvodu, dědictví, žen a dalších oblastí každodenního života, stejně jako 

doporučení ohledně ekonomického a společenského uspořádání či vztahů 

k příslušníkům jiných náboženství10 (Lunde 2003: 24–35, Pavlincová 1994: 398 a 426). 

Mediální obraz islámu souvisí se vztahy mezi islámskými zeměmi a Západem, 

které mají hluboké historické kořeny. Po staletí zde docházelo k soupeření a 

vzájemnému kulturnímu obohacování, ale jak připomíná Sedláčková (2010: 46), 

poměrně dlouhou dobu to byl vyspělejší muslimský svět, od kterého se učila a 

                                                 
3 v arabštině doslova „odevzdanost“, tj. poručení se do vůle Boží 
4 z činného příčestí výrazu islám 
5 Kromě Muhammada islám uznává i proroky jemu předcházející, které sdílí s křesťanstvím (Adama, 
Noema, Abraháma Mojžíše, Ježíše a další).  
6
 Arabsky al-Qur‘án, v češtině „čtení“ či „recitace“. Islám uznává posvátné knihy svých předchůdců 

(židovství a křesťanství), ale pouze Korán vidí jako jediné úplné a konečné zjevení boží vůle lidstvu. 
7
 Veškeré citace z Koránu v tomto textu čerpají z českého překladu z roku 2007. 

8
 Konzervativní kruhy dokonce označují překlady Koránu za harám (nečisté, zapovězené), neboť se 

údajně pokoušejí vyrovnat se Bohu. 
9
 V citacích vždy značím příslušné súry a verše číslicemi oddělenými dvojtečkou (např. 4:44 = 4. súra, 

verš 44). 
10

 Dnes existuje celá řada možných interpretací Koránu, od umírněných a moderních až po velmi tradiční. 
V závislosti na výkladu se tak Korán může stát základem pro ospravedlnění jak modernizujících snah 
v rámci islámu, tak i pro různé fundamentalistické skupiny. 



   

 

6

  

obohacovala Evropa; teprve v 19. století se role obrátily. Dlouhá léta byly části Evropy 

okupovány a kolonizovány muslimy, strach z nich přetrval i po zániku těchto říší. 

Jak uvádí Kropáček (2002: 137), od 80. let minulého století v západní 

společnosti vzniká termín islamofobie, v tisku poprvé použitý v roce 1991. Je to 

„spektrum projevů vyjadřujících nadřazenou přezíravost až nenávistný odpor vůči 

muslimům, zvláště Arabům…“ (Kropáček 2002: 138). Tyto projevy trvají dodnes a 

najdeme je i u nás, jsou přiživovány různými aférami a medializovanými událostmi; 

islamofobie tak dle Kropáčka do jisté míry nahradila někdejší antisemitismus. 

Islamofobie využívají rovněž populistické xenofobní politické strany, které nedůvěru 

obyvatelstva k islámu zneužívají k prosazování antipřistěhovalecké rétoriky. 

Keeble (2001: 190) se domnívá, že po pádu Berlínské zdi a ukončení studené 

války se arabské země a jejich představitelé stali pro Západ jakými novými nepřáteli a 

symbolem zpátečnictví, primitivity a násilí – i co se jejich mediálních reprezentací týče. 

Tento trend započal již iráckou invazí Kuvajtu v srpnu 1990, následovaly válka v Zálivu 

(1991). 
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2. Žena v islámu 

Ženská otázka je jedním z hlavních témat současného islámu a ideologického 

soupeření v jeho rámci, jakož i předmětem mnoha sporů mezi západní odbornou i 

laickou veřejností. Navíc, jak připomínají Mendel, Ostřanský a Rataj (2007: 428), jedná 

se o téma politické. Je nezpochybnitelné, že v době svého vzniku byl islám pokrokovým 

učením a dal ženám i jejich dětem mnohá do té doby nepoznaná, zejména ekonomická 

práva – právo na hmotné zabezpečení ze strany manžela, na rozvod a opětovný sňatek, 

na zabezpečení sirotků a vdov a další. „V předislámské Arábii bylo postavení ženy zcela 

degradující…“ (Pavlincová et al. 1994: 460) Otázkou je, do jaké míry jsou tato pravidla 

aktuální i dnes.  

Západní média nám mohou vnucovat zjednodušený a stereotypní obraz 

muslimské ženy; stejně jako však neexistuje jeden islám, neexistuje ani typická 

muslimská žena. Ty se liší podle národnosti a země pobytu, stupně vzdělání, stupně 

religiozity i dalších znaků. 

Následující text přiblíží pohled islámu na některé důležité aspekty života žen. 

 

2.1 Vzájemné vztahy muž ů a žen 

Korán ustanovuje rovnoprávnost mužů a žen tímto veršem: A pán jejich je 

vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je 

to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. (…)“ (3:195). 

Otázka, zda Korán ustanovuje nadřazenost mužů ženám, se zdá být sporná. Muži 

zaujímají postavení nad ženami… (4:34) …A ony mají pro sebe stejné právo jako oni 

podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše… říká 228. verš 2. súry (Vznešený 

2007: 54). Podle výkladu to však znamená, že muž má kvůli lepšímu ekonomickému 

postavení také větší práva a povinnosti, např. zabezpečit rodinu po ekonomické 

stránce.11 

                                                 
11 Nicméně tento rozporuplný výrok samozřejmě dává možnost i k jiným výkladům a při 
fundamentalistické interpretaci může být živnou půdou k útlaku žen. 
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2.2 Manželství a rozvod 

Základní učení islámu podporuje manželství.12 Celibát je možný pouze jako 

východisko z tíživé situace, kdy by muž neměl finanční prostředky k zabezpečení 

manželky. Interrupce a sterilizace islámské právo vesměs nepřipouští, antikoncepce je 

ponechána na zvážení jednotlivým párům (Kropáček 2011: 131).  

Co se týče sňatků, Korán přísně omezuje sňatky muslimů 

s pohankami/nevěřícími ženami: Nevstupujte ve sňatek s modloslužebnicemi, pokud 

neuvěří; a věřící otrokyně je věru lepší než modloslužebnice, i když se vám tato více líbí. 

(2:221) Totéž platí i naopak (sňatek ženy s pohanem). Sňatky mužů-muslimů 

s křesťankami či židovkami jsou ovšem povoleny. Překážkou sňatku může dále být nižší 

původ ženicha v porovnání s nevěstou (Kropáček 2011: 128). Dále nejsou povoleny 

sňatky s blízkými příbuznými nebo například se dvěma sestrami současně (4:23). 

Korán povoluje polygamii (4:3), ale počet manželek omezuje na čtyři a manžel 

se k nim musí chovat spravedlivě a zvládnout všechny materiálně zabezpečit (4:129, 

Kropáček 2011: 127).13 

Muslimové podle Koránu mají možnost se rozvést, ale je zde čekací lhůta tři 

měsíční periody, během které se žena nesmí znovu vdát a manželům má tato doba 

sloužit k případnému usmíření či zjištění, zda žena není těhotná.14 Ženě muž po rozvodu 

nesmí vzít majetek, který nabyla v době manželství, a nesmí jí bránit v novém sňatku: 

Když se rozvedete se svými ženami a přijde lhůta jejich, pak si je buď ponechejte podle 

zvyklosti, anebo je propusťte podle zvyklosti, avšak nezdržujte je násilím, překračujíce 

tak omezení Boží. (…) Když se rozvedete se svými ženami a přijde lhůta jejich, nebraňte 

jim vstoupit v manželství s jejich novými manžely… (2:231–232)  

                                                 
12 „V islámské právní vědě je staromládenectví chápáno jako prohřešek proti etickým normám, jako 
úchylka, z níž může vzejít i hřích v podobě mimomanželského styku. Staropanenství je chápáno jako 
harám [tj. zapovězené, pozn. R. P.], neboť žádná muslimská žena nemá právo zříci se svého poslání 
matky“ (Pavlincová et al. 1994: 403–404). 
13 „Středověká právní věda se při obhajobě mnohoženství opírala o verše v súře Ženy, kde se připouští 
sňatek se 2–4 ženami za jistých striktně vymezených okolností (neplodnost, nemoc apod.). Soudobí 
reformisté vykládají tyto verše jako faktický zákaz polygamie, neboť muž objektivně nemůže splnit 
podmínky – absolutní rovnost v materiálním i citovém životě“ (Pavlincová et al. 1994: 404). 
14 Čekací lhůta platí rovněž pro vdovy. Toto období se neuplatňuje, je-li žena stále panna. 
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Rozvedené ženy je třeba zaopatřit (2:236–237, 241). Případné malé děti mají 

právo po rozvodu zůstat u matky nejméně po dobu dvou let, a bývalý manžel má 

povinnost je zaopatřit.15 

V otázkách uplatňování islámského rodinného práva se dnes jednotlivé 

muslimské země značně liší; zatímco v sekulárních státech se podmínky pro rozvod 

blíží evropským, jinde záleží na charakteru vládnoucího režimu a na lokálních 

interpretacích. Civilní rodinné právo evropského typu do svých zákonných norem 

začlenilo pouze Turecko a Tunisko. Polygamie je oficiálně zakázána též v Jemenu a 

bývalých komunistických zemích (Kropáček 2011: 130). 

 

2.3 Sexualita 

Překvapivě islám vnímá otázku sexuality. „V islámu je chápána pragmaticky a 

bez pejorativních konotací, jež např. obsahuje křesťanská etika“ (Pavlincová et al. 1994: 

436). K tématu sexu Korán říká: Ženy jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, 

odkud chcete... (2:223) – srovnává sex s tím, jak rolník obdělává půdu.16 

Stejně jako v křesťanském učení je i v islámu sexuální styk omezen pouze na 

manželství, avšak na rozdíl od křesťanství není viděn jako hříšný a nečistý, 

praktikovaný pouze k nutnému plození dětí, ale jako prospěšný akt sloužící 

k oboustrannému uspokojení manželů. Šarí‘a17 přitom vůbec neřeší otázku citových 

souvislostí lásky a sexu. Chtíč a přirozený sexuální pud jsou podle islámského práva 

vlastní pouze ženě, odtud plyne představa o aktivní a nežádoucí sexualitě žen, kterou je 

třeba omezovat (Pavlincová 1994: 436).  

                                                 
15 „Matky kojí děti své plné dva roky, a to je pro toho, kdo chce, aby bylo dovršeno kojení. Na otci dítěte 
pak spočívá výživa i oblékání matek podle zvyklosti uznané…“ (2:233) 
16 „To je pro něho vážná záležitost. Seje zrno, aby žal při sklizni. Sám volí dobu a způsob, kdy a jak 
s půdou nakládat. Neseje v nevhodném ročním období a půdu neobdělává způsobem, jímž by ji poškodil 
či vyčerpal. Je moudrý, ohleduplný a ví, co dělá.“ (Vznešený 2007: 53–54) 
17 islámské náboženské právo sestavené na základě Koránu; stejně jako Korán je považována za danou 
Bohem a neměnnou (Kropáček 2002: 195, 2011: 117) 
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Velký význam hraje v islámu cudnost. Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a 

střežili svá pohlaví… (24:30) Jako trest za cizoložství Korán stanovuje sto ran bičem.18 

Harám (tj. zapovězený) je též mimomanželský sex a prostituce. 

Dále Korán zmiňuje téma menstruace: A dotazují se tě na menstruaci. Rci: „To 

je neduh; zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, dokud 

se neočistí.“ (2:222) V době menstruace je tedy žena muži zapovězena. 

 

2.4 Zahalování 

Velká pozornost je nejen v médiích věnována zahalování žen; je však třeba říci, 

že se jedná ve velké míře o předislámský zvyk (Williamson a Khiabany 2010: 90). 

Korán jako takový povinnost zahalování tváře neukládá, hovoří jen o nepříliš 

vyzývavém oblečení: A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své 

ozdoby jedině svým manželům… (24:31) 

 Rovněž je mylné pokládat šátek za typický symbol islámu. Jak 

upozorňují Williamson a Khiabany (2010: 90), šátek nosí například i mnoho žen v jižní 

Evropě. Naopak mnohé muslimské rodiny, zejména přistěhovalci v západní Evropě, od 

šátku upouštějí, protože je pro ně znakem nižší společenské třídy (tamtéž 90–91, rovněž 

Bullock a Jafri 2000: 37). 

 

2.5 Majetkoprávní vztahy 

Korán (4:7–12) určuje rovněž dědické vztahy. Synův podíl je vždy 

dvojnásobkem podílu dcery (4:11), stejně tak pozůstalá manželka dědí polovinu toho, 

co pozůstalý manžel (4:12). Existuje rovněž možnost vyloučení z dědictví (Kropáček 

2011: 132). Spoluvlastnictví manželů v islámu neexistuje (Kropáček 2011: 129). Vdova 

má dostat zaopatření z majetku zesnulého (2:240). 

                                                 
18 Tradice tento příkaz ještě zesílila a bičování ponechala pouze pro svobodné osoby, zatímco pro 
ženaté/vdané cizoložníky je trestem ukamenování k smrti (Kropáček 2011: 133). 
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2.6 Vzdělání 

Islám není překážkou vzdělání žen. „Dívky mají dnes všude přístup na vysoké 

školy: na íránských univerzitách v minulém desetiletí počet studentek přesáhl počet 

chlapců, velký počet dívek studuje také v Rijádu na tamější největší Univerzitě krále 

Saúda, byť jsou prostorově izolovány od spolužáků i přednášejících profesorů. 

V Kuvajtu řídí univerzitu rektorka, žena. Jak již bylo uvedeno dříve, politika 

afghánských tálibánů, kteří dívkám znemožňovali studium, byla mezinárodním 

muslimským společenstvím odsouzena jako nesprávná a ostudná“ (Kropáček 2002: 

121). 
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3. Islám a média 

3.1 Mechanismy tvorby mediálních událostí 

Hromadné sdělovací prostředky hrají v životě příslušníka naší společnosti 

nezastupitelnou úlohu. „Média představují v současnosti jeden z nejvýznamnějších 

zdrojů informací a poznatků o světě. Tisk je jedním z nejdéle používaných prostředků 

k masovému rozšiřování informací… Média zprostředkovávají komunikaci mezi 

různými skupinami, vrstvami nebo třídami a jsou pro členy společnosti nositeli 

informací o jejím uspořádání, o rozložení mocenských vztahů a odpovědnosti v jejím 

rámci“ (Sedláčková 2010: 24). 

Média nám tedy slouží nejen k přísunu informací o tom, co se kolem nás děje, 

ale zároveň tyto informace interpretují, vytvářejí naši představu o společnosti, v níž 

žijeme, a našem místě v ní. Média pohlížejí na události optikou dominantní ideologie 

platné v té které společnosti a nejsou příliš ochotná z této linie vybočit, protože by 

mohla přijít o čtenáře. Média „platné vztahy ve společnosti prezentují jako přirozené“ 

(Burton, Jirák 2001: 295). 

Přestože ideálem žurnalistiky je zcela objektivní a bezhodnotové zpravodajství, 

v praxi již dávno víme, že objektivní zpravodajství je umělý konstrukt, který ve 

skutečnosti neexistuje (Osvaldová et al 2011: 12). Ve zpravodajství se vždy objevuje 

určitá předpojatost a hodnocení dané situace. Tato předpojatost může být jak vědomá, 

tak nevědomá, a často je proto velmi obtížné ji odhalit. 

Jak uvádějí Burton a Jirák, „média zcela nevyhnutelně mění všechno, čeho se 

zmocňují“ (2001: 123). Mediální sdělení není pouhým převodem skutečnosti do 

mediální podoby, ale je zároveň výkladem, určitou interpretací této skutečnosti, 

konstrukcí reality. Nejen, že nikdy není na daném prostoru možné obsáhnout celou šíři 

sdělovaného tématu, ale autor je zároveň omezen svými znalostmi a subjektivním 

pohledem na svět, stejně jako svým cílovým publikem, charakterem média, přáním 

vydavatele a dalšími faktory. Média nikdy nepředkládají pravdu, tím méně celou 

pravdu; jedná se vždy pouze o výsek dané skutečnosti, a tedy nutně o její zjednodušení 

a zploštění. Nejde o fakt samotný, ale o jeho reprezentaci, jakýsi konstrukt, jednu 
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z možných verzí reality. Tato pozměnění skutečnosti se mohou lišit rozsahem a 

intenzitou, tedy stupněm mediace (tamtéž).  

 

3.1.1 Agenda setting 

Každé mediální události jsou již v jejím zrodu vtištěny implicitní významy – 

například tím, že byla vůbec do zpravodajství vybrána, považujeme ji pro dané 

publikum za významnou (na rozdíl od jiných), tzv. překročila práh mediální pozornosti. 

„Média si vybírají, o čem a jak budou referovat.“ (Burton a Jirák 2001: 239) Tento jev 

nazýváme zpravidla anglickým názvem agenda setting, čili nastolování agendy, a 

popisujeme jím skutečnost, že jsou to právě sama média, která do jisté míry určují, jaká 

témata zpracují a nabídnou příjemcům, a tedy jaká témata bude ve výsledku sama 

společnost považovat za důležitá.  

 

3.1.2 Zpravodajské hodnoty 

„Zpravodajské hodnoty označují soubor kritérií, jimiž média poměřují 

zpravodajskou přijatelnost událostí a zpravodajskou vhodnost jejich zpracování“ 

(Burton a Jirák 2001: 240). Zjednodušeně řečeno, jsou to prvky rozhodující o tom, co se 

dostane a co naopak nedostane do médií. 

Z těchto prvků jsou pro naše téma relevantní zejména blízkost (geografická i 

kulturní – například události z muslimských zemí budou čtenáře více zajímat 

v momentě, kdy nějak ovlivňují dění i v jeho vlastní zemi, nebo se u nich vyskytl český 

občan), negativita (negativní událost či jev má větší šanci dostat se do médií), 

personalizace a vztah k elitám (pokud se například významná česká celebrita provdá za 

muslima, pro média to bude zajímavější než stejná událost u „bezejmenných“ osob), 

souznění (splňuje-li zpráva předem dané očekávání čtenáře), jednoznačnost 

(jednoznačné události mají větší šanci na zveřejnění).  

Témata, o kterých se v souvislosti s muslimy či muslimskými zeměmi z médií 

dovídáme, pak nemusejí být nejvýznamnějšími či největšími událostmi, které 
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v muslimských zemích probíhají, ale prostě těmi, které nejlépe splňují výše uvedená 

kritéria a očekávání. Roli hrají rovněž subjektivní preference konkrétních novinářů či 

preference systémové (v našem případě důraz na „západní“ hodnoty a normy) 

(Sedláčková 2010: 29). „…média nekonstruují reprezentace sama, ale jsou součástí 

mechanismů, které udržují existující hegemonii, to znamená instituce, které se podílejí 

na ekonomice, kultuře, veřejném mínění a společenské mobilizaci…“ (Navarro 2010: 

97).  

 

3.1.3 Stereotypy 

Stejně jako v médiích nacházíme pouze reprezentace určitých faktů, taktéž 

obrazy jednotlivých sociálních skupin i jednotlivých aktérů v médiích jsou pouze jejich 

reprezentacemi. Součástí těchto reprezentací jsou i stereotypy, tedy zjednodušené 

reprezentace, které zjednodušené rysy zároveň přehání (Burton a Jirák 2001: 189). 

Tyto stereotypní reprezentace jsou snadno a rychle srozumitelné publiku, 

vykreslují danou skupinu vždy stejným způsobem, přestože v rámci dané skupiny může 

existovat velká různorodost a její členové ve skutečnosti nemusejí mít mnoho 

společného. „…tyto pohledy se příjemce pravděpodobně učí přijímat jako normální – 

jako přirozenou vlastnost těchto skupin. (…) Velmi často jsou tyto pohledy významově 

negativně zatíženy“ (Burton a Jirák 2001: 187). 

V našem případě tak například reprezentaci muslimské ženy poznáme podle 

toho, že je většinou zobrazena se zahalenými vlasy, přestože v realitě tomu tak vůbec 

nemusí být. 

 

3.2 Mediální obraz islámu 

V souvislosti s mediálním obrazem islámu bychom si měli představit dva 

rozdílné přístupy ke zkoumání a interpretaci cizích kultur; jsou jimi etnocentrismus a 

kulturní relativismus. 
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„Etnocentrismus lze obecně charakterizovat jako tendenci poznávat, hodnotit a 

interpretovat všechny zkušenosti a poznatky z hlediska kultury vlastního společenství… 

V důsledku této tendence má jedinec sklon považovat hodnoty, normy a ideje 

společenství, s nímž se identifikuje, za měřítko správnosti, zatímco kulturní projevy 

odlišných společenství jsou posuzovány jako odchylky od optimálního stavu“ 

(Hrabáková 2007: 2). Tento přístup reflektují i d’Haenens a Bink: „Západní společnost 

je často vnímána jako ,civilizovaná‘ norma a muslimové se mají přizpůsobit ,západní‘ 

kultuře“ (2007: 135). 

V našem kulturním okruhu to tedy znamená, že vše, co je tzv. „západní“, vlastní 

euroamerické civilizaci, bereme jako normu a jediné správné uspořádání. Pomocí těchto 

měřítek pak interpretujeme muslimský svět, který vnímáme jako odlišný od normy. 

Podle Hrabákové (2007: 2) je etnocentrismus do jisté míry nevyhnutelný. Jeho agresivní 

forma však může vyústit v negativní jevy jako nacionalismus, rasismus či náboženský 

fanatismus. 

Kulturní relativismus  se naproti tomu zformoval coby opak etnocentrismu; 

jeho ústřední myšlenkou je, že ke studiu jedné kultury nelze použít měřítka kultury jiné. 

„Jednotlivé kultury lze tedy podle kulturního relativismu pochopit jedině v kontextu 

jejich vlastních norem, hodnot a idejí“ (Hrabáková 2007: 3). Abu-Lughod (2002: 786) 

jej jednoduše interpretuje jako snahu cizí kultuře pouze porozumět, nikoli se do ní 

vměšovat nebo ji soudit. V rámci kulturního relativismu jsou všechny kultury 

považovány za rovnocenné, nikoli za vyšší či nižší, nadřazené a podřazené. Podle 

umírněných kulturních relativistů existují ovšem hodnoty sdílené napříč všemi 

kulturami – např. morální hodnoty či estetické cítění (Hrabáková 2007: 3).  

Zkreslený pohled na islám představuje rovněž orientalismus, čistě západní vědní 

disciplína nahlížející islám západní optikou a živící představy o sice pestrosti a 

exotičnosti, ale také jinakosti a zaostalosti Orientu (Sedláčková 2010: 48). Orient je v 

očích jeho odpůrců konstruován jako přímý protiklad Západu a jako přímý důsledek 

západního imperialismu a snahy o kulturní dominanci. Autorem pojmu a jedním 

z nejhlasitějších kritiků tohoto přístupu je již zesnulý palestinský myslitel Edward Said 

(1935–2003). Média podle něj islám a muslimy redukují na sérii stereotypů a 

generalizací, které toto náboženství ukazují jako monolitické a iracionální uskupení 

představující hrozbu pro Západ (Navarro 2010: 96). Stejných závěrů dosáhli rovněž 
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Zemni (2011: 39–41), d’Haenens a Bink (2007: 142) či Stabile a Kumar (2005: 771).  

Navarro (2010: 97) se domnívá, že orientalistický přístup byl rovněž legitimizací 

hegemonních vojenských politik, uplatňovaných po léta v zemích Středního východu, a 

též imigračních politik.   

V současné době se zdá, že v médiích spíše převládá etnocentrický přístup, 

témata z orientálního prostředí máme tendenci číst „západníma“ očima, pohlížet na ně 

svou optikou. Je to dáno i tím, z jakých zdrojů zprávy přebíráme: „Všechny globální 

tiskové agentury jsou původem americké nebo západoevropské“ (Sedláčková 2010: 31–

32). Podle Edwarda Saida (1997: xxxvi) velkou roli hraje neznalost novinářů, kteří o 

příslušné oblasti píší; často za několik let dopisování z té které země ani neznají její 

jazyk a musejí používat tlumočníky, což by u jiných zemí bylo nepřípustné. 

Jak uvádí Navarro (2010: 96), prakticky všechny doposud zveřejněné studie 

věnující se obrazu islámu v médiích odhalily tendenci médií zdůrazňovat odlišnost 

muslimské populace, dělení na „my“ a „oni“, kde „nám“ jsou připisovány pozitivní 

charakteristiky, zatímco druhé straně negativní. Namísto snahy o porozumění druhé 

straně tak média ještě „jit ří pocity odmítnutí a nepochopení“ (tamtéž).  

Etnocentrismus a orientalismus můžeme sledovat ve způsobu, jakým nám média 

prezentují různé oblasti života a jejich „správné“ uspořádání. Jako příklad můžeme 

uvést náš sklon vidět pokrok a emancipaci žen především v jejich zapojení do 

pracovního procesu a veřejné sféry, a neuvědomujeme si, že žena může například místo 

toho hrát velmi silnou úlohu v rodině a nijak to nesnižuje její důležitost pro společnost 

(Schiffer 2011: 212). 

Jak upozorňují Navarro (2010: 99), Williamson a Khiabany (2010: 90) i Zemni 

(2011: 29), zprávy mají tendenci nejrůznější situace a procesy připisovat spíše vlivu 

islámu než vlivu politických a socioekonomických podmínek. Dobře to je vidět na 

příkladu muslimů žijících v Evropě: pokud v komunitě francouzských muslimů bude 

velká nezaměstnanost, vina patrně bude připsána jejich náboženské příslušnosti. Pokud 

však bude stejný problém mezi Francouzi, na jejich náboženství či etnicitu média hledět 

nebudou, ale vysvětlí situaci patrně jako důsledek socioekonomických podmínek. To se 

však týká pouze negativních informací; pokud muslim uspěje, např. v podnikání, pak za 
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to patrně nebude moci děkovat svému náboženství, ale tomu, že se zkrátka snažil více 

než ostatní (Zemni 2011: 33).  

Média rovněž v publikovaných málokdy rozlišují národnostní původ. Ať jde o 

Turka či Maročana, v médiích oba spadnou do společné kolonky „muslim“ (Zemni 

2011: 33). Islámská kultura je vnímána jako monolitická, vždy a u všech stejná 

(Williamson a Khiabany 2010: 91). Zatímco jiné skupiny jsou označovány podle 

regionu původu či jazyka, zde je hlavním definujícím prvkem náboženská příslušnost 

(Williamson a Khiabany 2010: 85–86). To se jeví jako pokrytecký přístup, pokud si 

uvědomíme, že zatímco Orient je definován prostřednictvím islámu, západní svět 

nemáme tendence vykládat podle převažujícího náboženství, tedy křesťanství (Stabile a 

Kumar 2005: 771). 

Jaké výsledky přinesly dosavadní výzkumy obrazu muslimů v médiích? 

Malcolm, Baimer a Curry (2010) zkoumali, jak jsou v atmosféře po 11. září zobrazováni 

muslimové ve sportovním zpravodajství, a to na stránkách britských deníků. Konkrétně 

se zaměřili na případ britského kriketového trenéra Boba Woolmera. Ten byl v době 

svého působení na postu kouče pákistánského národního mužstva nalezen mrtvý 

v koupelně svého hotelového pokoje poté, co předchozího dne pákistánský tým 

neočekávaně prohrál s Irskem (s. 220). Autoři docházejí k závěru, že ve způsobu, jakým 

média o této událost referovala, se objevují jasné sklony k orientalistickému pohledu. 

Zatímco britský kouč je dle autorů prezentován jako racionální, klidný a 

vyrovnaný člověk (s. 222), muslimy zobrazují mediální spekulace, které se záhy po 

Woolmerově smrti vyrojily, docela jinak. Pákistánská společnost je definována jako 

iracionální, násilná a statická (s. 221), a to i v seriózních denících. Woolmerův tým byl 

podle těchto zpráv zdrojem potíží a vyznačoval se nedostatkem disciplíny, pákistánští 

fanoušci jsou vykresleni jako hysteričtí fanatici neváhající použít násilí. Svět 

pákistánského kriketu nazval deník Guardian „chaotickým“ (s. 223). Podle Daily 

Telegraphu je pákistánská společnost plná korupce, frakcionářství a protežování 

příbuzných (tamtéž). Podle The Times v klubu vládla anarchie (s. 224). Daily Telegraph 

rovněž zmínil konflikty trenéra s hráči ohledně modlení se v době tréninku (s. 229). 

Přestože vyšetřování nakonec nepotvrdilo násilnou smrt (s. 225), média již od 

počátku Woolmerovu smrt připisovala pachateli z řad muslimů – ať již šílenému 
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fanouškovi, bookemakerům či některému z hráčů (s. 231). To potvrzuje námi 

zmiňovaný pohled na islám jako na násilnickou, iracionální a fanatickou ideologii. 

 

D’Haenens a Bink (2007) zkoumaly obraz islámu v holandském tisku, konkrétně 

v listu Algemeen Dagblad. Všímají si již zmíněného trendu, kdy je v médiích mluveno o 

muslimech, nikoli však s nimi: „Zejména rozhovory ilustrují převahu ,bílých‘ 

stanovisek, jelikož ,bílí‘ odborníci a politici jsou dotazování spíše než Turci nebo 

Maročané“ (s. 137). Názory muslimů se ovšem vyskytují hojně v názorové sekci (s. 

141).  

Podle autorek je více materiálů věnovaných muslimům publikováno v domácí 

rubrice, což koresponduje s vysokým počtem přistěhovalců v Holandsku (u nás bychom 

očekávali spíše opačný trend). Stigmatizován je v holandském tisku spíše zahraniční 

islám. Ze zahraničních oblastí se list věnuje nejvíce Střednímu východu (s. 139–140). 

Chybí důraz na etnicitu, muslimové jsou definováni pouze svým náboženstvím a tudíž 

jako jednolitá masa (s. 142). Diverzita uvnitř islámu jako by neexistovala. Ženám se 

věnuje méně než 7 procent publikovaných materiálů (tamtéž). 

 Výzkumů na toto téma se dočkalo i české prostředí. Analýzu mediálního 

pohledu na islám zde provedla Lucie Sedláčková (2010), která zkoumala deník Mladá 

fronta DNES. Došla, podobně jako výše citovaní autoři, k názoru, že média zdůrazňují 

klady Západu a negativa islámské strany. Muslimové jsou dle jejího názoru 

prezentováni převážně negativně, Západ jako oběť a kulturně nadřazený (Sedláčková 

2010: 82, 110). Je uplatňován etnocentrický, západní pohled na svět. 

Martina Křížková (2006) zkoumala mediální obraz české muslimské komunity 

mezi lety 2005 a 2006. Rovněž ona objevila důraz na konflikt (2006: 3) – ve 

sledovaném období šlo o vyhrocené případy teroristických útoků na londýnskou 

hromadnou dopravu a dánských karikatur proroka Muhammada. Tyto texty věnované 

násilí dostávaly i výrazně větší prostor než jiná témata. Za významné přitom autorka 

považuje tendence vydávat postoj jednotlivce za názor celé komunity (tamtéž); to 

potvrzuje představu o muslimech jako homogenní, vnitřně nediferencované skupině. 

Kromě násilí objevila autorka ještě tematiku muslimů jako cizinců (a tedy důraz na 
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jejich jinakost), tematiku celebrit a snahu o představení muslimských zvyků a stylu 

života. „Zneklidňující je zejména důraz na odlišnost, bez dalších možností ji pochopit,“ 

uzavírá autorka. 

 

3.3 Obraz muslimské ženy v médiích 

Navarro (2010: 98) upozorňuje, že stereotypy se vyobrazování žen jiných kultur 

objevovaly už od samého počátku masových médií; byly vyobrazovány jako exotické a 

sexualizované, např. i na pohlednicích či etiketách alkoholických nápojů.  

Co se týče tematiky žen, i zde platí, že na ni máme tendenci pohlížet našima 

očima a neuvědomujeme si přitom, že to, co nám se zdá jako útlak, mohou jiné kultury 

naopak vnímat jako vyjádření úcty a důstojnosti. Rovněž s požadavky na negativitu 

zpravodajství mají západní média tendenci preferovat materiály, kde se žena objevuje 

jako oběť násilí či ta, která žije v chudobě a je jí odpíráno vzdělání. Mnohem menší 

pozornost je věnována tomu, že v minulých letech byly ženy v muslimských zemích 

zvoleny prezidentkami (Indonésie) či předsedkyněmi vlád (Turecko, Bangladéš, 

Pákistán). 

Důležitým pojmem je v našem případě gender. Gender je sociálně konstruované 

pohlaví, tedy soubor představ, znaků a rolí, které v dané společnosti přisuzujeme ženám 

či mužům. „Genderové stereotypy jsou univerzálně platné, neboť se předpokládá, že 

charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví“ 

(Renzetti a Curran 2003: 20–21).  

Ženy tak mají média tendence prezentovat například v souvislosti s rodinou či 

emocemi, muže zase v souvislosti s kariérou nebo technickými výdobytky. Podle 

Renzetti a Curran (2003: 185) kladou novináři při prezentaci žen největší důraz na jejich 

pohlaví, fyzický zjev a rodinné postavení. Gender se projevuje rovněž v používaném 

jazyce. „Zprávy o činnostech a událostech týkajících se především žen (…) se většinou 

prezentují jako méně důležité, osobně zabarvené zprávy…“ (Renzetti a Curran 2003: 

184, kurzíva v originále). 
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Genderová nerovnost se projevuje i tím, že v denících většinou převažují 

zaměstnanci-muži, zejména na vedoucích pozicích (Renzetti a Curran 2003: 185). Také 

zahraniční či váleční reortéři bývají většinou muži. To může ovlivňovat výběr zpráv či 

citovaných zdrojů v neprospěch žen. 

Smeeta Mishra, která ve své studii zkoumala obraz muslimských žen a mužů 

v deníku The New York Times mezi zářím 2001 a zářím 2003, ke svým zjištěním uvádí: 

„Zatímco násilí bylo věnováno obrovské množství článků, pouze nemnoho článků se 

zabývalo každodenními zkušenostmi muslimských žen, jejich útrapami, úspěchy a 

prohrami. Lze namítat, že základní zpravodajské hodnoty vedou k zaměření na násilné 

situace spíše než na každodenní životy obyčejných muslimských žen. Nicméně takový 

portrét přispívá k zúžení prezentace muslimské ženy na utlačovanou oběť, která 

potřebuje zachránit.“ (Mishra 2007: 6) K témuž závěru došla i Navarro (2010: 100)  –  

„většina zpráv zmiňujících muslimské ženy inklinuje k tématu násilí na ženách“. Podle 

autorky je nejčastěji v této souvislosti zmiňováno ukamenování, ženská obřízka či 

mnohoženství. Zároveň podle ní média automaticky viní z těchto praktik islám, aniž by 

reflektovala vliv dalších faktorů – společenských, ekonomických, vzdělanostních apod. 

Takové stereotypní reprezentace se však v rukou médií stávají nebezpečnými. 

Stávají se „jedním z nejúčinnějších nástrojů démonizace jejich [muslimských, pozn. 

R. P.] společností a rovněž extrémně silným nástrojem k legitimizaci kuturalistických 

teorií, například těch hlásajících, že islám a modernita jsou neslučitelné...“ (Navarro 

2010: 111).  

Navarro (2010) se ve své práci zaměřuje na ženy ve španělských sdělovacích 

prostředcích. Ten podle ní ženy prezentuje ve třech polohách: jako pasivní, jako oběti 

nebo jako zahalené ženy. Muslimské ženy jsou podle ní v médiích spíše zasazovány do 

rodinných a kulturních vazeb, než aby byly prezentovány jako samostatné individuální 

bytosti; spíše jsou pozorovatelkami než aktivními účastnicemi událostí (s. 100). Emoce 

převažují nad výkladem (s. 111). 

Podle Mishry (2007: 1) jsou muslimské ženy v médiích zobrazovány zejména 

jako oběti násilí a utlačujících praktik islámského učení, jejichž hlavní potřebou je 

osvobození a nabytí západního, konzumního stylu života. Ženy nejčastěji figurují jako 
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oběti znásilnění, mučení, kamenování a patriarchálních pořádků (2007. 6). „Vyobrazení 

muslimských žen byla rovněž poznamenána nepřetržitou obsesí šátkem“ (tamtéž).  

Naproti tomu muži jsou podle této autorky vyobrazováni nejčastěji v souvislosti 

s obrodou islámu, terorismem či ilegální imigrací. „Dominantní vyobrazení jak 

muslimských mužů, tak žen sloužila ke stejnému účelu: vytvořit potřebu zásahu za 

účelem zachránit ženy a dostat pod kontrolu muže“ (tamtéž: 1). 

Bullock a Jafri (2000) se věnují obrazu muslimských žen v Kanadě, zejména 

těch z řad přistěhovalců. Čerpají přitom ze závěrů projektu „Muslimské ženy 

promlouvají: směrem ke spravedlivému a odpovídajícímu portrétu muslimských žen 

v kanadských mainstreamových médiích“, který se uskutečnil v letech 1997–1998. 

Podle autorek (2000: 35) obraz muslimské ženy, byť žijící v západní společnosti, 

koresponduje s obrazem ženy ze zemí třetího světa; muslimská žena je vždy viděna jako 

jiná, odlišná od většinové společnosti, cizí, vzdálená. Její náboženská identita převládá 

nad identitou národní. 

Autorky došly k poznatku, že muslimská žena bývá v médiích zpravidla 

ztotožněna s některým z následujících charakterů: „Prvním je ,harémová břišní 

tanečnice‘, tajemná a sexualizovaná žena ,Orientu‘; druhým je ,utlačovaná muslimská 

žena‘, často symbolizovaná nositelkou hidžábu (šátku zakrývajícího hlavu) nebo žena, 

která nemůže řídit; a konečně je zde ,militantní muslimská žena‘, často zobrazovaná 

v hidžábu se zbraní a ve vojenském oděvu“ (2000: 36). Ženy jsou zpravidla popsány 

pouze pomocí svého šátku, jinak nemají žádnou vlastní identitu (tamtéž).  
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4 Profil zkoumaného média 

Mladá fronta DNES je v současné době nejčtenějším českým celostátním 

seriózním deníkem, která vychází v nákladu zhruba 270 tisíc výtisků a denně ji čte 

v průměru 800 tisíc lidí19.  Vychází ve čtrnácti regionálních mutacích, z toho tato práce 

zkoumá pouze pražskou mutaci. Výběrem a zpracováním témat se snaží oslovit co 

nejširší čtenářskou obec. 

Mladá fronta DNES vychází od roku 1990 a spadá pod vydavatelskou společnost 

MaFra, jež v Česku vlastní ještě například deníky Lidové noviny a Metro, zpravodajské 

portály Lidovky.cz a iDNES.cz, televizní stanici Óčko, tiskárny Mafraprint či 

rozhlasové stanice Classic FM či Expresradio20. Tuto společnost vlastní od roku 1995 

německý mediální koncern Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft, 

mbH. 

                                                 
19 Unie vydavatelů [online]. Dostupné z: www.unievydavatelu.cz, [cit. 12. 5. 2012]. 
20Mediální skupina MAFRA [online]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-
spolecnosti_portret-spolecnosti.htm, [cit. 12. 5. 2012]. 
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5 Kvantitativní obsahová analýza 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu je charakteristická „…vysoká míra 

standardizace, to znamená, že průběh sběru dat probíhá u všech zkoumaných prvků 

vzorku shodně. Kvantitativní výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá 

frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií“ (Trampota a 

Vojtěchovská 2010: 17). 

Jak zjednodušeně uvádějí Burton a Jirák (2001: 33), základní princip 

kvantitativní obsahové analýzy médií spočívá v tom, že na vybraném vzorku nějakého 

mediálního sdělení pojmenujeme jednotlivé části a pak sečteme, kolik položek se 

objevilo pod jednotlivými pojmenováními. To je ve zkratce i popis následujícího 

postupu – v našem případě jde o texty z Mladé fronty DNES ze zkoumaného období, 

které se vztahují k tematice muslimských žen a byly vybrány na základě níže uvedených 

kritérií. Na následujících řádcích budu zkoumat jejich jednotlivé charakteristiky jako 

délku, autorství, geografické zařazení obsahu a další. 

 

5.1  Výzkumné otázky 

Pro kvantitativní analýzu jsem zvolila následující výzkumné otázky: 

1. Kolik zpravodajských či publicistických materiálů zobrazujících charakteristiky 

muslimské ženy uveřejnila Mladá fronta DNES v letech 2001 a 2011? Ve 

kterých měsících bylo publikováno nejvíce textů a čím to bylo způsobeno? 

2. V jaké rubrice se tyto materiály nejčastěji objevovaly? Jaký byl jejich rozsah? 

K jakému žánru bychom je zařadili? 

3. Kdo byli autoři těchto materiálů, a jakým osobám byl dán prostor 

prostřednictvím citací? 

4. Byly tyto články doprovázeny též obrazovými materiály? 

5. Na jaké státy/části světa byly publikované materiály zaměřeny, jsou naopak 

oblasti, které byly systematicky opomíjeny? 

6. Jak se ve výše zmíněných charakteristikách liší dva zkoumané roky navzájem, 

došlo k nějakému výraznému posunu či změnám? 
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5.2 Hypotézy 

Předpokládáme, že ženy a ženská témata se budou ve sledovaném periodiku 

vyskytovat s menší frekvencí než muži. Dále předpokládáme, že materiály s tematikou 

islámu a muslimů se budou častěji vyskytovat v zahraniční rubrice novin než v jiných 

rubrikách. Očekáváme, že země Blízkého a Středního východu a severní Afriky, a 

rovněž země se signifikantními muslimskými menšinami (Francie, Velká Británie, 

Německo, Nizozemí, Belgie) budou zastoupeny daleko výrazněji než jiné muslimské 

země. 

Ženy budou patrně méně často citovány než muži. Z důvodu kulturní 

předpojatosti budeme taktéž předpokládat, že budou-li se k tématu vyjadřovat účastníci 

či odborníci, častěji se bude jednat o příslušníky naší, „západní“ společnosti než přímo o 

samotné představitele muslimské víry.   

  

5.3 Vymezení výb ěrového souboru 

Jak bylo řečeno již v úvodu práce, pro analýzu byl zvolen deník Mladá fronta 

DNES, tedy nejprodávanější český seriózní deník, konkrétně roky 2001 a 2011 (tedy 

ročníky 12 a 22). K výzkumu byla použita pražská mutace deníku. 

Do výzkumu byly zahrnuty veškeré rubriky i přílohy s výjimkou magazínů a 

inzertních příloh. 

 

5.4 Vymezení kódovací jednotky 

Kódovací jednotkou je pro naše účely článek nebo zpráva. 

Článek je (podle Osvaldová, Halada et al. 2009: 45–46) „...samostatný žánr, 

obsahující jasné, věcné, srozumitelné a logické vysvětlení události nebo myšlenky, 

faktů i jevů. Článek hledá souvislosti, příčiny, následky, analyzuje a třídí fakta, doplňuje 
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je argumenty a přináší zobecnění (…) má různé podoby: komentář, úvodník, analýza 

aj.“ 

Zpráva je „informace o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, stane nebo 

nestane (…) zachovává věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a citovou 

neutrálnost“ (tamtéž: 239). 

Materiály pro analýzu byly vyhledány online pomocí databáze Anopress, a to 

v deníku Mladá fronta DNES za období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 a od 1. 1. 2011 do 

31. 12. 2011. Brány v úvahu byly pouze materiály publikované v pražské mutaci. 

Vyhledávání probíhalo pomocí následujících klíčových slov: „islám AND žena“, 

„muslimka“, „muslimská žena“, „arabská žena“, „turecká žena“.  

Z množiny nalezených článků byly následně vyloučeny ty, které se vzhledem 

k tématu analýzy ukázaly jako irelevantní – např. ty, kde spojení slov „islám“ a „žena“ 

v jednom textu bylo zcela náhodné a článek se vlastně tematice nevěnoval, dále 

materiály typu „přehled nově vyšlých knih“, „přehled televizních pořadů“. Vyřazeny 

byly rovněž všechny materiály z rubriky Názory a v roce 2011 všechny materiály 

spadající do rubriky Studenti píší noviny, neboť se nejedná o zpravodajské materiály. 

Dále byly eliminovány články, které vypovídají pouze o chování k ženám, ale neříkají 

nic o ženách samotných. 

Případné části článků či údaje, které v elektronické databázi chyběly, byly 

následně dohledány v tištěné podobě novin v Národní knihovně ČR (zde v případě roku 

2001 se jednalo o mikrofilmy) a Knihovně Akademie věd ČR. Zde byly také dohledány 

doprovodné obrazové materiály.  

 

5.5 Prom ěnné a jejich hodnoty 

Ve výzkumu se zaměříme na následující proměnné: datum, rozsah, použití 

doprovodných obrazových materiálů, rubrika, autor, citace, geografické zařazení. 

Pochopitelně by bylo možné výzkum i rozšířit a zařadit i další proměnné (např. číslo 

strany, žánr, prostorové umístění na straně). 
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Následuje popis jednotlivých proměnných. 

Datum: je dáno datem zveřejnění příspěvku, převzatého z databáze Anopress. 

Rozsah: 

Články jsme rozdělili podle délky následovně:  krátké   do 200 slov 

       střední  201–600 slov 

       dlouhé  601–1000 slov 

       velmi dlouhé nad 1000 slov 

 

Použití doprovodných obrazových materiálů: 

Zkoumali jsme, jaké množství článků bylo doplněno doprovodným obrazovým 

materiálem (infografikou, obrázkem, mapkou, fotografií). V případě fotografií byl 

zjišťován jejich počet. 

Rubrika:  

Zjišťovali jsme z mikrofilmu (2001) nebo tištěné verze (2011) podle nápisu v záhlaví 

stránky, kde byl materiál uveřejněn. U rubriky „Ze zahraničí“ došlo v průběhu roku 

2001 k přejmenování na „Ze světa“; obě rubriky tedy zahrnujeme pod společné 

označení „zahraniční zpravodajství“, aby bylo jasné, že se jedná o tutéž věc. 

Autor: 

Informace o autorství pocházejí z databáze Anopress, případně byly dohledány 

v mikrofilmové či tištěné verzi novin. Tam, kde byl autor uveden zkratkou, jsme se 

snžili zjistit, o koho se jedná. 

Citace: 

Do analýzy byly zahrnuty všechny osoby citované ve všech zkoumaných materiálech, 

opět byla tato fakta převzata z Anopressu, případně později dohledávána. 



   

 

27

  

Geografické zařazení: 

Je dáno státem nebo oblastí, které se text převážně věnuje; nejde tedy o údaj z domicilu. 

Je-li v textu rovně zastoupených více států, aniž by jeden z nich byl výrazně 

dominantní, počítám do analýzy každý z nich. Méně zastoupené státy byly sloučeny do 

větších územních celků (jihovýchodní Asie, subsaharská Afrika). 

Protože článků k analýze je poměrně malý počet a analýzu byla tudíž prováděna 

„ručně“, bez použití statistických programů typu SPSS, nebylo pro naše účely nutné 

jednotlivé proměnné číselně kódovat. 

 

5.6 Výstupy 

Za rok 2001 bylo pomocí klíčových slov vyhledáno celkem 82 publikovaných 

materiálů. Z toho po vyselektování irelevantních materiálů zbylo 27 relevantních článků 

pro analýzu. Za rok 2011 bylo nalezeno 94 článků, po selekci zůstalo 21.  

V následujícím textu (doplněném v příloze tabulkami) jsou tyto materiály blíže 

popsány pomocí svých kvantitativních charakteristik. 

 

5.6.1 Datum zve řejnění  

Průměrný počet článků zobrazujících muslimskou ženu činí sice v Mladé frontě 

zhruba dva články měsíčně, z tabulky je ovšem zřejmý logický trend – počet 

publikovaných materiálů je značně závislý na významných událostech (nebo spíše 

událostech, které naše společnost definuje jako významné, a které překročí práh 

mediální pozornosti). Proto náhlý nárůst publikovaných materiálů v době teroristického 

útoku na New York v září 2001, které se tak stalo měsícem s vůbec nejvyšším počtem 

článků za zkoumaná období. Vysoký počet publikovaných materiálů se díky 

následnému útoku Spojených států na Afghánistán udržel i v následujícím říjnu, od 

listopadu opět klesal. 
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V roce 2011 byl nejvyšší počet materiálů zaznamenán v dubnu – je to proto, že v 

tomto měsíce ve Francii vstoupil zákon zakazující muslimkám nosit na veřejnosti oděv 

zahalující tvář i celou postavu (burku). Tomuto tématu byly věnovány čtyři z pěti 

materiálů. Je to proto, že se jedná o zemi nám geograficky i kulturně blízkou, a 

předpokládá se tedy, že tyto informace budou čtenáře zajímat; navíc se jedná o zřetelné 

spojení tématu islámu a ženské osoby.  

Dále byl vysoký počet příspěvků zaznamenán v lednu 2011, což se týká 

teroristického útoku na moskevské letiště Domodědovo, připisovaného muslimským 

národům z Kavkazu. Opět je zřejmé, že téma si vysloužilo velkou pozornost díky 

geografické, historické i kulturní blízkosti regionu a též díky přítomnosti elitních osob 

(v tomto případě slovenských herců) na letišti v době útoku. 

Kromě významných událostí souvisí počet materiálů rovněž s cestami redaktorů 

Mladé fronty DNES do zahraničí – je jasné, že pokud už redakce reportéra na takovou 

cestu vyšle, je v jejím zájmu, aby z cesty vznikl co největší počet materiálů 

k publikování. Ty pak sice mohou vycházet postupně, ale je možná i jejich zvýšená 

kumulace v jednom období.  

 

5.6.2 Délka článků 

Jak je vidno z tabulky, v obou sledovaných letech dominovaly materiály střední 

délky, ovšem i skutečně dlouhých materiálů bylo tématu věnováno poměrně dost21. 

Nejdelší publikovaný materiál v roce měl 2063 slov (Írán, spása Afghánců, 5. října 

2001), nejkratší 181 slov (Afghánistán roky sužuje válka, sucho i tuhý režim, 14. února 

2001). V roce 2011 nejdelší materiál představoval článek „Muselo to přijít“ (26. března 

2011, 2234 slov), nejkratší materiál měl 79 slov (Zákaz nošení burky vstupuje 

v platnost, 11. dubna 2011). 

 

                                                 
21 což ovšem nic neříká o tom, jaká část textu byla věnována konkrétně ženské tematice 
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5.6.3 Použití doprovodných obrazových materiál ů 

Nejčastěji byly publikované materiály doprovázeny jednou či žádnou fotografií, 

větší počet fotografií není tak častý. Jiné obrazové materiály jako mapky či infografiky 

se ukázaly být spíše ojedinělé. 

5.6.4 Rubrika 

Na titulní straně se v roce 2001 objevily pouze dva materiály (resp. z každého 

jenom část, proto to v tabulce vychází jako jeden materiál22), v roce 2011 pouhý jeden 

článek. Početně nejvíce převážila zahraniční rubrika, tedy Ze zahraničí, která byla 

později roku 2001 přejmenována na Ze světa. „Islám a muslimové jsou obvykle 

zahrnuti do rubriky zahraničních událostí, což znamená, že jsou prezentování jako 

outsideři, nikoli příslušníci kanadského národa“ (Bullock a Jafri 2000: 36). To potvrzuje 

orientalistický přístup, který nám prezentuje muslimy coby něco zvnějšku, co je od nás 

odlišné; muslimům v rámci České republiky se noviny nevěnují prakticky vůbec. 

Po útoku na New York 11. září 2001 převážilo zařazení v rámci nejrůznějších 

specializovaných rubrik i příloh, které v souvislosti s útokem a jeho následky poměrně 

frekventovaně vycházely; tentýž trend se projevil v roce 2011 po útoku na moskevské 

letiště. V roce 2011 je rovněž patrný sklon věnovat tematice více publicistických 

materiálů. 

 

5.6.5 Autorství 

Z tabulky je jasná převaha redaktorů a zpravodajů MF DNES coby autorů, a to 

v obou sledovaných letech. Druhým nejvíce zastoupeným zdrojem jsou pak agentury, 

konkrétně šlo o ČTK, v případě zahraničních agentur to byly AP a Reuters.  

Poměrně malý prostor je věnován odborníkům – ti se dostávají ke slovu 

v případě publicistických článků či složitějších analýz. Zahraniční odborníci nebyli 

zastoupeni, což je asi logické a nenalezli bychom je ani u jiných témat. 

                                                 
22 Pokud byl článek rozdělen (např. část byla na titulní straně a druhá část uvnitř listu), počítám každou 
z těchto částí jako 0,5násobek článku. 
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Pouze v jednom případě byla autorkou muslimka – česká publicistka Jana Al 

Oukla. Nezastoupení muslimských autorů může být dáno předpojatostí23. Je ale 

pochopitelné vzhledem k malému počtu muslimů v ČR a ke snahám redakce vyhnout se 

subjektivně zabarveným textům. V názorové rubrice bychom se patrně s muslimskými 

autory setkali ve větší míře. 

5.6.6 Citace 

Sedláčková mluví o tendenci spíše mluvit „o“ menšinách než mluvit „s“ nimi 

(2010: 110). Tento trend potvrzuje i Navarro: „...kdykoli se naskytne diskuse či 

informování o tématu ,žena v islámu‘, ženy stěží kdy dostanou příležitost vyjádřit svůj 

vlastní názor...“ (2010: 100). Pokud se žena objeví jako zdroj informace, je to 

„pozápadněná“ muslimka, tedy ta, jež nenosí šátek (2010: 101).  

To náš výzkum sice úplně nepotvrdil, ale přesto rozdíly mezi muži a ženami 

existují. Téměř chybí citace muslimských žen-odbornic či představitelek elit. Otázkou 

je, zda skutečně neexistují, nebo žurnalisté pouze nevyvíjejí dostatečnou námahu, aby je 

zkontaktovali. Pokud se objevuje žena-odbornice, pak je to patrně muslimka 

dlouhodobě usazená na Západě. 

Bullock a Jafri (2000: 39) upozorňují na situaci muslimek-imigrantek 

v západních společnostech. Pokud už jsou tyto tázány na názor, zpravidla to bývá 

ohledně tématu týkajícího se specificky islámu. Autorky přitom citují muslimku, která 

si posteskla, že by ráda, kdyby byla tázána i na běžné věci, například „jak správně 

kompostovat“. To potvrzuje i náš výzkum – muslimky jsou dotazovány pouze 

v souvislostech s terorismem či burkou, nikdy v souvislosti s běžnými každodenními 

tématy. 

 

5.6.7 Převažující geografické za řazení obsahu 

Z tabulky je zjevná spjatost s významnými událostmi daných ročníků, které jsme 

zmiňovali již výše – v roce 2001 to je útok na Světové obchodní centrum v New Yorku 

                                                 
23 Islámské zdroje jsou oslovovány nejen méně často, ale jsou považovány i za méně spolehlivé. 
(Sedláčková 2010: 26) 
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a následný útok USA na Afghánistán, v roce 2011 teroristický útok na ruské letiště 

Domodědovo, arabské jaro na severu Afriky a zákaz burek ve Francii. Letmo byly 

zmíněny některé jinak opomíjené regiony jako Balkán a subsaharská Afrika. Naopak 

přes svoji obrovskou muslimskou populaci nebyla ani jednou zmíněna Indie, taktéž se 

čtenář nedozví nic o ženách ve středoasijských republikách bývalého Sovětského svazu. 

Zmíněny nebyly ani Turecko, Irák, Sýrie či Libanon.  

 

5.7  Shrnutí a interpretace výsledk ů kvantitativní analýzy 

Kvantitativní analýza v podstatě potvrdila naše očekávání. Ukázala, že články 

věnované muslimům se v médiích objevují zejména nepravidelně v souvislosti se 

zpravodajsky hodnotnými událostmi. Nerovnoměrné je geografické pokrytí, které se 

soustředí pouze na některé regiony a jiné systematicky opomíjí. Redakce si publikované 

materiály nejraději tvoří samy a nejvíce jich uveřejňují ve zpravodajské rubrice 

zaměřené na zahraničí. Muslimským ženám ani muslimům obecně není dán příliš velký 

prostor k vyjádření, a pokud se tak stane, jde spíše o „obyčejné lidi“ než o odbornice na 

danou problematiku. 
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6 Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní analýza je nestandardizovanou metodou výzkumu. „Interakce 

výzkumníka a zkoumaného má vždy odlišnou podobu na základě unikátního průběhu… 

Nevýhodou je, že tato metoda je většinou schopna zpracovat menší vzorek a menší 

počet případů“ (Trampota a Vojtěchovská 2010: 18). 

Kvalitativní analýza má zejména odkrývat významy mediovaných sdělení „nejen 

na úrovni jejich explicitního (zjevného) zpracování, ale zejména na skryté rovině 

symbolické“ (Trampota a Vojtěchovská 2010: 118). „Jejím cílem je vyložit text 

s ohledem na kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti“ (tamtéž, 

s. 120). 

Podle toho, co uvádí Sedláčková (2010: 53), budeme předpokládat, že hlavními 

náměty budou ve spojitosti s islámem „terorismus, násilí v muslimských zemích, 

nerovné postavení žen, náboženský fanatismus a politická nesvoboda“. Naopak budou 

chybět informace „o umění, literatuře, architektuře, vědě, reáliích muslimských zemí 

apod.“ (tamtéž). 

Po prostudování pilotního vzorku byla následující analýza rozdělena do pěti 

oblastí, které se zdají převažovat v českém tisku. V českém tisku chybí akcent svobody 

konzumu (který uváděla Mishra, viz výše) a vzhledem k malému počtu muslimek v 

České republice se ani neprezentuje vztah většinové společnosti k nim. Naopak 

předpokládat se dá výskyt těchto témat: 1. muslimská žena coby oběť násilí a útlaku, 2. 

snaha žen o změny v rámci islámu, 3. militantní muslimská žena, 4. obsese 

zahalováním. 

 

6.1 Rok 2001 

6.1.1 Muslimská žena coby ob ěť násilí a útlaku 

Rok 2001 byl z hlediska tematiky muslimských žen poměrně nestandardním, 

protože naprostá většina publikovaných materiálů se týkala extremistického hnutí 

Taliban, které až do své porážky v listopadu 2001 ovládalo většinu území Afghánistánu.  
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Protože se jednalo o prakticky sektářský režim, který v takto přísné podobě 

nikde jinde na světě nevládne, i obraz, který tyto články podávaly o muslimských 

ženách, se vymyká normálu a nelze jej brát jako standardní vykreslení islámu 

v médiích: Nesmějí ovšem také „dělat hluk“ při chůzi, nosit vysoké podpatky, sedět za 

jízdy vedle řidiče, zdobit se šperky, malovat se a mnoho dalšího. Zvláště těžkým hříchem 

jsou bílé ponožky, ty fanatici považují za obzvlášť sexuálně dráždivé.24, Staly se 

druhořadými občany a na jejich sebemenší požadavky není brán žádný zřetel.25 

V souvislosti s postavením žen za Talibanu je zmiňována rovněž chudoba a žebrání 

v ulicích (19. 7. 2001, 10. 9. 2001). 

Mladá fronta DNES však nezapomíná na svých stránkách zdůrazňovat, že se 

jedná o opravdu extrémní a nestandardní formu islámu, která není běžnou praxí a 

s islámem ani Koránem nemá mnoho společného: Vůdcové Talibanu neustále tvrdí, že 

cílem jejich nařízení je pouze chránit ženskou čest, jak to vyžaduje Korán. Žádná jiná 

země na světě ovšem neprosazuje takové sexuální oddělování ras jako Kábul.26 …režim 

posedlý prosazováním tak šílené verze islámu, že s tímto náboženstvím již nemá mnoho 

společného.27  

Potvrzuje to i citacemi samotných muslimů či muslimských žen: „Jsou to 

barbaři a mentálně nemocni,“ říká bývalá učitelka...28, „Stále hovoří o čistém 

islámském státě, založeném na Koránu…většina toho, s čím operují, však v Koránu 

není.“29 (citace profesora z Islámské univerzity v Pákistánu), „Podle toho, co v zemi 

zavedli, ani nemohou znát Korán,“...30 (afghánský dělník, jenž emigroval do sousedního 

Íránu). 

List naznačuje, že kromě extremistické formy existuje i jiný islám: …a spatříte 

islámský svět v jeho tolerantní podobě. Lidé volně posedávají před mešitou, klábosí a 

usmívají se.31 Najdeme i připomínky toho, že před nástupem extremistů byla situace žen 

v Afghánistánu zcela jiná: „Za krále v letech 1963–1973 byly v Kábulu ženy i 

senátorkami. Když mi bylo osm let, šáh zrušil nařízení, aby se ženy zahalovaly. Vy 
                                                 
24 Žena za volantem? Hřích, míní Taliban, 2. 6. 2001 
25 Tam, kde režim zavírá ženy doma a vyžaduje, aby zamalovaly okna, 19. 7. 2001 
26 Tam, kde režim zavírá ženy doma a vyžaduje, aby zamalovaly okna, 19. 7. 2001 
27 Vše ve jménu Alláha, 10. 9. 2001 
28 Tam, kde režim zavírá ženy doma a vyžaduje, aby zamalovaly okna, 19. 7. 2001 
29 Vše ve jménu Alláha, 10. 9. 2001 
30 Írán, spása Afghánců, 5. 10. 2001 
31 Pro mnohé Pákistánce je bin Ládin Bohem, 22. 9. 2001 
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v Evropě jste teprve bojovali za stejnou mzdu ženám i mužům, v Afghánistánu už tehdy 

byly ženy placeny jako muži,“ cituje list aktivistku žijící v USA.32 

Jak se domnívají Williamson a Khiabany (2010: 88), Schiffer (2011), Klaus a 

Kassel (2005: 335–336) i Stabile a Kumar (2005: 765–766), argument osvobození žen 

byl v roce 2001 součástí strategie public relations, kterým se USA, Velká Británii a 

Německu podařilo ospravedlnit útok na Afghánistán (a později v roce 2003 na Irák) 

před veřejností a naklonit si veřejné mínění na svoji stranu.33 „Válka potřebuje 

dichotomii přátel a nepřátel, pachatelů a obětí, těch, kteří jednají a těch, kteří trpí. (…) 

Pokud neexistuje okamžitá hrozba, žádný přímý útok ze strany nepřítele, je třeba 

k ospravedlnění účasti ve válce mít silný morální důvod“ (Klaus a Kassel 2005: 336, 

339). Falah (2005: 308) upozorňuje rovněž na zneužití fotografií v této kampani. 

Informace byly v tomto případě veřejnosti podávány selektivně – čtenář se tak 

už například nedozvěděl, že invazí se značně zhorší životní situace uprchlických žen a 

dětí (Stabile a Kumar 2005: 773). Kvůli nefungující infrastruktuře nevedla invaze 

(navzdory mediálním proklamacím) ani ke zlepšení školní docházky a dalších oblastí 

(tamtéž: 775–776). Nicméně západní média často vidí pokrok spíše v možnosti oblékat 

se v západním stylu, poslouchat populární hudbu a kupovat si luxusní kosmetiku.  

Omezení pro ženy v rámci islámu jsou však zmiňována i v souvislosti s jinými 

státy než je Afghánistán, např. se Saúdskou Arábií: …ženy nesmějí řídit vůz ani teď, 

deset let poté. Nemohou ani opustit zemi, pokud nemají bumážku od svého muže.34 Je 

však zmíněn i rozdíl mezi tím, jak přísně uplatňují omezení Koránu různé státy: 

Šťastnější jsou v Íránu i ženy, které zde mají důstojnější postavení.35 

Dále byly zmíněny ještě islámské režimy v jihovýchodní Asii a v Africe, ovšem 

i zde více než popis života běžných muslimů převážil popis radikálních forem islámu a 

jejich omezující praktiky vůči ženám: …muži a ženy nesmějí stát ve společných 

frontác….36, Trest 180 ran, který sedmnáctileté svobodné matce vyměřil islámský soud 

v nigerijském státě Zamfara, bude vykonán veřejně…. Severonigerijská Zamfara je 

                                                 
32 Věřím v toleranci oránu, říká Paštunka Fatima, 1. 12. 2001 
33 Jak však naznačují Klaus a Kassel (2005: 343), „humanitární“ argument k ospravedlnění použití 
vojenské síly byl již použit v roce 1999 při bombardování bývalé Jugoslávie jednotkami NATO. 
34 Saúdská Arábie se otevírá a bolí ji to, 26. 2. 2001 
35 Írán, spása Afghánců, 5. 10. 2001 
36 Militantní islám dobývá jih Asie, 3. 1. 2001 
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prvním z osmi států převážně muslimského severu, které v loňském roce přijaly zákony 

Koránu.37 

Pouze jedinkrát je ve sledovaném vzorku citován představitel muslimského státu 

ve vztahu k ženské tematice, a bohužel je to opět ministr extremistického Talibanu: 

„Jak můžete věřit ženám, které každý měsíc krvácejí?“ zeptal se chladně ministr.38 

Zde je zajímavé použití výrazu „chladně“; ač zpravodajství má být neutrální, zde 

si autor článku dovolil použitím citově zabarveného výrazu vyjádřit nesouhlas 

s citovanou osobou.  

Z muslimů žijících v České republice je citován jediný, ředitel Islámské nadace 

v Brně Muneeb Hassan, původem z Iráku. Rovněž on se vyjadřuje k ženské tematice: 

„Islám je jediné učení, které už před staletími emancipovalo ženu. Žena je rovnoprávná, 

naopak má sem tam nějakou úlevu navíc. Může, ale nemusí chodit do práce – živobytí 

pro rodinu je povinen zabezpečit muž. Má právo na věno. Moje žena je na mateřské, ale 

jinak pracuje u nás ve firmě.“ 39 

 

6.1.2 Snaha žen o zm ěny v rámci islámu 

Muslimské ženy v aktivní pozici, tedy ne jen jako pasivní oběti nařízení Koránu 

či tuhých režimů, ale bojovnice za zlepšení svého postavení, jsou zmiňovány vzácněji: 

Proti islámským zákonům se však bouří i mnozí muslimové, především ženy. (…) „Je to 

jasné porušení lidských práv,“ řekla mluvčí místní ženské organizace Aisha 

Yarkwaiová.40, Některé ženy začaly nedávno tomuto zákazu vzdorovat. Vynořily se 

stovky domácích podzemních škol vedených ženami, které ztratily práci ve veřejných 

školách.41, Tělem i dusí je političkou a nebere si žádné servítky. – „Ženy v politice jsou 

pokaždé zastoupeny bídně, snad s výjimkou Švédska,“ poukazuje Paštunka, pro kterou 

                                                 
37 Proč bude Bariya bičována, 13. 1. 2001 
38 Tam, kde režim zavírá ženy doma a vyžaduje, aby zamalovaly okna, 19. 7. 2001 
39 Muneeb Hassan: Jedině islám už před staletími emancipoval ženu 
40 Proč bude Bariya bičována, 13. 1. 2001 
41 Tam, kde režim zavírá ženy doma a vyžaduje, aby zamalovaly okna, 19. 7. 2001 
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není důležitý pouze podíl žen v nové afghánské vládě, ale také vrácení jejich práv, jejich 

důstojnosti.42 

Dále jsou v aktivní pozici zmíněny dívky v Saúdské Arábii, které navzdory 

přísným zákonům objevily skulinu, jak se na veřejnosti seznamovat s příslušníky 

opačného pohlaví: …mladíci stojí u zábradlí a vyhlížejí zahalené dívky. Rande začíná 

hrou pohledů. Pokud si pár padne do oka, dívka gestem vyzve mladíka, aby upustil 

papírek s číslem mobilu. Pak si stoupnou do různých koutů, hledí si zamilovaně do očí a 

šeptají si romantické věty do bakelitových mluvítek.43 

Objevíme i zmínky o muslimkách vzdělaných či vzdělávajících se: Je z Kábulu. 

Do Faizábádu, centra tohoto horského státečku, utekla před Talibanem, jehož radikální 

interpretace islámu ženám zakazuje studovat. „Chci se vzdělávat, chci léčit lidi, a tak 

jsem tady,“ říká dokonalou angličtinou.44 

 

6.1.3 Militantní muslimská žena 

Zmínky o militantních muslimských ženách odhodlaných účastnit se 

ozbrojeného boje proti Západu v roce 2001 příliš často nenalezneme, ve zkoumaném 

vzorku se objeví jednou: „P řísahám, že i ženy nám zasílaly vzkazy, že jsou připraveny 

se zúčastnit džihádu,“ tvrdil ministr.45 

Nicméně najdeme i verbální podporu muslimek vůči útoku na Spojené státy a 

jejich pachatelům: Jejich názor dokáže dívka z javánské vesnice shrnout do jediné věty: 

„Afghánistán je islámská země, a proto jako muslimka stojím na jeho straně.“ 46 

 

                                                 
42 Věřím v toleranci Koránu, říká Paštunka Fatima, 1. 12. 2001 
43 Saúdská Arábie se otevírá a bolí ji to, 26. 2. 2001 
44 Až přijde den vítěžství, prezident sestoupí z hor, 22. 10. 2001 
45 18. září: Eskalace napětí, 22. 9. 2001 
46 Protesty v Indonésii nejsou zatím hrozivé, 16. 10. 2001 
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6.1.4 Obsese zahalováním 

Vnímání muslimského šátku či jiných kusů oděvu dobře ilustruje etnocentrický 

přístup západních médií k islámu. Podle Mishry (2007: 3) i Klaus a Kassel (2005: 341) 

západní média i literatura kladou přehnaný důraz na muslimský zvyk zahalování žen, 

které prezentuje jako typický znak muslimské ženy. Jak připomíná Abu-Lughod 

(2002:783) i Stabile a Kumar (2005: 765, prezident Bush dokonce muslimské ženy 

souhrnně označil výrazem „women of cover“, tedy zahalené ženy.  

Závoj je vnímán jako symbol jinakosti a neochoty přizpůsobit se (Williamson a 

Khiabany 2010: 85, Klaus a Kassel 2005: 341). Jak upozorňují Bullock a Jafri, fixace 

pozornosti na muslimský oděv je tak zakořeněná, že přistěhovalecké „muslimské ženy 

se často na tento aspekt své identity musí zaměřit také, přestože by raději mluvily o 

něčem jiném“ (2000: 37). 

Důraz je kladen na potřebu vymýcení zvyku zahalovat se. „Potřeba odhalit 

muslimskou ženu přetrvala coby obsese Západu po staletí“ (Mishra 2007: 3). Odstranění 

pokrývky hlavy či celého těla je dle autorky vnímáno jako kulturní vítězství Západu, 

proto je považováno za tolik důležité (rovněž Klaus a Kassel 2005: 345). Odstranění 

závoje je vnímáno jako osvobození od utlačujících praktik, po kterém každá muslimská 

žena touží.  

Jak si všimly Bullock a Jafri (2000: 37), „…závoj jako symbol útlaku a násilí 

ignoruje celý složitý sociologický systém, který se skrývá za rozhodnutím zahalovat se, 

a mnohočetnost významů, které ,zahalování‘ má pro kanadské muslimské ženy.“ Totéž 

v podstatě pozoruje i Mishra: „Americký tisk zavedl svoji vlastní interpretaci šátku coby 

symbolu útisku, ignorujíc přitom fakt, že šátek v rozdílných kulturních a sociálních 

kontextech nabývá rozdílných významů“ (Mishra 2007: 8). Klaus a Kassel (2005: 341) 

dokonce naznačují, že zahalování za koloniálních dob sloužilo jak ochrana před 

sexuálním obtěžováním ze strany koloniálních vojáků.  

Média naopak vůbec nereflektují skutečnost, že v sekulárních muslimských 

zemích, kde zahalování na veřejných místech je oficiálně zakázáno (Turecko, Tunisko) 

ženy často za své právo na zahalení bojují. 



   

 

38

  

Jak upozorňují Navarro (2010: 99), Williamson a Khiabany (2010: 87) i Zemni 

(2011: 29), zpravodajství inklinuje k používání jednoduchých a snadno 

zapamatovatelných symbolů. Právě takovým symbolem se stal šátek, ale ten bohužel 

často zastíní skutečné problémy žen, jako jsou právo na vzdělání či politické zastoupení. 

Socioekonomické problémy tak média opět transformují v problémy kulturní. 

Williamson a Khiabany dokonce citují komentátorku britského deníku Daily Mail, která 

muslimský šátek coby symbol islámu přirovnala k nacistickému využití svastiky (2010: 

87). Deník Daily Express pro změnu využil srovnání s kuklou ozbrojeného lupiče 

(tamtéž: 88).  

Stejné trendy potvrdil i náš výzkum. V naprosté většině článků, které zobrazují 

muslimskou ženu, je její zahalení vzápětí zmíněno, přestože v řadě případů nemá se 

zbytkem textu žádnou významovou souvislost.  

Šátek je vnímán jako nejspolehlivější identifikátor muslimské ženy či rys, který 

je pro českého čtenáře nejzajímavější; zahalování je v nějaké formě zmíněno ve čtrnácti 

materiálech. Hodně to souvisí s talibanským režimem, ovšem zmínky o zahalování se 

objevují napříč tematickým i geografickým umístěním – např. i v materiálu o 

muslimkách v Británii: Do speciálního vchodu pro ženy vstupují jak ženy v burce, tak 

s ledabyle přehozeným šátkem. Sdílná není žádná z nich.47 V převážné většině jde 

jakoby o typický znak muslimské ženy, jednou se naopak objevuje odmítnutí zahalení 

ze strany německé muslimky („ …mám německé školy, německé přátele a nenosím 

čádor.“48) nebo snaha o překračování pravidel (…občas potkáte dívku zahalenou tak 

nedbale, že jí koukají vlasy. Snad naschvál.49). 

Mladá fronta DNES předpokládá, že rovněž samy muslimské ženy vnímají 

zahalení coby symbol útlaku a jakmile to tedy bude režim dovolovat, šátek samy 

odhodí. Proto má zřejmě pro čtenáře být překvapivé, že po porážce Talibanu a 

osvobození Kábulu se to okamžitě nestalo: …zahlédnout včera v ulicích ženy bez burky, 

závoje halící jejich postavy od hlavy k patě, však nebylo možné. Když se mladý voják 

                                                 
47 Britští muslimové nevědí, kam patří, 6. 12. 2001 
48 Nejsme teroristé, tvrdí muslimové z Berlína, 25. 9. 2001 
49 Saúdská Arábie se otevírá a bolí ji to, 26. 2. 2001 
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v centru snažil skupinku dívek přesvědčit, aby si je sundaly, nesetkal se s přílišným 

pochopením.50 

„Čekali jsme snad, že jakmile budou ,osvobozeny‘ od Talibanu, vrátí se ,zpět‘ do 

triček odhalujících břicho a modrých džínsů, nebo opráší své kostýmky od Chanela?“ 

ptá se v této souvislosti Abu-Lughod (2002:785) a připomíná, že burku nevynalezl 

Taliban, ale byl to tradiční oděv paštúnských žen jako symbol cudnosti a slušnosti. 

Burka naopak osvobodila ženu, protože jí umožnila opouštět dům při současném 

zachování všech morálních principů; Abu-Lughod mluví o „mobilních domovech“, kdy 

jít po ulici bez burky by bylo asi stejným faux pas jako pro nás jít v šortkách do opery. 

Rovněž Navarro upozorňuje na neschopnost Západu pochopit, proč i řada 

vzdělaných a pracujících žen dobrovolně nosí šátek (2010: 101). Proto raději tento jev 

opomíjejí, aby se vyhnula nutnosti hledat na tuto složitou otázku odpověď. 

 

6.1.5 Ostatní 

Ze skladby zkoumaných článků poněkud vybočuje zpráva s titulkem „Haag 

trestá Srby za znásilňování“ (23. 2. 2001), která jako jediná reflektuje etnické Muslimky 

v zemích bývalé Jugoslávie a jako jediná též zmiňuje útlak žen ne ze strany jejich 

vlastního státu a náboženství, ale ze strany příslušníků jiných etnik: Trest dvanáct až 

osmadvacet let vězení vyměřil (…) třem bosenským Srbům (…) systematicky 

znásilňovali bosenskomuslismké ženy., „Zneužívali a týrali jste muslimské ženy kvůli 

jejich národnosti a z jejich velkého počtu jste si vybírali kteroukoli, jež se vám líbila,“ 

uvedla soudkyně., ...systematicky zneužili nejméně 20 000 bosenskomuslimských žen. 

apod. 

Téma mnohoženství je zmíněno dvakrát, pokaždé bez hodnotícího podtextu: 

Daúd má dvě ženy, obě vyšší, v stejně sytě modrých šatech doplněných šátkem. (…) 

Podle islámu by měl muž dohlížet na to, aby mezi nimi panovala naprostá rovnost, a 

                                                 
50 Kábul padl, ulice i lidé okamžitě ožili, 14. 11. 2001 
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navlas shodné šperky obou žen ji potvrzují.51 Názor samotných muslimek na polygamii 

se nedozvíme. 

  

                                                 
51 Írán, spása Afghánců, 5. 10. 2001 
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6.2 Rok 2011 

6.2.1 Muslimská žena coby ob ěť násilí a útlaku 

Hned lednový článek se týká domluvených sňatků mezi evropskými muslimy, 

které Německo postavilo mimo zákon. Líčí příběh devatenáctileté kurdské dívky 

vychované v Německu, kterou její rodina násilně provdala: Dívce jednoho dne její 

rodina oznámila, že se provdá. Ženicha jí už vybrali a od jeho rodiny za ni její otec 

dostal osm tisíc eur. (…) O svatební noci muž dívku znásilnil a ona od něj druhý den 

uprchla.52 Nicméně článek překvapivě seznamuje čtenáře s tím, že domluvené sňatky 

nesouvisí přímo s islámem. Běžný zvyk v arabském světě. Netýká se jen muslimů.53 

Pro českého čtenáře je u tohoto článku zavádějící titulek, který zní „Osm tisíc za 

ženu. I když uteče“. Protože z titulku není patrné, o jakou měnu se jedná, může čtenář 

nabýt dojmu, že se jedná o české koruny, což působí ještě více pobuřujícím dojmem. 

I některé další materiály čtenáři naznačují, že některé utlačující praktiky běžně 

v laické veřejnosti spojované s islámem vlastně vůbec do islámu nepatří: Ženy nutí 

zahalovat se a dramaticky omezují jejich společenské angažmá. Snad není troufalé říci, 

že s Mohamedem by si nerozuměli – prorok islámu ženy nejen miloval, ale také jim 

pozorně naslouchal a jejich názor bral v potaz.54 

Že muslimské stát se automaticky nerovná útlaku žen zmiňuje článek o Ománu: 

Ty [ženy, pozn. R. P.] mají v rámci zdejší omezené demokracie volební právo a 

zastávají významná místa ve firmách.55 

Jedna reportáž se zabývá často neutěšenou situací paštúnských dívek v Pákistánu 

(Po tomto zvyku jsou často velmi mladé dívky nabízeny – lépe řečeno prodány – coby 

nevěsty do jiných klanů, které si původní rodina míní naklonit.)56 I zde se sice následně 

zmiňuje, že s islámem tento zvyk nemám mnoho společného, ale je jasné, že pro čtenáře 

se jedná o atraktivní a vděčné téma, což ostatně naznačuje i alarmující titulek (Prodám 

dceru. Zn Pákistán). 

                                                 
52 Osm tisíc za ženu. I když uteče, 19. 1. 2011 
53 Osm tisíc za ženu. I když uteče, 19. 1. 2011 
54 Salafisté, tvrdí islamisté, v Egyptě bodovali. Proč?, 6. 12. 2011 
55 Nepokoje se šíří dál: už se bouří i dosud ospalý Omán, 2. 3. 2011 
56 Prodám dceru. Zn. Pákistán, 27. 6. 2011 
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Tématem ženských práv se hojně věnovaly dva materiály věnované Saúdské 

Arábii, kde oficiální doktrínou je vahábismus, velmi fundamentalistický směr islámu. 

Jelikož v Saúdské Arábii nesmí docházet k nahodilému střetávání obou pohlaví, má 

festival také určeny speciální hodiny pro muže na jedné straně a pro ženy nebo rodiny 

na straně druhé.57 Saúdská Arábie je jedinou zemí této planety, která ženy za řízení 

automobilu trestá. ... ti [radikální islámští duchovní, pozn. R. P.] tvrdí, že žena získá 

s právem sama řídit i možnost kdykoli opustit dům.58. 

Tradičně vděčným tématem je islámský požadavek cudnosti, a proto není divu, 

že samostatného materiálu dokonce doplněného fotografií se dočkala zpráva o tom, že 

pákistánská herečka se svlékla pro indický pánský časopis59. To je poloha, kterou 

Navarro (2010) nazývá „osvobozená a rebelující muslimská žena“ (s. 106 a 110). Tento 

archetyp se podle autorky objevuje zejména ve francouzských médiích a je oslavou 

muslimky, která se vymanila z omezujících pout svého náboženství, která „uspěla 

navzdory okolnostem“ (tamtéž). 

Rovněž v Česku se čas od času tato tematika objevuje. Zde citovaný článek se 

objevil v seriózním deníku, navíc za titulkem je vykřičník, což v Mladé frontě DNES 

není zrovna obvyklé. Zřejmě se jedná o snahu vyvolat senzaci. Pro zahraniční rubriku 

seriózního deníku je to ovšem dost nevhodné, bulvární téma. „Čím senzačnější zprávy o 

islámu jsou, tím lépe se prodávají.“ (Zemni 2011: 36). 

Nejkritičtěji se o postavení ženy v islámu vyjadřuje rozhovor s bývalou 

nizozemskou političkou Ayaan Hirsí Alí, nazvaný Dejme si na islám pozor (30. 4. 

2011). Článek je velmi ostře protiislámsky orientovaný, nicméně z povahy rozhovoru je 

snad čtenáři zřejmé, že jde o názor a osobní zkušenost konkrétního jedince, nikoli o 

objektivní pravdu či o stanovisko redakce. Jako děti jsme se nesměly na nic ptát. Otázky 

se považovaly za odmlouvání. (…) Absolutní poslušnost je to základní, co muslimská 

výchova vyžaduje na každém dítěti. Zvlášť na holčičkách: od dětství nám vtloukali do 

hlavy nižší postavení dívek oproti chlapcům. (…) Učili nás nenávidět každého, kdo není 

muslim. Ale ze všech nejvíc jsme měli nenávidět Židy. …islámské hodnoty způsobují 

chudobu, tyranii a zpozdilost. (…)…muslimská žena nesmí muže opustit, i kdyby jí 

                                                 
57 Království cenzury čestným hostem Světa knihy 2011, 7. 5. 2011 
58 Saúdky sedly do aut. Bouří se, že nesmějí řídit, 18. 6. 2011 
59 Pákistán zuří: herečka se svlékla v Indii a navíc ještě uráží rozvědku!, 5. 12. 2011 
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sebevíc ubližoval. Alí navíc směšuje islám s jinými, kmenovými tradicemi, když 

zmiňuje ženskou obřízku, která ovšem s islámem nemá nic společného60.  

 

6.2.2 Snaha žen o zm ěny v rámci islámu 

Několikrát tisk zmiňuje zapojení žen do revolucí v zemích severní Afriky. 

Důležitou roli hrály při protestech ženy. Podle al-Džazíry jsou současné události hlavně 

„feministickou revolucí“. Ženy dnes tvoří polovinu arabských univerzit a řada z nich 

aktivně organizovala protesty v Tunisu i v Egyptě, posílala vzkazy přes Facebook a 

informovala o probíhajících událostech na svých blozích.61 Nebo v témže článku: Týden 

před odstoupením Mubaraka odešla z televize, připojila se k protestujícím na náměstí 

Tahrír a už se nevrátila zpátky. 

  Zde je zajímavé zmínění Facebooku a vůbec moderních technologií 

během revolucí. Jak jsme již řekli, islámu je Západem tradičně přisuzována zaostalost a 

primitivita. Zde si však média protiřečí a vystupují ze zajetého stereotypu, když vzápětí 

zmiňují používání sociálních sítí, které se zdají být typickým vynálezem a znakem 

Západu. Navíc ještě zmiňují tyto nástroje v rukou žen, což je dalším prolomením 

stereotypu, neboť technologie bývají zpravidla považovány za doménu mužů.  

Dále dostaly poměrně velký prostor saúdské ženy, které se v červnu 2011 

vzbouřily za své právo řídit automobil: „Je to začátek dlouhé kampaně. Již 

neustoupíme,“ prohlásila včera pro agenturu AP Vadžíha Huvajdarová. Aktivistka, 

která léta bojuje za právo saúdskoarabských žen řídit automobil. (…) Saúdské ženy 

s podporou mezinárodních organizací zahájily prý časově neomezený akt jakési 

občanské – či šoférské – neposlušnosti. (…) Odvážné Saúdky, které získaly řidičské 

průkazy v zahraničí, se k protestu svolaly skrze sociální sítě.62  

List zmiňuje, že některé ženy mají i podporu svých mužů: Arabská média 

dokonce tvrdí, že včera do vozů nasedli i mužští sympatizanti akce, kteří se oblékli tak, 

aby z dálky mohli připomínat ženy. Chtěli údajně zmást policii. (…). „Právě jsme se 

                                                 
60 Kropáček 2002: 142, Mendel, Ostřanský a Rataj 2007: 439 
61 Muselo to přijít, 26. 3. 2011 
62 Saúdky sedly do aut. Bouří se, že nesmějí řídit, 18. 6. 2011 
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vrátili ze supermarketu. Moje žena se rozhodla začít tento den řízením vozu,“ napsal 

například žurnalista Taufik Sajf.63 

 

6.2.3 Militantní muslimská žena 

Muslimská žena v roli bojovnice se objevuje zejména v lednu ve spojitosti 

s teroristickými útoky na moskevské letiště Domodědovo. List v této souvislosti 

připomíná tzv. černé vdovy, ženy, jež ve válkách na Kavkaze přišly o své mužské 

příbuzné a sebevražedným útokem se mstí ruskému státu: Abdurachmanovová, stále 

sedmnáctiletá, spáchala loni v březnu, pár měsíců po smrti svého manžela, 

sebevražedný atentát v moskevském metru. To aby ho pomstila. Spolu s další ženou, 

která též mstila svého zabitého muže, se opásala výbušninami a pro svou vražednou misi 

si vybrala ranní dopravní špičku.64  

 Povšimněme si zde výrazu „stále sedmnáctiletá“. Věk útočnice není pro 

zprávu podstatný, navíc zde je na něj kladen nebývalý důraz, je zmíněn i v předchozím 

odstavci. Na základě etnocentrického přístupu se nám zde média patrně snaží sdělit, že 

to je věk z našeho pohledu pro sňatek příliš nízký, a vnucují nám dojem odchylky od 

normy. 

Černé vdovy se objevují celkem ve třech materiálech, např. i: Vlasy zakryté 

černým šátkem, výbušniny kolem pasu. Tyto tzv. černé vdovy ze severního Kavkazu již 

mnohokrát útočily na území Ruska. Nebývá jim více než třicet let, jsou to vdovy nebo 

příbuzné bojovníků, kteří zemřeli v bojích s ruskou armádou… (…) Není vyloučeno, že 

černou vdovou byla i žena z letiště Domodědovo.65 

Zmíněny jsou však snahy zapojovat ženy do válečných operací i v jiných částech 

světa. Podobně se na „použitelnost“ žen pro boj dívají třeba Palestinci… A podobně 

pružné co do nasazení žen jsou ostatně i mnohé teroristické buňky v Iráku, kde 

islamismus teprve zapouští hlubší kořeny.66  

                                                 
63 Saúdky sedly do aut. Bouří se, že nesmějí řídit, 18. 6. 2011 
64 Jakou podobu získá ruský hněv?, 25. 1. 2011 
65 Stopy míří na Kavkaz. Proč Rusko nezvládá tento divoký region?, 26. 1. 2011 
66 Jakou podobu získá ruský hněv?, 25. 1. 2011 
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Kromě toho je ještě v bojovné póze zmiňována manželka zabitého teroristy 

Usámy bin Ládina: V místnosti s bin Ládinem se jedna žena – bin Ládinova manželka 

vrhla na komando, byla střelena do nohy, ale nebyla zabita.67 

Kromě vyloženě fyzických útoků se ženy objevují ještě v roli bojovnice za svá 

práva proti sekularizované kultuře Západu, a to zejména tam, kde jim západní 

společnost vnucuje svůj způsob oblékání: Několik žen se zahalilo do nikábu a vyšlo 

protestovat na náměstí před katedrálu Notre Dame.68 

 

6.2.4 Obsese zahalováním 

Obsese zahalováním se nejvíce projevila v dubnu 2011, kdy ve Francii vstoupil 

v platnost zákaz nošení burek a nikábů, tedy oděvů zahalujících celou postavu i tvář. 

Tzv. „šátková aféra“ (l’affaire du voile) přitom proběhla ve Francii již v roce 2004, kdy 

země zakázala náboženské symboly na státních školách. Navarro ji nazývá „vzájemným 

propojením sexismu, rasismu a třídní diskriminace“ (2010: 97) Podle Navarro bylo 

mediální pokrytí této události zcela nevyvážené: média dala prostor zastáncům zákona, 

kteří se oháněli potřebou zajistit ženám práva a důstojnost, ovšem názorům žen, kterých 

se zákon bezprostředně dotkl, už tolik prostoru zdaleka věnováno nebylo (2010: 108–

109).   

Mladá fronta DNES se v roce 2011 během tří dnů věnovala tématu hned ve 

čtyřech materiálech. Nicméně ty nezapomínají zmínit, že takto důkladné zahalování se 

týká jen zlomku celkového počtu muslimských žen: Do těchto úborů se obléká část 

muslimských žen. Ve Francii žije pět až šest milionů muslimů, ale počet žen, které se 

takto zahalují, se odhaduje jen na 2 000.69 V červenci poté list píše o stejném tématu 

podruhé, když stejný zákon přijala i Belgie.  

                                                 
67 „Bin Ládinova manželka se vrhla na vojáky. Postřelili ji“, 4. 5. 2011 
68 Ve Francii začal platit zákaz burek, dvě ženy hned skončily na policii, 12. 4. 2011 
69 Zákaz nošení burky vstupuje v platnost, 11. 4. 2011 
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List zmiňuje neochotu některých žen burku odložit, málokdy však českému 

čtenáři vysvětluje, proč tomu tak je: Některé z žen, jež se zahalují, se totiž svého zvyku 

prostě nehodlají vzdát.70 

Podobně má zaujmout, vyvolat nechápavé reakce a zřejmě i smích jiná zpráva: 

Kandidátka egyptské salafistické strany Núr odmítla na billboardech během kampaně 

před parlamentními volbami vystavit vlastní tvář. Prý z náboženských důvodů. Nakonec 

politička souhlasila, aby z plakátu na kolemjdoucí shlížel… její manžel.71 Tato rádoby 

komická zpráva zastiňuje následující sdělení, že …podle egyptských zákonů musela být 

na každé partajní kandidátce povinně žena.72 

Dvakrát je zmíněno zahalení jako osobní volba: Chodit zahalená je pro místní 

ženy tradice, nikoli povinnost.73Závoj přes obličej je pro ni výrazem podrobení se 

Bohu.74 

Mnoho z nich mělo šátek a chovalo se pasivně…75 píše Mladá fronta DNES ve 

spojitosti s účastí žen na revolucích v severní Africe, jako by snad zahalení a pasivita 

ženy spolu nějak přímo souvisely. 

Zpráva ze září nese titulek Prezidentkou Francie chce být muslimka v závoji.76 

Autorka či editor zde zahalení považovali za natolik významnou charakteristiku 

jednotlivce, že cítili jako nutné zmínit jej již v titulku. Jiné charakteristiky ani politický 

program dané ženy se ostatně z článku vůbec nedozvíme, tedy kromě toho, že chce 

zrušit zákon zakazující burky. „…kdykoli jsou ukazovány politicky aktivní ženy, více 

se dozvíme o jejich osobním zázemí a současné situaci než o jejich politických 

názorech.“ (Klaus a Kassel 2005: 346). 

 

                                                 
70 Ve Francii začal platit zákaz burek, dvě ženy hned skončily na policii, 12. 4. 2011 
71 Salafisté, tvrdí islamisté, v Egyptě bodovali. Proč?, 6. 12. 2011 
72 Salafisté, tvrdí islamisté, v Egyptě bodovali. Proč?, 6. 12. 2011 
73 Nepokoje e šíří dál: už se bouří i dosud ospalý Omán, 2. 3. 2011 
74 Ve Francii začal platit zákaz burek, dvě ženy hned skončily na policii, 12. 4. 2011 
75 Muselo to přijít, 26. 3. 2011 
76 23. 9. 2011 
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6.2.5 Ostatní 

V publicistickém článku české muslimky Jany Al Oukly77 se objevilo 

vypodobnění muslimské ženy coby odbornice, zaměstnané ženy vykonávající určité 

povolání, což jinak není v českých médiích častý obraz: Například případ třicetileté 

Atwar Bahjat, která se ze sympatické svatební fotografky stala úspěšnou reportérkou 

stanice al-Džazíra a al-Arabíja. 

V souvislosti s arabským jarem se kupodivu zmínek o ženách-odbornicích 

objevilo více. V článku Muselo to přijít (26. 3. 2011) je citována Amira Mohsen, 

egyptská novinářka a studentka arabských médií na Oxfordské univerzitě. Jinde je 

citována Shahira Amin, bývalá šéfredaktorka největší egyptské státní televize Nile TV78. 

Týž článek je doplněn fotografií katarské televizní moderátorky. Můžeme se ovšem 

ptát, proč nejsou citovány také jiné odbornice a vzdělané ženy než pouze novinářky? 

Nebyly právě k dispozici, nebo si novináři pouze usnadňovali práci? 

V jednom případě se nám snaží Mladá fronta DNES přiblížit arabské ženy jako 

ty, které také sledují turecké telenovely, tedy vlastně jedny z nás: …pokud chcete 

zapadnout do hovoru s obyčejnými ženami, na poslední vývoj té či oné telenovely 

nakonec většinou narazíte…79 

 

6.3 Shrnutí a interpretace výsledk ů kvalitativní analýzy 

Naše analýza potvrdila některé tradiční stereotypy spojované s muslimskými 

ženami, zároveň ovšem narazila i na několik případů, které upozorňují na pozvolné 

změny ve vnímání těchto žen. 

Ženy jsou tradičně zobrazovány téměř výlučně jako zahalené a jsou jim 

přisouzeny pasivní role či role oběti. Často bývají zmiňovány v souvislosti se svými 

nerovnými právy nebo násilím, které je na nich pácháno.  

                                                 
77 Ženy si samy určují hranice, 26. 2. 2011 
78 Muselo to přijít, 26. 3. 2011 
79 Muselo to přijít, 26. 3. 2011 
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Zároveň jsme však nalezli i ženy v netradičních polohách, jako je válečnice či 

uživatelka nových technologií. Tam, kde je list zmiňuje jako utlačované, nezapomíná 

často dodat, že se jedná o výjimečnou situaci nesouvisející přímo s islámem.  

Jak si všimla i Navarro (2010: 100), média příliš nereflektují moderní 

muslimskou ženu. Tyto ženy však přitom nejsou pouze „…ženy v domácnosti, matky a 

muslimky (zjednodušený obraz přenášený médii), ale rovněž studentky, výzkumnice, 

podnikatelky, pomocnice v domácnosti, umělkyně, političky, dobrovolnice, aktivistky 

atd.“. To se z médií ovšem dovídáme pouze nárazově a většinou ve spojitosti s nějakou 

kontroverzní aktivitou (například ženy jako aktivistky bojující proti francouzskému 

zákonu). Nicméně i tento trend se zdá zvolna měnit, jak lze vypozorovat z rozdílů mezi 

jednotlivými sledovanými lety. 

Podle Navarro (tamtéž) média rovněž nereflektují ženské hnutí v muslimských 

zemích. Náš výzkum ukázal, že tomu již tak zcela není. V souvislosti s arabským jarem 

se i těmto snahám dostalo pozornosti, i když ne ve velké míře. 
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7 Analýza vizuálních materiál ů 

Stereotypní a jednostranné zobrazování se samozřejmě netýkají jen textů, ale i 

doprovodných obrazových materiálů v médiích. Ty často hrají při formování 

mediálního obrazu ještě důležitější roli než text, protože jsou patrně tím prvním, co 

čtenáře na stránce novin upoutá a co se mu nadlouho vryje do paměti. „Protože 

informace obsažené v obrázcích se obvykle vstřebávají mnohem rychleji než ty 

v textech, obrázky mají velký vliv na vytváření veřejného mínění“ (Klaus a Kassel 

2005: 348). Na tom, jak fotografie ve výsledku vyzní, se přitom nepodílí pouze její 

obsah, ale také méně zjevné charakteristiky jako úhel záběru, umístění v listu a 

doprovodné text (Wilkins 1995: 54). 

Co nám tedy fotografie v novinách říkají v případě muslimských žen? 

Především, stejně jako u textů s muslimskou tematikou, jsou fotografie žen v tisku 

zastoupeny jen minimálně. Wilkins (1995), která zkoumala fotografie muslimských žen 

v americkém tisku počátku 90. let 20. století, mluví v této souvislosti o „symbolické 

anihilaci žen v masových médiích“ (s. 53), která ženu prakticky opomíjejí nebo 

trivializují a marginalizují. To potvrdil i autorčin výzkum, kde pouze 13 procent 

fotografií k tematice Středního východu tvořily fotografie žen.  

Navarro (2010: 101) zmiňuje „obecnou tendenci vybírat pro ilustrace zpráv o 

muslimských ženách fotografie anonymních a pasivních zahalených žen vykládaných 

z kulturalistické a tradicionalistické perspektivy‘“. Podle ní zahalená žena evokuje 

dojem, že nemá žádné povinnosti či profesní dráhu (tamtéž). Autorka (tamtéž: 98) 

upozorňuje na fakt, že ženy ve stereotypním vyobrazování bývají spojeny s tradicí, 

zatímco muži jsou asociováni s pokrokem; například muslimského muže častěji 

nalezneme vyobrazeného v západním oděvu, zatímco ženy zásadně v tradičních šatech. 

Podle Wilkins (1995: 53) pravděpodobnost, že na doprovodné fotografii bude žena, je 

nejvyšší u sociálních témat, kde se objevuje dvakrát více fotografií žen než mužů; u 

fotografií doprovázejících materiály věnované násilí je poměr žen a mužů zhruba stejný, 

u nenásilných politických a ekonomických témat dominují muži. 

Wilkins (1995: 50) se domnívá, že ženy slouží více jako obrazový doplněk textu 

než zdroj seriózních informací. Klaus a Kassel došli v podstatě k témuž závěru. 

„Fotografie žen, které doprovázejí zprávy v tisku, jsou téměř výhradně používány pro 
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svoji symbolickou hodnotu a zřídka jsou jakkoli provázány s obsahem textu.“ (Klaus a 

Kassel 2005: 348) Fotografie fungují na dvou úrovních – jsou nositeli jak informací, tak 

i skrytých ideologických hodnot (Wilkins 1995: 51). 

U žen se podle Wilkins mnohem častěji dozvídáme informace o jejich rodinném 

stavu a mateřství, u mužů naopak o jejich profesním zařazení, bývají asociovány 

s rodinou nebo náboženskou vírou (Wilkins 1995: 54–55). „…muži tvoří zprávy jako 

nezávislí činitelé, zatímco status žen, aby upoutaly pozornost masmédií, je podmíněn 

jejich vztahy s ostatními relevantními aktéry“ (Wilkins 1995: 55). Rovněž Wilkins 

upozorňuje na dominantní reprezentace muslimských žen coby obětí, pasivních aktérů 

nebo v souvislosti se zahalováním (tamtéž). Wilkins (1995: 57) také zmiňuje časté 

fotografie truchlících muslimských žen.  

Falah (2005) zopakovala podobný výzkum v USA deset let po Wilkins, v době, 

kdy už bylo po útocích na newyorské obchodní centrum. Jak Falah (2005: 302) 

upozorňuje, nebezpečím objektivity je zde i to, že média mohou od agentur kupovat 

pouze jednotlivé fotografie bez doprovodného textu, a umisťovat je do médií zcela 

volně dle svého uvážení, redakční politiky a třeba v úplně jiném kontextu, než v jakém 

původně vznikly. 

Rovněž náš výzkum potvrzuje podobné trendy, a to zejména v roce 2001. 

V tomto roce jsme u analyzovaných materiálů objevili celkem osm fotografií žen. 

Z toho pouze v jednom případě šlo a ženu v aktivní roli, jako představitelku nějakého 

profesního zařazení – jedná se o materiál z 20. listopadu 2001 a na fotografii je 

hlasatelka afghánské televize, čtoucí zprávy po pádu Talibanu. Na zbytku fotografií ve 

většině případů vidíme, „…jak kráčejí ulicí své čtvrti s nákupní taškou nebo vozíkem.“ 

(Navarro 2010: 104) Ženy jsou tak většinou pouhou ilustrací ke zpravodajským 

materiálům, aniž by měly přímý vztah k textu. V této souvislosti byly oblíbené portréty 

ženy coby ochranitelky rodiny jsou oblíbené, s dítětem nebo rodinou se žena objevila na 

třech snímcích. 

V roce 2011 bylo fotografií žen celkem deset. Aktivních žen přitom nacházíme 

více a nalézáme je také v pestřejších prostředích a v rozmanitějších rolích. Na fotografii 

z 26. března opět vidíme oblíbenou roli televizní moderátorky, tentokrát ze stanice al-

Džazíra. Další fotografie doprovázející týž článek zobrazuje mladé Arabky, zřejmě 
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studentky, s popiskem Tak co jsme si vybojovaly?80 Článek z 18. června doprovází 

fotografie saúdské ženy za volantem automobilu81. Díky protestů francouzských 

muslimek proti novému zákazu se fotografie častěji objevily u textů s politickou 

tematikou. Žena jako matka od rodiny v tomto roce zcela chybí, v jiné pasivní poloze 

nebo jako pouhá ilustrace byla žena zobrazena na čtyřech snímcích. 

Od doby, kdy výzkum vznikl, některé role přibyly – zatímco Wilkins ve své 

době neobjevila žádné portréty žen v souvislosti se zločinnou a vojenskou činností 

(1995: 56), dnes to není výjimkou. Fotografie z 25. ledna 201182 tak zobrazuje ženu 

v bojovné póze s pistolí v ruce. 

Rovněž po vizuální stránce se projevuje obsese zahalováním: v roce 2001 byly 

na fotografiích zahaleny všechny zobrazené ženy, v roce 2011 to bylo sedm žen 

z deseti. Otázka ovšem je, zda fotografové pořizují tyto snímky záměrně, nemají šanci 

se dostat k nezahaleným ženám, nebo nevyvíjejí dostatečnou snahu, aby se k nějakému 

nestereotypnímu snímku dostali.  

                                                 
80 Muselo to přijít, 26. 3. 2011 
81 Saúdky sedly do aut. Bouří se, že nesmějí řídit, 18. 6. 2011 
82 Jakou podobu získá ruský hněv?, 25. 1. 2011 
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Závěr 

Jak ukázala analýza, v českém prostředí stále existují stereotypy ohledně 

zobrazování muslimských žen, byť v posledních letech došlo k mírným posunům. 

Muslimové obecně se objevují pouze ve spojitosti s určitými zeměmi, což vytváří 

nevyvážený obraz. Rovněž málo materiálů je psáno samotnými muslimy, pokud jsou 

citováni odborníci na muslimskou problematiku, jsou to zpravidla nemuslimové. 

Přetrvává etnocentrický pohled, který portrétuje muslimy jako odlišné, iracionální a 

jejich náboženství jako neslučitelné se západním stylem života. 

Muslimské ženy jsou převážně zmiňovány v souvislosti k násilím, útlakem a 

porušováním lidských práv, nově se upevňuje jejich obraz jako aktivních činitelek 

v boji za tato práva. Dále se objevují hlavně ve spojitosti s rodinou a sociálními 

záležitostmi. V médiích nadále přetrvává obsese muslimským šátkem, který je 

zmiňován i vizuálně zobrazován téměř při každé příležitosti, byť by nebyl relevantní 

vzhledem k tématu práce. Žena, která se z muslimských tradic vymanila, je pak 

oslavována jako silná hrdinka. 

 „…zatímco Západ vidí šátky jako známku podřízené povahy muslimských žen, 

v muslimských zemích jsou pornografie, prostituce a nedostatek úcty k ženám 

v masmédiích používány představiteli těchto států k systematické kritice západních 

zemí…“ (Navarro 2010: 112). Změna uvažování a snaha o větší pochopení protivníka 

tedy budou nejspíš nutným nástrojem vzájemného porozumění na obou stranách. 
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Summary 

This work has focused on the media portrayal of muslim women in the Czech 

daily press, namely Mladá fronta DNES. At the beginning, we outlined the history of 

Islam, as well as the role of women in it, supported by exact quotations from the Koran 

itself. Afterwards we introduced the mechanisms that play a role in creation of the 

media representations. We looked briefly at two different ways of overlooking foreign 

cultures in the media – ethnocentrism and cultural relativism, and we concluded that it 

is mainly ethnocentrism that prevail in today’s media. We also introduced the term 

„orientalism“ made famous by Edward Said. 

Later on, we made an analysis of media portrayals of muslim women in Mladá 

fronta DNES during the years 2001 and 2011. In 2001 we analysed 27 published 

materials, in 2011 the number was 21 materials. These were published mostly in the 

„foreign affairs“ section of the paper and focused mainly on Middle East and North 

Africa, while other regions were systematically omitted. The frequency of articles was 

highest in September 2001 (terrorist attacks in New York) and April 2011 (the anti-veil 

law in France).  

We conclude that the portrayal of muslim women in Mladá fronta DNES is 

largely influenced by common stereotypes. Muslim women are oftem portrayed as 

passive or opressed, connected to family or social issues. We can see this infuence in 

written texts as well as photographs. The obsession with the veil persists, muslim 

women being mostly portrayed as veiled and those who are unveiled being celebrated as 

heroines. 

Though minor changes have occured in the past years – for example some little 

space is given to educated Middle-Eastern female professionals, these are still large 

areas to be improved. That is a challenge that the current news reporters are facing. 
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