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Anotace (abstrakt) 
Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociálních médií v kontextu Egyptské 

revoluce v roce 2011. Cílem práce je nabídnout dva různorodé pohledy na vnímání role 

sociálních médií jako jedněch z faktorů politických a společenských změn v Egyptě. 

První část práce se věnuje faktické prodemokratické roli sociálních médií vyplývající  

z online činnosti egyptské aktivistické sféry. Ta se začala výrazněji formovat  

s rozvojem blogů a následně i Facebooku a Twitteru. Druhá část práce nabízí pohled na 

zapojení sociálních médií do Egyptské revoluce 2011 skrze tvrdá data. Prostřednictvím 

analýzy dvou globálních a jednoho českého zpravodajského online serveru byl zkoumán 

výskyt zmínek o činitelích souvisejících se sociálními médii a online aktivismem v 

Egyptě. Výsledky nabízejí představu o tom, jaký jim byl poskytnut prostor v online 

zpravodajství v kontextu přelomových událostí v Egyptě. 

 

Abstract 
This thesis deals with the topic of social media in the context of the Egyptian revolution 

in 2011. The aim is to offer two diverse views on the perception of the role of social 

media as a facilitator of political and social change in Egypt. The first part deals with 

the actual pro-democracy role of social media resulting from online activities of 

Egyptian activist community. The second part offers a view of this fact through raw 

data showing the involvement of social media in the Egyptian revolution 2011. Through 

the analysis of two global and one Czech online news site was investigated occurrence 

of mentions on all factors related to social media and online activism in Egypt. The 

results provide an idea of what space they were given in the online news in the context 

of revolutionary events in Egypt. 
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Úvod 
 

Egypt se v prvních měsících roku 2011 stal součástí politických převratů  

v arabských zemích, které jsou dnes známy pod pojmem Arabské jaro. Do ulic 

egyptských měst v čele s Káhirou vyrazily 25. ledna zástupy lidí nespokojených  

s vládnoucím autoritářským režimem prezidenta Hosního Mubáraka. Trvalo 18 dní, než 

se odhodlaným protestujícím podařilo svrhnout režim, jež byl u moci celých 30 let.  

Protesty proti vládě prezidenta Hosního Mubáraka měly ryze pragmatické 

kořeny související s nespokojeností občanů ze stávající ekonomické, společenské  

a politické situace Egypta. Symbolem Egyptské revoluce, jak tuto historickou událost ve 

své práci nazývám (dále jen ER), se stala především mladá generace vyzbrojena 

novodobými revolučními nástroji – internetem a sociálními médii1. S pomocí těchto 

technologií mohli aktivní účastníci protestů efektivně organizovat protesty, instantně 

mezi sebou komunikovat a v neposlední řadě permanentně informovat zbytek světa  

o tom, co se v ulicích vzpoury odehrává. Díky výrazné přítomnosti v informačním 

prostoru se ze sociálních médií jakožto nástroje k politické změně zase jednou stalo 

globální mediální téma, i když tentokrát se narozdíl od tzv. Twitter revoluce v Íránu  

(2009) zacházelo s líbivými přívlastky typu "Facebooková revoluce" o něco opatrněji. 

Při populárním připomínání role Facebooku či Twitteru byl často opomíjen 

jeden velice zásadní fakt. Výrazné hlasy, jež se nebály veřejně odkrývat bolavá místa 

Mubárakova režimu a neustále přesvědčovat lid o nespravidlivé moci, která zemi 

ovládala, kontinuálně zaznívaly ze sociálních médií již léta před ER. Jejich autory byli 

mladí aktivisté, kteří volali po změně starého režimu a toužili po otevřených dveřích k 

demokracii. K oslabování Mubárakova režimu přispívali svým postupně získávaným 

know-how v oblasti nových technologií, které jim sloužily k vyslovení názorů a 

budování sítě podobně smýšlejících vrstevníků. Blogy, Facebook a Twitter, tedy 

sociální média, na která se zaměřuji v této práci, pochopitelně sama o sobě nezmůžou 

vůbec nic. Bez zkušeností a vizí, jak tato média použít v politicko-občanském boji, by 

některé salvy na jejich “klíčovou roli” během ER přeci jen zněly o něco tišeji.  

 Výše naznačený úhel pohledu si vybírám za základní východisko k teoretické části 

mé práce. Online aktivismus, jako angažovaná občanská činnost ve sféře internetu, 
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prošel v Egyptě několika fázemi před přelomovými událostmi v lednu 2011. Po stručné 

sondě do základních fakt ER se v druhé kapitole věnuji prvnímu předpokladu online 

aktivismu  – internetu. V souvislosti s internetizací Egypta vysvětluji digitální propast a 

zmiňuji dva důležité faktory pro ER: stav internetu aktuální k počátku roku 2011 a 

odpojení země od internetu během ER. Ve třetí kapitole přibližuji pozadí a širší kontext 

online aktivismu v Egyptě. Za nezbytné považuji vymezit virtuální prostředí shodné pro 

aktivisty i občanské žurnalisty a v podkapitolách se pak konkrétně zaměřuji na tři výše 

zmíněná sociální média jako formy online aktivismu: blogy, Facebook a Twitter. U 

blogů popisuji jejich úzké napojení na kořeny opozice a vybírám tři osobnosti egyptské 

blogosféry. U Facebooku se orientuji na dvě skupiny, jež vznikly přímo v prostředí této 

sociální sítě a sehrály roli během ER. U Twitteru mě pak zajímá především jeho využití 

během ER. V závěrečné kapitole teoretické části se zabývám tématem omezování, 

kterým online aktivisté čelili ze strany egyptské moci a zamýšlím se nad teoretickými 

klady a zápory pojímání sociálních médií (popř. internetu) jako nástrojů k politické 

změně.  

 V praktické části se odkloním od zainteresovaného pohledu do výše popsané 

problematiky a budu zkoumat, jak se představa o roli internetu a sociálních médií 

během ER promítla do informování zpravodajských online serverů. Svůj výzkum 

soustředím na to, do jaké míry rezonovala přítomnost sociálních médií v aktuálním 

informování o ER. Na formulovanou výzkumnou otázku “Jak velký prostor zaujímaly 

souvislosti spjaté se sociálními médii při informování o Egyptské revoluci 2011 v on-

line zpravodajství?” se pokusím najít odpověd prostřednictvím kvantitativní obsahové 

analýzy více než 300 příspěvků, které jsem dohledal u tří vybraných zpravodajských 

serverů: nejčtenějšího českého serveru Novinky.cz, tradičního britského zpravodajství 

zastoupeného BBC.co.uk a on-line verzí nejvlivnějšího arabského média Aljazeera.com. 

Metodologii a přístup k výzkumu prezentuji v úvodu praktické části této práce. 

 

Oproti původním tezím dostála tato bakalářské práce několik změn. Od 

původního záměru zkoumat využívání sociálních médií jako jednoho ze zdrojů při 

informování o ER se odkláním především na základě hlubšího poznání kontextu 

sociálních médií v Egyptě v jejich faktické prodemokratické roli během ER. Koncept 

média jako nástroje k politickým změnám mě zajímá více než koncept média jako 

                                                                                                                                          
1 Pojmem sociální média rozumím taková online média, která umožňují participaci při tvorbě obsahu a sociální interakci mezi 
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jednoho ze zdrojů pro zpravodajské informování. Navíc po primární analýze článků na 

zmíněných zpravodajských online serverech bylo zjištěno, že využití sociálních médií 

jako zdrojů se omezuje na sporadické citace z Twitter účtů.  

1. Obecné souvislosti Egyptské revoluce  
Hosní Mubárak byl u moci s Národní demokratickou stranou od roku 1981. Dle 

ústavy se Egypt tvářil jako demokratický stát zaručující veškeré svobody a lidská práva, 

ale příčinou kontinuálně vyhlášeného krizového stavu od počátku Mubárakova 

prezidentství byl stát v dezolátní a nestabilní společenské, ekonomické a politické 

situaci. Občany frustrovala korupce2, policejní brutalita, omezování základních lidských 

svobod či nezaměstnanost. I po stránce ekonomické se Egypt potýkal s problémy. 

Neustále se zvyšoval státní dluh i rozpočtový deficit3 a 40,5% obyvatel žilo pod úrovní 

chudoby s 2 dolary na den. (Bareš, Gombár, Veselý, 2009). Čtvrtina mladých byla podle 

dostupných údajů z roku 2007 nezaměstnaných (Index Mundi, 2013) a nestabilní situaci 

ještě více podpořila světová potravinářská krize spojená s prudkým vzestupem cen 

potravin.  

Epicentrem ER se stala Káhira, konkrétně centrální náměstí Tahrír (v překladu z 

arab. “Osvobození”), které již v minulosti několikrát sehrálo zásadní roli během 

významných historických okamžiků severoafrické země (srovnej Tawil-Souri, 2012). 

Uprostřed náměstí rozložily protestující davy provizorní tábor a po celou dobu 

občanského povstání odmítaly prostor opustit, dokud bude Hosní Mubárak u moci. K 

tvrdému jádru tvořenému všemi významnými opozičními skupinami se připojily 

statitisíce spoluobčanů a Egypt zažíval nejsilnější vlnu občanských nepokojů od roku 

2003, kdy americká vojska obsadila Irák. Protestní akce přicházely v několika vlnách4 a 

o jejich konání i pravidlech (důraz byl kladen na mírový průběh a nenásilnost) se 

protestující dovídali nejen z internetu, ale i tradičními formami jako jsou plakáty, 

                                                                                                                                          
uživateli. V souvislosti s touto prací se konkrétně vymezuji na blogy a sociální sítě Facebook a Twitter. 
2 Transparency International v pravidelném ročním vydání Corruption Perception Index (2010) udělila Egyptu známku 3.1, která jej 
zařadila na 98. příčku ze 178. zemí světa (známka 10 zručuje “žádnou korupci”). Pro porovnání: Česko bylo ve stejném žebříčku s 
hodnotou 4.6 na 53. místě. Na prvních třech místech se shodnou hondotou 9.3 figurovalo Dánsko, Nový Zéland a Singapour.  

3 Jedním z největších donátorů Egypta byly Spojené státy americké, které od roku 1979 ročně průměrně posílali finanční injekci ve 
výši 2 miliard dolarů (Reuters, 2011). 

4 První demonstrace proběhly 25. ledna pod názvem “Den hněvu” a následovala série hlavních protestů: 28. leden byl “Dnem 
zloby”, 1. února se konal “Pochod miliónů”, 4. února se protestovalo na “Pátek odchodu”, 9. února byla vyvolána generální stávka a 
11. února proběhl plánovaný “Den mučedníků”.  
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letáky, telefonické hovory, přímé setkání, graffiti a svou roli sehráli i řidiči taxi služeb 

(Lim, 2012). Nepopíratelný vliv měla i arabská televiziní stanice Al-Jazeera, která 

podávala vyčerpávající zpravodajství, do něhož zahrnovala i informace proudící 

sociálními médii.  

Jak už bylo v úvodu zmíněno, režim se vydžel bránit 18 dní, během nichž 

Mubárak podnikal různé kroky k uklidnění nespokojených občanů (odvolání vlády, 

jmenování nového viceprezidenta, přislíbení vlastní neúčasti v příštích volbách). 

Faktickými nástroji, které revoltu potlačovaly, pak byly státní bezpečnostní složky 

potlačující horlivé demonstrace a tajná policie houževnatě zatýkající protestující v 

ulicích. Protestujícím se několikrát postavili i agresivní Mubárakovy stoupenci. Kromě 

toho fungovala i rozsáhlá kontrola informací. K šíření protidemonstračních sdělení 

využívaly egyptské autority SMS služby a státní média. Ve velkém byli napadáni 

nezávislí novináři z egyptských, arabských a mezinárodních médií a arabský 

zravodajský kanál Al-Jazeera byl 30. ledna dokonce nařízením ministra informací 

zbaven vysílací licence a jeho činnost pozastavena (Committee to Protect Journalists, 

2011). O zablokování přístupu k internetu se blíže věnuji v kapitole 2.3.  

Podle Amnesty International (2011) přišlo během egyptské revoluce o život 840 

osob a více než 6000 bylo zraněno. 

 V současnosti je situace v Egyptě po dvou letech od ER stále velmi nestabilní. 

Bývalý prezident Hosní Mubarák čelí obvinění za podíl na represích během protestů, 

zatím ale nebyl vynesen žádný rozsudek. První parlamentní volby od pádu předchozího 

režimu se konaly v prosinci 2011 s vysokou účastí (62%) (Michael a Hubbard, 2011). 

Ve volbách zvítězila islamistická strana Muslimské bratstvo, která v Egyptě vznikla v 

roce 1928 a od roku 1954 byla zakázána, ač Mubárakovým režimem “tolerována” do té 

míry, že ve volbách 2005 získala v parlamentu 20% křesel (Shehata a Stacher, 2005). V 

roce 2012 byl prezidentem zvolen Mohamed Mursí, kandidát  Muslimského bratrstva. I 

přes novou ústavu přijatou 26. prosince 2012  pokračuje v některých krocích proti 

základním svobodám a právům svých občanů a demokracie je tak v Egyptě stále na 

počátku své cesty.  
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2. Internet v Egyptě 
 V následující kapitole se věnuji internetu v Egyptě jako základnímu předpokladu 

pro využívání sociálních médií k online aktivismu. Teorie digitální propasti sice 

naznačuje důležitost přístupu k technologii, ale zároveň je možné z tohoto konceptu 

vyvodit, že počítačem a internetem online aktivismus nezačíná a nekončí. Dále se věnuji 

vývoji internetizace Egypta a také popisuji okolnosti výpadku internetu během ER.  

 

2.1 Digitální propast 

 Pojem "digitální propast" (z angl. “digital divide”) se objevil v 90. letech, kdy jej 

jako první použili reportéři Los Angeles Times Jonathan Webber a Amy Hamond pro 

označení sociálních rozdílů mezi lidmi, kteří mají přístup k technologiím a těmi, kteří 

tento přístup nemají (Servon, 2008, s. 24). Série zpráv Falling Through The Net 

amerického Ministerstva průmyslu a obchodu zavedla pojem do širšího povědomí a v 

roce 1996 byla agenda digitální propasti i na stole tehdejšího amerického prezidenta 

Billa Clintona (Rogers, 2001). V novém tisíciletí se k původnímu technologicky 

orientovanému pojetí (přístupu jedinců k internetu), začaly připojovat společenské a 

ekonomické faktory a diskuse se plynule přesunula k vnímání komplexnějšího 

problému.  

 

 Technologie je sice stěžejním předpokladem k překlenutí digitální propasti, ale 

nemůže být chápána absolutně. Už Rogers (2001) na přelomu milénia předvídá nové 

“propasti”, jež se v souvislosti s rozšířením internetu objeví. Tvrdí, že se vedle existující 

socio-ekonomické propasti objeví také propast vědomostní a propast obsahová. Se 

strukturovanou hiearchií následně přichází Van Dijk (2006, s. 179), který stupňovitě 

skládá jednotlivé předpoklady (přístupy5) k překlenutí digitální propasti: 

 

• motivace k užití těchto technologií; 

• materiální přístup, který zajistí počítač nebo technologii; 

• digitální gramotnost, která umožní uživateli technologii rozumět a pochopit, jak ji 

využívat; 

• způsob využití, který určuje, jak uživatel s technologií nakládá.  

                                                
5 Van Dijk používá termín “access”. 
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 ,,Centrem pozornosti se stalo to, jakým způsobem a do jaké míry jsou uživatelé 

schopni využít výhod a potenciálu internetu,” popisuje Gillárová (2009: 67). V případě 

mé práce je zásadní, jakým způsobem a do jaké míry využili výhod a potenciálu 

internetu sami aktivisté.  

 

2.2 Internetizace egyptské společnosti 

 Internet byl v Egyptě zpřístupněn v roce 1993 během první vlny internetizace 

arabského regionu. Až do roku 2001 využívalo internet méně než 1% egyptských 

obyvatel, přičemž křivka výrazně narostla v roce 2004, kdy procento obyvatel na síti 

překročilo 11% hranici (ITU, 2013).  

 

 Překlenutí digitální propasti v Egyptě se stalo jednou z hlavních priorit 

Ministerstva komunikace a informačních technologií (MCIT), které vzniklo v roce 1999. 

Za první zlomový moment lze považovat dvoustupňovou vládní iniciativu Free Internet 

Initiative, resp. PC For Every Home Initiative, která byla představena v roce 2002. 

První zmíněná iniciativa proběhla za spolupráce státního monopolu Telecom Egypt s 

místními zprostředkovateli internetových služeb. Byla zavedena vytáčecí linka, přes níž 

se mohli odběratelé připojit k internetové síti. Druhá paralelní iniciativa nabízela osobní 

počítače do každé domácnosti společně s připojením ADSL (pokud domácnost 

disponovala telefonní linkou). 

 

 V roce 2004 následovala tzv. Broadband initiative, která srazila cenu ADSL linek 

a na konci roku 2007 bylo v Egyptě rozvedeno 427 085 ADSL linek z nichž 63.5% 

využívala více než jedna domácnost (ITU, 2008). Důležitým faktorem byly pro 

egyptské občany i internetové kavárny ve městech, kde se k Internetu připojovala až 

čtvrtina všech Egypťanů využívající Internet (Kuebler, 2011).  

 

 Během roku 2010 stoupla penetrace o téměř 10% a v období ER dosahovala 

30,05%, což činilo přibližně 23,5 miliónu uživatelů, tedy nejvíce z arabského regionu 

(MCIT, 2011). Zároveň ale z uvedených údajů vyplývá, že bez internetu bylo v době 

ER okolo 70% egyptských obyvatel, což naopak v tabulkách penetrace internetu 

odsouvalo Egypt do nižších příček.  
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 Přibližně 35% uživatelů považovalo internet jako nástroj ke shánění informací a 

40% dokonce za primární zdroj zpravodajství (Arab Media Outlook, 2010). Internet v 

mobilu, který umožňuje 3G síť (komerčně přístupná v Egyptě od roku 2007), mělo v 

lednu 2011 11% majitelů mobilních telefonů6, což činí přibližně 7.85 miliónů osob 

(MCIT, 2012). Společně s USB modemem byl internet v mobilu nejčastější formou 

připojení. Druhým nejčastějším způsobem připojení byla v této době linka ADSL.  

 

Nejčastější způsoby připojení k internetu v Egyptě v roce 2010 (graf) 

 
 

2.3 Vládou řízený výpadek internetu v době Egyptské revoluce 

 Už 25. 1. 2011 byl zablokován přístup ke službě Twitter a 26. 1. 2011 k 

Facebooku (Global Voices, 2011). 27. 1. 2011 vláda ve večerních hodinách nařídila 

místním poskytovatelům internetu odpojit přístup k serverům a současně s tím byly 

zablokovány i mobilní sítě (Cowie, 2011). Všichni, kdo se připojovali přes čtyři přední 

internetové poskytovatele v zemi (Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt a 

Etisalat Misr), byli odpojeni. Výkonný ředitel skupiny Vodafone druhý den sdělil, že 

příkaz Egyptských autorit byl v souladu se zákony a společnost byl povinna tento příkaz 

dodržet (Webster, 2011).  

                                                
6 Mobilní telefon vlastnilo podle ITU v roce 2010 87,1% Egypťanů (ITU, 2012). 
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 Tento bezprecedentní krok měl okamžitý ohlas nejen na mezinárodní politické 

scéně, kdy Spojené státy bezprostředně urgovaly Mubáraka k okamžitému zprovoznění 

internetu7, ale i mezi prostestujícími a organizátory protestů. Skupinky technicky 

zdatných studentů a online aktivisté v čele se skupinou Anonymous distribuovali 

návody k alternativnímu připojení8. Možnost připojení se naskytovala přes telefonické 

linky, které poskytla řada evropských zemí, proxy servery, faxy či radioamatérské 

vysílání HAM (Gohring a McMillian, 2011). Programátoři ze společnosti Google 

společně s Twitterem narychlo vytvořili aplikaci “Speak To Tweet”, která umožňovala 

nahrávat zprávy na Twitter přes telefonní linku (York, 2011). 

 

 Odpojení internetu se ovšem ukázalo jako velký omyl ze strany režimu. 

Překvapivě 60% facebookových uživatelů tuto skutečnost naopak považovalo pozitivní 

účinek (Arab Social Media Report, 2011).,,Ti, kdo seděli doma u Facebooku a čekali 

na nové zprávy, museli vyrazit ven do ulic a přesvědčit se o tom, co se děje, na vlastní 

oči,” osvětluje v rozhovoru pro americkou televizní stanici CBS jeden z aktivistů Vaíl 

Ghoním, o němž bude řeč v jedné následujících kapitol (CBS, 2011: 5:21).  

                                                
7 Ještě ten samý den americký prezident Barack Obama vyzval egyptského prezidenta Hosího Mubáraka k opětovnému připojení 
země k internetu. Agenda týkající se svobody internetu a jeho využití jako nástroje k demokratizaci je přední téma mezinárodní 
politiky USA (Ghannam, 2011: 20). 

8 Návod od Anonymous dostupný z: http://pastebin.com/9jJUku77 
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3. Občanský žurnalismus jako forma online aktivismu 
 Obsah vytvářený uživateli, konvergence mediáních obsahů na síti (Meikle a 

Young, 2012) a termín Web 2.09, jsou základními pilíři nové fáze využívání Internetu 

nabízející tvorbu vlastního obsahu, interakci a participaci. Po první internetové revoluci, 

jejíž bublina splaskla na přelomu tisíciletí, přichází éra, kdy obsahu na síti dominují její 

uživatelé.10  

 

 Tento nový prostor na síti se stal i ideálním prostředím pro rozvoj občanské nebo-

li participační žurnalistiky, kterou můžeme definovat jako decentralizovaný 

kolaborativní nebo individuální proces tvorby vlastních mediálních sdělení za využití 

moderních technologií a internetu. Díky internetu, sociálním médiím a nově především 

chytrým telefonům, může dnes kdokoli s přístupem k takovým technologiím tvořit a 

distribuovat sdělení. ,,Například někdo může napsat o schůzi městské rady na blog či 

online forum, [...] prověřit fakta novinového článku z tradičních médií, [...] publikovat 

digitální fotografii z události, která se děje v jeho městě, [...] natočit video z takové 

událost a publikovat.” (Glaser, 2010, s. 576).  

 

 Pro formování online aktivistické sféry je výhodou i možnost vzájemné 

spolupráce. ,,Profesionálové i amatéři společně pracují na příběhu, vzájemně na sebe 

odkazují a sdílejí fakta, otázky, odpovědi, nápady, perspektivy. (...) Soustředí se více na 

proces než na samotný produkt.” (Jarvis in Deuze, 2010, s. 269). Lievrouw (2011, s. 63) 

například zmiňuje případ blogu Daily Kos (http://www.dailykos.com), který se stal 

platformou pro vzájemnou diskusi mezi čtenáři a zakladatelem Markosem Moulitsasem, 

což později vyvrcholilo pořádáním setkání stovek aktivistických blogerů, které se dnes 

každoročně koná pod názvem Netroots Nation.  

 

  

 

                                                
9 Web 2. 0 je závislý na existenci aktivních uživatelů, kteří obsah nejen konzumují, ale také vytvářejí či třídí, tedy poskytují data 
(články, obrázky, videa, komentře) a metadata (komentář, hodnocení, halsování, kategorizace, štítkování) (Kasík, 2010, s.147). V 
porovnání s první podobou internetu jako informačním prostředí se jedná o participační protředí (Gorman a McLean, 2009). 

10 V roce 2006 časopis TIME vydává na titulce ročenky Person of The Year obrázek počítače se zrcadlujícím monitorem a nápisem 
“You”, čímž odkazuje na novou přelomovou roli internetu. 
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 V prostředí internetu vzniká nová kategorie on-line občanů, nebo-li "netčanů" 

(volný překlad z angl. "netizen11"), kteří se aktivně věnují politickým, ekonomickým a 

společenským tématům a angažovaně je v online sféře řeší (Kuebler, 2011). O to větší 

význam mají tito “obyvatelé internetu” v nedemokratickém režimu, kde jsou oficiální 

média kontrolována a lidé se obracejí k občanským novinářům a online aktivistům pro 

nezkreslené informace. ,,Online aktivisté, blogeři [...] spoluformují virtuální prostředí, 

kde občanská společnost diskutuje o vážných tématech,” píše se ve studii o roli 

sociálních médií během Arabského jara (Howard a kol., 2011). 

 

 Tento nový trend v žurnalistice je pochopitelně kriticky vnímaný v oblasti 

tradičního žurnalistického řemesla. Podle Lievrouw (2011) panuje na straně zastánců 

tradiční žurnalistiky například obava z absence editorů, kteří jsou schopni zachytit 

problém nebo nekonzistenčnost příběhu, jež může pisatel přehlédnout, nebo mohou 

zasadit příběh do širšího komuntiního kontextu či většího rozměru daných událostí 

(Lievrouw, 2011, s. 132). Podobný názor má i Köppl, který tvrdí že ,,tradiční 

žurnalismus si s některými věcmi umí poradit lépe než ten občanský." (Köppl in 

Reifová, 2010:18). Naopak jako výhoda se může jevit hyper-lokalita podávaných 

informací, která zajišťuje sofistikovanjější přístup autora, relevantní zdroje i hlubší 

znalost tématu (Singer, 2010, s. 282). Svou roli hraje jistě i fakt, že občanská 

žurnalistika na webu je nezávislá a odproštěná od ekonomické vazby mediálních domů 

na inzerenty a další finanční subjekty, které mohou přímo či nepřímo ovlivňovat obsah 

daného média. 

 

Dnešní občanský žurnalismus v online sféře jako jedna z forem online aktivismu 

je z valné části závislý na sociálních médiích, a to především těch, z kterých v této práci 

vycházím – blogy12 a sociální sítě Facebook13 a Twitter14. Je důležité poznamenat, že se 

                                                
11 Termín je připisován Michaelu a Rondě Haubenovým, kteří jej použili v knize Netizens: on the history and impact of Usenet and 
the Internet (1997). 
 
12 Blog, nebo-li weblog (zkratka z angl. “weblogging”), je ,,on-line deník složený z odkazů a zápisků v obráceném chronologickém 
pořadí, což znamená, že nejposlednější příspěvky se objevují nahoře na stránce." (Gorman a McLean, 2009: 242). Autor blogu se v 
publikovaných textech zpravidla zabývá aktuálními tématy, které komentuje, třídí, analyzuje a připojuje své vlastní postřehy nebo 
odkazuje na alternativní prameny. Blog může být politický, ekonomický, společenský, kulturní, literární, hudební či zábavní a liší se 
i formou prezentovaného obsahu (text, video, audio, fotografie atp.). 

13 Facebook je dominující sociální síť, kterou v roce 2004 založil Mark Zuckeberg společně s Dustinem Moskovitzem. V září 2012 
měl podle oficálních dat přes 1 miliardu aktivních uživatelů. Uživatelé si mohou založit osobní profil, firemní nebo zájmovou 
stránku, událost či se sdružovat skupin. Dále stránka nabízí možnost posílání zpráv, sdílení vlastních fotografi, videí, dokumentů či 
odkazů na jiné stránky. 
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platformy v jistých směrech protínají a nelze říci, že by jednotliví online aktivisté 

využívali jen tu či onu. 

 

3.1 Egyptská blogosféra 

 Egyptská blogosféra položila základy názorového blogování pro celý region a je 

stále považovaná za nejrozvinutější občanskou online sféru arabského regionu (Radsch, 

2008). ,,Blogy v Egyptě umožnily obyčejným občanům zvednout hlas, aniž by museli 

vstupovat do nějaké politické strany a vynést k širší veřejnosti témata, kterým se 

tradiční média vyhýbala, ať už u důvodu aktuální hrozby cenzorství nebo autocenzury 

místních novinářů," všímá si Kuebler (2011). Kořeny egyptské blogosféry sahají k 

online fórům, odkud vzešli i první aktivní blogeři (MIT techTV, 2011). Podstatným 

momentem pro rozvoj egyptské blogosféry byl přelom tisíciletí, kdy se blogovací služby 

zpřístupnily i v arabštině (Radsch, 2008).   

 

 Mezi lety 2004 a 2008 narostl počet blogů z cca 40 na cc 160 000 z nichž více než 

polovinu psali blogeři ve věku 20-30 let (OpenNet Initiative, 2008).  

 

3.1.1 Hnutí Kefaya 

 Vytváření propojené blogosféry v Egyptě je spjaté se vznikem první organizované 

opozice vůči režimu Hosního Mubáraka. Egyptské hnutí pro změnu známé jako Kefaya 

(v překl. z arabštiny znamená “Dost”) vzniklo v roce 2004. Bylo výsledkem 

nespokojenosti s americkou okupací Iráku a záměrem prezidenta Mubáraka soustředit 

moc do rukou svého syna Džamala (Kuebler 2011, Radsch 2008). Disidenti, 

intelektuálové, studenti, umělci i novináři, kteří se k hnutí hlásili, začali využívat blogy 

jako nástroj k protestní mobilizaci a nezávislému informování (Lim, 2012).    

 

Hnutí Kefaya postupně ztratilo na politické angažovanosti a následkem názorové 

i ideové defragmentace mezi členy došlo k úpadku činností v online sféře i v ulicích 

měst (Lim, 2012). Vývoj aktivní protirežimní blogosféry, který svým vznikem 

                                                                                                                                          
14 Twiter je mikroblogovací služba, která uživatelům umožňuje psát krátké příspěvky v maximální délce 140 znaků ("tweet"). V 
roce 2012 podle oficiálních údajů registroval přes 500 miliónů uživatelů z toho zhruba 140 miliónů aktivních. K tzv "tweetům" 
může uživatel připojit obrázek, hyperlink či video odkazující na jiné stránky. Pro zadávání klíčových slov se používá symbol "#" 
(angl. hashtag), přezdívka uživatelů začíná symbolem "@". 
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podnítilo, ale pokračoval dál a blogy začaly být využívány i k organizaci protestů a 

shromáždění (Isherwood, 2008). V listopadu 2005 zatkla policie 21letého sekulární 

blogera Kareema Amera (vlastním jménem Abdel Kareem Nabil) za urážku na cti 

prezidenta a náboženství. Stal se tak prvním trestaným blogerem v zemi (ICORN, 2007) 

a postavení blogerů v egyptské opozici tím bylo definitivně stvrzeno.  

 

 Od té doby bylo zaznamenáno stovky případů zatýkání, držení a stíhání blogerů 

bezpečnostními složkami (sledováním těchto případů se zabývá například nezisková 

organizace Threatened Voices - http://threatened.globalvoicesonline.org/) ,,Mnohokrát 

jsem musel vynechat nějakou informaci z důvodů obav ze stíhání a několikrát jsem i 

zpětně odstraňoval své zápisky. Například, když jsem dostal předvolání k výslechu,” 

popisuje Amir Ali v osobní emailové komunikaci a autorem této práce. Naopak 

blogerka Noha Atef, která do července 2010 spravovala blog Torture in Egypt 

(http://www.tortureinegypt.net/) nikdy možné následky kvůli zveřejnění příspěvku 

nerozmýšlela, pouze s vyjímkou neověřených dat, kterými si nebyla jistá. ,,Několikrát 

jsem byla předvolána k výslechu prostřednictvím telefonátu mému otci, který byl často 

vystavován hrozbám o mém zdraví,” podělila se o své zkušenosti Noha Atef v osobní 

emailové komunikaci s autorem této práce.  

 

3.1.2 Nejznámější egyptští blogeři 

 V egyptské občanské a opoziční blogosféře bylo před ER stovky aktivních 

blogerů různých politických i náboženských přesvědčení a názorů, které se větším či 

menším dílem podíleli na tvorbě aktivní opozice15. Následně představím tři vybrané 

blogery, které na základě dostupných informací považuji za nejvíce zásadní. 

 

Kareem Amer 
Jak již bylo výše zmiňováno, bloger Kareem Amer se stal první veřejně 

známou osobností egyptské blogosféry, která byla za své příspěvky na 

internetu vězněna. Student práv se na svém blogu zaměřoval "politické represe, 

náboženský extremismus a diskriminaci žen, často se sekulárními názory" 

                                                
15 Celou řadu blogerů mělo i islamistické Muslimské bratrstvo,, které je využívalo k opozičním politickým komentářům a díky 

serverům umístěným v Londýně bylo ze strany vládnoucího režimu nemožné jejich aktivitu “odpojit” (Howard a kol., 2011). 
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(ICORN, 2007). Poprvé byl držen v roce 2005 na 12 dní za antináboženské 

blogové příspěvky. V listopadu 2006 byl opět zadržen a v únoru 2007 

odosouzen na 4 roky za urážku islámu a prezidenta republiky. Vznikla 

iniciativa na jeho propuštění Free Kareem (http://www.freekareem.org/) a v 

listopadu 2010 byl propuštěn (Wedeman, 2010). Kareem Amer byl zatčen i 

během ER (Al Hussaini, 2011). 

 

Wael Abbas 
V únoru 2005 si Wael Abbas, spojovaný s hnutím Kefaya, založil blog Misr 

Digital (http://misrdigital.blogspirit.com/), který je dodnes považován za jednu 

z prvních forem online aktivismu v zemi. Od počátku upozorňoval na vládní 

represe, porušování lidských práv a především proslul zveřejňováním videí 

zachycujících policejní brutalitu a mučení. V roce 2007 dostali dva policejní 

úředníci trest vy výši tří let na základě Abbasova videa, které na svém blogu 

uveřejnil a kde tito policejní úředníci mučí zadrženého řidiče autubusu 

(Isherwood, 2008). Wael Abbas se okamžitě stal jedním z prominentních 

egyptských blogerů a jeho Misr Digital se řadí mezi povinnou četbu každého 

egyptského blogera i velké části novinářské obce (Radsch 2008).  

 

Alaa Abdel Fattah 
Společně se svou manželkou tvoří Alaa Abdel Fattah jeden z nejznámějších 

blogerských párů Egypta, který své příspěvky od roku 2004 publikuje na blogu 

www.manalaa.net. Jeho tématem jsou především podmínky pracujícího lidu, i 

proto je Fattah řazen k levicovému křídlu blogosféry (Isherwood, 2008).  Tento 

blog vyhrál v roce 2005 Speciální cenu Reportérů bez hranic. Alla byl za svou 

aktivistickou kariéru několikrát vězněn a od roku 2008 do vypuknutní ER žil se 

svou ženou v J.A.R.. Alaa i jeho žena pocházejí z rodin s aktivististickou 

minulostí.  

 

3.2 Facebook v Egyptě 

Podle průzkumu SpotOn (2011) bylo v lednu 2011 v Egyptě 5 097 940 facebookových 

uživatelů, z čehož více než 40% používalo arabskou verzi, která byla spuštěna v roce 

2009. Nárůst uživatelů Facebooku byl v období během revoluce více než dvojnásbný 
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než v stejném období o rok dříve (Arab Social Media Report, 2011). Ze stejného 

průzkumu vyplývá, že v roce 2010 bylo 75% uživatelů Facebooku v Egyptě mezi lety 

15-29.  

3.2.1 Zásadní aktivizující skupiny na Facebooku  

V souvislosti s Facebookem hrála pionýrskou roli v online aktivizaci tato dvě 

hnutí: April 6th a We Are All Khaled Said. Tufecki a Wilson (2012) připomínají, že 

první blogeři byli především propojeni mezi sebou, zatímco Facebook přinesl novou 

možnost šířit online aktivismus mezi rozsáhlejší společenskou síť. Podle některých 

zdrojů (Raoof, 2010) zřídilo Ministerstvo vnitra v roce 2010 speciální oddělení určené 

výhradně ke kontrole pro Facebooku.  

Hnutí April 6th  
První opoziční skupinou, která k aktivizaci využila primárně Facebook, bylo 

hnutí April 6th, kterou v roce 2008 společně založili Ahmed Maher a Esraa 

Abdel Fattah skrze stejnojmennou facebookovou stránku.  

Jejich první akcí byla v dubnu 2008 podpora dělníků v oblasti Mahalla al-

Kobra v generální stávce. Počet členů facebookové skupiny se tehdy během 10 

dní vyšplhal na 70 000, i když je nutné zdůraznit, že počet politických členů 

byl v porovnání s apolitickými mnohonásobně nižší (MIT TechTV, 2011).  V 

den protestu byla zatčena inicátorka Esraa Abdel Fattah a když se po 2 týdnech 

dostala na svobodu, rázem ji nikdo neřekl jinak než "Facebook Girl" a z celého 

hnutí se stal symbol mladistvé opozice vůči režimu Mubáraka (Radsch, 2008). 

Novou vlnu nadějné egyptské opozice zaregistrovala i zahraniční média: ,,Fakt, 

že se desítky tisíc mladých Egypťanů nespokojených se svou vládou schází 

online, debatují a plánují akce, je pozoruhodný, vzhledem k politickým 

represím, na jejichž pozadí se to odehrává," reflektuje v článku Revolution, 

Facebook-Style Samantha M. Shapior (2009).  V časopise Wired vychází 

článek o generaci, která "skrze blogy, YouTube, Flickr, Twitter a teď i 

Facebook, využívá virtuální realitu k boji proti zkorumpovaným a 

despotickýcm vládám.” (Wolman, 2008).  

April 6th mělo kořeny mezi mladou frakcí hnutí Kefaya, a tak se k němu hlásilo 

mnoho blogerů a online aktivistů. Hnutí se i díky tomu stalo primárním 
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mluvčím egyptských online aktivistů během ER a velice aktivně se podílelo na 

organizaci protestů, šíření informací a plánování strategie. Výhodou byly 

zkušenosti, které představitelé hnutí Ahmed Maher a Esraa Abdel Fattah získali 

organizováním protestů i aktivní účastí na různých setkání arabských aktivistů 

(Isherwood, 2008).  

We Are All Khaled Said 
Druhým výrazným hnutím na Facebooku byla před ER facebooková skupina 

We Are All Khaled Said, kterou v roce 2010 založil bloger a tehdejší manažer 

Googlu pro Blízký východ a Severní Afriku Vaíl Ghoním16. Skupina vznikla 

na základě virálně17 šířené fotografie ubitého blogera Khaleda Saida, která se 

na Internetu objevila 6. června 2010.  ,,Plakal jsem nad stavem naší země a 

rozšířené tyranie. Pro mě byl snímek ubitého Khaleda Saida symbolem stavu v 

Egyptě,” vzpomíná ve své knize Revolution 2.0 Vaíl Ghoním (Ghonim, 2011, 

s. 59). Ghoním cítíl potřebu aktivizovat své spoluobčany a za tímto účelem 

založil facebookovu skupinu pod anonymním pseudonymem "el shaheed" (z 

arab. překl. mučedník). Jako marketingový expert pečlivě plánoval název i 

způsob komunikace na facebookové zdi. První příspěvek na zdi skupiny byl: 

,,Dnes zabili Khaleda. Když za jeho věc nepostavím, zítra zabijí mě." (Ghonim, 

2011).  

Ze stránky se rázem stala aktivní platforma, kam uživatelé vkládali příspěvky o 

případech policejní brutality a kde se organizovaly protesty. Platforma 

fungovala podobně jako facebooková stránka April 6th s tím rozdílem, že se do 

tohoto hnutí dostal nový element - silný symbol v podobě ikonické figury v 

boji proti autoritám (Lim, 2012).  

Vaíl Ghoním se stal jednou z ikonických postav ER, během níž byl zatčen na 

12 dní. Jeho propuštění tři dny před odstoupením Mubáraka vyvolalo 

obrovskou vlnu zájmu médií a mezi protestujícími občany spustilo novou vlnu 

mobilizace. Mezi jeho nejslavnější výrok patří: ,,Vždycky jsem říkal, že pokud 

chcete svobodnou společnost, dejte jim internet (Ghonim, 2011). 

                                                
16 Na Facebooku před tím vedl prezidentskou kampaň opozičního Mohomada ElBaradeie na připravované volby v roce 2011. 

17 pojem viralita se v internetové komunikaci používá pro sdílení obsahu mezi uživateli na internetu, které se šíří "jako virus". 
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3.2.2 Facebook během Egyptské revoluce 

Obě výše zmíněné skupiny se aktivně zapojily do mobilizace a organizace 

protestů během ER. Pro první protestní akci (25. 1. 2011) byla vytvořena facebooková 

událost “Den revoluce proti mučení, chudobě, korupci a nezaměstnanosti”, ke které se 

přihlásilo 80 000 uživatelů (Sutter, 2011). V průzkumu Arab Media Social Media 

Report (2011) je uvedeno, že 94,29% lidí s Facebookovým profilem v té době získavalo 

informace hlavně z Facebooku, což naznačuje i jiný průzkum provedený přímo mezi 

lidmi protestujícími na náměstí Tahrír, který říká, že 52% z přítomných protestujících 

mělo profil na Facebooku a 51% jej primárně využívalo ke komunikaci ohledně protestů 

(Tufekci a Wilson, 2012). Stejný průzkum ale také ukázal, že o protestech se z 

Facebooku dozvědělo jen 28,3% a podobně nízké číslo nabízí i další průzkum, který 

uvádí, že Facebook využívalo jako zdroj informací během povstání pouze 15% z osob 

zapojených do protestů během ER (IRI, 2011). Průzkum Jacoba Grosheka (2012) pak 

zjišťuje situaci mimo městskou aglomeraci – obyvatelé z jihu Egypta si Facebook s ER 

vůbec nespojovali. 

 

Vaíl Ghoním po odstoupení Mubáraka pronesl, že by chtěl osobně poděkovat 

Marku Zuckerbergovi. Facebook následně vydal střídmé prohlášení, ve kterém stálo: 

,,Technologie byla jistě vitálním nástrojem jejich snah, ale věříme že odvaha a 

odhodlání hrály největší roli.” (Preston, 2011).  

 

3.3 Twitter v Egyptě 

 Služba Twitter se v Egyptě začala rozvíjet především s její arabskou mutací, která 

byla na trh uvedena stejně jako v případě Facebooku v roce 2009. Z rozsáhlého reportu 

o arabských sociálních médiích zjišťujeme, že v období od ledna do března 2011 bylo v 

Egyptě přihlášeno 131 204 účtů na Twitteru (Arab Social Media Report, 2011). Podle 

statistik za rok 2011 byl #egypt nejpoužívanějším hashtagem roku a do první desítky se 

dostal #jan25 (Twitter, 2011). V roce 2012 byla vydaná kniha Tweets from Tahrir, která 

popisuje ER prostřednictvím tweety 5 uživatelů, jež byli zapojeni do pouličních 

protestů. 
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3.3.1 Twitter během Egyptské revoluce 

 Twitter během ER potvrzoval svou roli legitmního zdroje aktuálních zpráv a 

dalšího nástroje pro běžné občany, jak se stát aktivními přispěvateli v novinářském 

procesu (Hermida, 2010). Přesto jeho využití limitoval nízký počet jeho uživatelů v 

Egyptě. Z již jednou zmíněného průzkumu Tufekciho a Wilsona (2012) vyplynulo že 

Twitter mělo mezi protestujícími na náměstí Tahrír 16% a ke komunikaci o protestech 

jej využívalo 13%. Jeho výhodu tak například Beaumont (2011) vidí spíše v tom, že se 

stal předním informačním kanálem pro mezinárodní komunitu a novináře.  

 

 Zajímavě s komunikací na Twitteru pracoval americký novinář Andy Carvin 

(@acarvin), který se na informování o ER přímo podílel ze své washingtonské 

kanceláře NPR (National Public Radio). V souvislosti s ER byl Carvin nazván 

“jednočlennou tiskovou kanceláří" (Farhi, 2011) či "verifikační mašinou" (Silverman, 

2011). Způsob jeho práce spočíval v neustálém ověřování a redistribuci informací 

proudících od egyptských blogerů, aktivistů, protestujících na ulicích, ale i 

mezinárodních, amerických i egyptských médií a zpravodajských služeb.  

 

 Columbia Journalism Review (2011) se Carvinově činnosti v rámci 

mikroblogovací služby věnovala a rozdělila druhy Carvinových tweetů do několika 

kategorií:  

a) potvrzení informace z médií 

b) žádost o vysvětlení kontextu dané situace 

c) sdílení neověřené informace 

d) retweetování zpráv o zmizelých aktivistech a neaktivních Twitter 

uživatelích 

e) sdílení informace od svého zdroje přímo na místě 

 

 V rozhovoru pro CJR připustil i riziko této metody sběru informací, a totiž 

problém s verifikací zdrojů a nedodržení objektivity, jelikož jeho účtem proudily hlavně 

informace od odpůrců Mubárakova režimu.  
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Výše zmíněné přístupy se shodují i s uchopením, které nabízí Javůrek (2009, s. 174-

175), když rozlišuje:  

a) Twitter jako místo pro občanskou žurnalistiku, trvale nabourávající 

“nadvládu [profesionálních] médií nad světem bleskových zpráv.” 

b)  Twitter jako další “nástroj k šíření profesionálního zpravodajství, kdy má 

zpravodaj i samotné médium možnost dále diseminovat svou informaci.”  

c)  Twitter jako “nezpracovaný materiál k analýze.” 

d)  Twitter jako místo pro diskusi a spolupráci  

e)  Twitter jako “zdroj dezinformací, omylů a kachen.”  

 

4. Omezení ze strany státu a technologie 
 Výše uvádím způsoby, jak se rozvíjela sféra online aktivismu a jak byla sociální 

média využívána před i během ER. Je ale důležité zmínit i temnější stranu veskrze 

pozitivního vývoje sociálních médií, která zahrnuje zatýkání a věznění online aktivistů v 

Egyptě. Závěrem teoretické části se pak věnuji dvěma pohledům na sociální média jako 

nástroje k politické změně.  

 

4.1 Omezování svobody slova v Egyptě 

 Francouzská nezisková organizace Reportéři bez Hranic (v orig.  Reporters sans 

frontières) Egypt až do roku 2010 řadila na seznam 13 zemí “Nepřátel Internetu”, a to 

za dohled a sbírání dat uživatelů a zatýkání on-line aktivistů. (Reportéři bez hranic, 

2010). Níže popisuji některé příklady omezování svobody slova v Egyptě, kde prakticky 

jakákoli kritika režimu mohla vždy najít svůj paragraf, což represivním složkám 

umožňovalo zbavovat se nežádaných opozičních hlasů. 
 

4.1.2 Egyptská ústava 

 Egyptská ústava18 z roku 1971, přijatá referendem za vlády prezidenta Anwara 

As-Sádáta a platná až do roku 2012, sice zákaz cenzury a právo jedince na vyslovení 

názoru deklaruje, ale v Článku 48 se objevuje vyjímka, která tyto usnesení omezuje a 

                                                
18 Dostupná z: http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=208 
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soustředí do moci prezidenta v době krizového stavu.  

 

4.1.3 Krizový zákon 

 Zákon č. 162, známý jako Krizový, byl přijat v roce 1958 tehdejším přezidentem 

Džamálem Abd an-Násirem. Vešel v platnost během Šestidenní války Egypta s Izraelem 

a s vyjímkou 18 měsíců před nástupem Mubáraka k moci platil až do roku 2012 (CNN, 

2012). Policejním orgánům a bezpečnostním složkám dal v kontrole a zatýkání online 

aktivistů téměř neomezenou moc. Kritický čl. 3 si mj. vyhrazuje právo na kontrolu 

všech způsobů vyjadřování, zákaz shromažďování nebo možnost držení osob ve vazbě 

po dobu 6 měsíců bez udání důvodu.19 Jak píše absolventka Americké univerzity v 

Káhiře Amira Abdel Fattah (2008) ve zprávě o svobodě tisku v Egyptě20, ,,lze si 

představit vážnost tohoto ustanovení vzhledem k tomu, že byl Egypt pod neustálým 

krizovým stavem […]" (Fattah, 2008). 

 

4.1.4 Tiskový zákon č. 96 / 1996 a další 

 Dalším zásadním omezením byl pro online aktivisty Tiskový zákon č. 96 z roku 

1996, který upravoval Tiskový zákon č. 93 z roku 199521. Text zákona obsahoval 

například tresty za "napadení náboženské víry", "napadení soukromého života osob" 

nebo "nactiutrhání či mylných tvrzení o funkcionáři či veřejné osobě." (Fattah, 2008).  

 

 V platném Trestním zákoníku z roku 1937 byly zakotveny i tresty za 

komunikování zkreslených informací, které by mohly ohrozit klid státu nebo 

destabilizovat společenskou situaci. Ve znění pozdějších předpisů Trestního zákoníku z 

roku 2006 byly také ukotveny tresty za reportování o finančních vztazích veřejných 

osob nebo kritizování prezidenta. ,,Kritizování veřejných úředníků by neměl být 

kriminální útok a rozhodně ne trestaný vězením," vyjádřil se tehdy Joe Stork, zástupce 

ředitele středněvýchodní a severoafrické divize Human Rights Watch (Human Rights 

Watch, 2006).  

 

                                                
19 Dostupný v arabštině z: http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/46609207-599c-4f9d-ad6e-618fec866c14 [Přístup 2.4. 2013] 
20 V práci se autorka věnuje omezením, ve kterých musí fungovat egyptští novináři a vybírá řadu dalších zákonů a ustanovení 
ovlivňujích jejich práci a činnost.  
21 Tiskový zákon č. 93 z roku 1995 byl přezdívaný "atentátem na tisk” a po protestech ze strany odborné veřejnosti, nevládních a 
neziskových organizací musel být pozměněn. 
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Amira Abdel Fattah svou studii o svobodě tisku v Egyptě uzavírala tvrzením, že 

,,opravdová demokratická změna se nestane ze dne na den a jakékoli seriózní hnutí musí 

mít silný základ v místní společnosti. Jedině díky výdrži nezávislých novinářů, 

internetových aktivistů a blogerů, organizací bojující za lidská práva či reformnch 

soudcům mohou být realizované demokratické reformy." (Fattah, 2008). 

 

4.2 Internet, demokracie a totalitní režimy 

Jakou roli tedy hrála sociální média během ER? Byla strůjcem změny či pouhým 

nástrojem, jaký má každá revoluce?  

 

Skeptický postoj vůči demokracii nastolené internetem (či některou z 

technologií internetu), zaujímá řada předních mediálních expertů. Například Kalathil a 

Boas ve své stěžejní studii Open Networks, Closed Regimes (2003) mluví o obrazu 

internetu ve smyslu médiu svobody jako o "konvenční moudrosti" a připomínají, že 

internet je pouze soubor k sobě připojených počítačů, resp. protokolů , které sami o sobě 

žádný vliv nemají, pokud nejsou využité člověkem. Dále argumentují tím, že internet 

není hrozbou pro autoritářské režimy, naopak se díky cenzuře, kontrole a zastrašování 

stává nástrojem k posílení jejich ideologií (Kalathil a Boas, 2003).  

 

Je pravdou, že některé autoritářské režimy se velice hbitě dokázaly na prostor 

sociálních médií adaptovat a využít je ve svůj prospěch. V Egyptě například aktivně 

používal Facebook Mubárakův syn Džamal ve své prezidentské kampani k volbám 

plánovaným v září 2011 (Ghannam, 2011, s. 21). Pochybnosti o internetu jako poslu 

demokratické změny má i běloruský novinář Evgeny Morozov, který se tématu 

komplexně věnuje v knize The Net Delusion (2010). ,,Pokud se autoritářský režim 

sesype pod tlakem Facebookové skupiny, […] není to zrovna autoritářský režim.," 

konstatuje cynicky Morozov (2010, s. 198).  

 

S výše popsaným úhlem pohledu je v přímé kontradikci termín technologický 

determinismus, který říká, že technologie určují sociální, politické či ekonomické 

změny ve společnosti22. Právě zmiňovaný Morozov označuje technologický 

                                                
22 Může působit i v individuální rovině, kdy určuje, jak jednáme, přemýšlíme či se cítíme. 
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determinismus za “línou cestou, jak studovat minulost, rozumět současnosti a předvídat 

budoucnost” (Morozov, 201: 290) a podobné tendence, které technologii upřednostňují 

před pojmenováním skutečných příčin, nazývá "technologickou opravou23" (Morozov, 

2011). Fuchs (2011) připomíná mediální paniku po ER, která se v tomto duchu nesla a 

podobně tomu tak bylo i po tzv. Twitter povstání v Íránu v roce 2009, kde se “místo 

diskuze o náboženských, demografických a kulturních silách, jež zapříčinily protesty v 

zemi, všichni starali o prominentní roli Twitteru při organizaci protestů a pružnosti proti 

cenzuře.” (Morozov, 2011: 293). Nutno dodat, že povstání v Íránu žádné změny ve 

vedení státu nepřineslo, což poukazuje i na fakt, že ,,politický realismus je v hodnocení 

role sociálních médií ve veřejné mobilizaci mnohem platnější než kyber-utopismus." 

(El-Nawawy a Khamis, 2012). Tawil-Souri (2012) si pro změnu všímá upřednostňování 

virtuality před teritorialitou a podle něj je pro politickou akci mnohem podstatnější kde, 

kdy a na jak dlouho se lidé setkávájí a co vytváří ve společné přítomnosti na 

specifickém místě. Malcolm Gladwell (2011) se v článku pro New Yorker rovněž 

zamýšlí nad přeceňováním role sociálních médií a konstatuje například, že taková 

technologie sice ulehčuje aktivistům se vyjádřit, o to více je ale ohrožené, aby takové 

mělo vyjádření nějaký účinek. ,,Dřív byli aktivisté vymezováni svými důvody, dnes 

jsou vymezováni svými nástroji,” píše v textu.  

Výše zmíněné kritické postoje svým způsobem totalitně vymezují technologii 

jako základní podmínku sociální změny. Existuje však i umírněnější, demokratičtější 

pohled, jenž technologii chápe jako faktor, který sociální dynamice může pomoci 

(Gillárová, 2009: 69). ,,Pokud se podaří prolomit psychologickou bariéru [strachu], s 

jistotou můžete vést lid do revoluce,” pronesl po ER Vaíl Ghoním (CBS, 2011: 2:24). 

Strach z autoritářského režimu a jeho represivních opatření skutečně panoval mezi 

Egypťany na všech úrovních. Mnoho lidí se vůbec neodvažovalo mluvit o politických 

tématech s nikým jiným, než s velice úzkým okruhem rodiny či přátel (Tufekci a 

Wilson, 2012). Sociální média ale v kroku směrem k demokratizaci společnosti mohou 

lidem (často pod rouškou anonymity) dodat odvahu, podnítit k virtuální angažovanosti a 

následně pak k akci v reálném světě. V totalitním režimu je pocit kolektivity a společné 

identity, který sociální média umožňují, velice podstatný (Lim, 2012). Všímá si toho i 

profesorka komunikačních studií na Americké univerzitě v Káhiře Allam: ,,Nová média 

                                                
23 z angl. “technological fix” 



   

 

23 

  

otevřela okna komunikaci mezi egyptským občany a podpořila je k politické účasti ve 

skupinách a volné výměně názorů ve společnosti, která se vyznačuje několika 

autoritářskými rysy." (Allam, 2010).  

 Proto by sociální média neměla být chápána jen jako nástroj využívaný k 

pouhému sdílení informací mezi účastníky, například nějakého sociálního hnutí, ale stát 

se přímo základem pro to, jak aktivisté tato sociální hnutí formují a jaké k tomu 

využívají prostředky (Lievrouw, 2011). I online aktivisté v Egyptě v prostředí 

sociálních médií formovali dlouhá léta své opoziční taktiky, přičemž se vzájemně 

inspirovali i napříč ostatními arabskými zeměmi (Ishani in Cottle, 2011). Výsledek 

jejich důkladné práce připravil půdu pro svržení režimu. ,,Pro mnoho lidí už média 

nejsou jen to co poslouchají nebo čtou, média jsou to, co lidé dělají." (Meikle a Young 

2012: 10).  
 

5. Praktická část 
 V praktické části se nyní odkloním od sondy do egyptského online aktivismu a 

zaměřím se na to, jak se s tématem sociálních médií a internetu vypořádaly ve svém 

informování o ER zpravodajské severy na internetu a jaký obraz o roli sociálních 

médiích a internetu vytvářely v očích svých čtenářů.  

 

5.1 Metodologie průzkumu 

 Jako metodu svého výzkumu jsem zvolil kvantitavní obsahovou analýzu 

zpravodajských on-line serverů BBC.co.uk, Aljazeera.com a Novinky.cz v období od 25. 

1. do 11. 2. 2011.  Data jsem sbíral z publikovaných textových příspěvků v daném 

období v daných médiích a zaměřil se na to, jak velký prostor média věnují informování 

o internetu a sociálních médií ve zpravodajských článcích, reportážích, komentářích a 

analýzách.  

 

 Charakteristika metody a její výhody jsou, že poskytuje objektivní výsledky a 

vysokou míru strukturovanosti, která mi umožnila porovnávat výsledky měření nejen 

komplexně, ale i mezi jednotlivými médii navzájem (Trampota, 2009, s. 103). Naopak 

nevýhody jsou, že poskytuje pouze "tvrdá data" bez dalšího vysvětlení a výslednou 
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objektivitu ovlivňuje způsob subjektivní kategorizace a kódování (Trampota, 2009: 

110), na základě něhož jsem příspěvky ve vybraných médiích zkoumal. 

 

5.2 Výběr zkoumaných médií 

 Vybraná média jsem volil na základě následujících racionálních úvah: 

 

Novinky.cz 

Novinky.cz jsou on-line magazínem deníku Právo a Seznam.cz a dlouhodobě 

nejnavštěvovanějším zpravodajským portálem na českém internetu podle 

NetMonitor24. Podle statistik měl portál Novinky.cz ve zkoumaném období 25. 1. 

2011 - 11. 2. 2011 průměrnou denní návštěvnost 846 374 reálných uživatelů25 a 

byl tak hypoteticky primárním lokálním zpravodajským on-line kanálem pro 

získání informací o dění v Egyptě.  

 

BBC.co.uk 

On-line verze tradičního zástupce konzervativní evropské žurnalistiky je 

nejpopulárnějším britským zpravodajským serverem a 59. nejnavštěvovanější 

stránkou internetu26. Zpravodajství BBC se považuje za jedno z 

nejobjektivnějších na světě a díky svému vlivu spoluvytvářelo obraz ER v 

evropském prostředí. 

 

Aljazeera.com 

Aljazeera.com je anglická mutace internetové verze největšího zpravodajského 

kanálu arabského regionu Al Jazeera Network. Odborná veřejnost, aktivisté i 

sami protestující přisuzovali informacím proudícím z tohoto kanálu silný vliv na 

dění během ER. Navíc je největším regionálním nezávislým médiem, se širokým 

vhledem do politické, ekonomické a společenské situace regionu, kterého je 

Egypt součástí.  

                                                
24 Výzkumný projekt, který poskytuje informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České 
republice, viz. http://www.netmonitor.cz/netmonitor-o-projektu 

25 Pojem Reálný uživatel označuje skutečného, reálného člověka, který daný server ve zkoumaném období navštívil. viz. 
http://www.netmonitor.cz/FAQ 

26 Data dostupná z: http://www.alexa.com/siteinfo/bbc.co.uk 



   

 

25 

  

 

5.3 Formulace výzkumné otázky 

 Za hlavní téma svého výzkumu považuji otázku, nakolik v průběhu 

zpravodajského informování o ER zahrnovala vybraná média souvislosti spjaté se 

sociálními médii, internetem a dalšími tématy, osobami či skupinami, jež jsem 

popisoval v teoretické části této práce. Napomáhaly tyto zpravodajské servery k 

vytváření představy o stěžejní roli sociálních médií nebo se objektivně soustředily na 

průběh povstání a informovaly vyrovnaně jak o sociálních médích, tak i střetech v 

ulicích, vnitropolitických otázkách, mezinárodních diplomatických otázkách a dalších 

tématech? Výzkumnou otázku tedy formuluji následovně: 

 

Jak velký prostor zaujímalo téma sociálních médií a jejich role během Egyptské 

revoluce 2011 v on-line zpravodajství nejčtenějšího českého serveru Novinky.cz, 

tradičního britského zpravodajství zastoupeného BBC.co.uk a on-line verzí 

nejvlivnějšího arabského média AlJazeera.com? 

 

5.4 Vyjímky ve zkoumaných datech 

 Zkoumaný vzorek vymezuju v duchu celé této práce pouze na psanou formu 

mediálních sdělení. Jelikož jsou ale zpravodajské servery BBC a Al-Jazeera odnoží 

televizního zpravodajství, musel jsem z výzkumu vynechat celou řadu audiovizuálních 

materiálů, které se na zpravodajských serverech u některých příspěvcích objevovaly.  

Dále jsem záměrně vyřadil tzv. živé pokrytí událostí, které nabízela stránka BBC.co.uk a 

které se skládalo z desítek mikrozpráv. Příspěvky shrnující hlavní témata denního tisku 

ve Velké Británii jsem do výzkumu taktéž nezařadil. 

 

5.5 Konstrukce kategorií obsahu a kódování 

 Jak jsem již naznačil, v příspěvcích jsem hledal jakékoli zmínky o termínech, 

osobnostech, hnutích a sociálních médiích, které jsem popisoval v teoretické části. 

Kódování jsem vytvořil a priori před samotným sběrem dat na základě teoretické a 

racionální úvahy (Wimmer  a Dominik in Trampota, 2009, s. 106). Níže popisuji 
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kategorie s hledanými kódy27, jejich krátkou definici nalezené příklady, které ilustrují 

jejich povahu: 

 

"Organizace a mobilizace přes Facebook"; "Organizace a mobilizace přes 

Twitter" a “Organizace a mobilizace přes sociální média” 

Od začátku bylo zpravodajům zřejmé, že sociální sítě Facebook i Twitter hrají v 

mobilizaci a organizaci protestantů svou roli. Sloužily nejen jako nástroj vyzývající k 

protestům, ale i jako kanál pro sdílení informací, fotek a videí. 

• Příklad: ,,Události v Káhiře byly koordinované na Facebookové stránce – desítky 

tisíc příznivců kliklo na stránce, že se zúčastní."28  

• Příklad: ,,Protestující využívají celou řadu médií - včetně Twitteru  ke 

komunikaci."29 

• Příklad: ,,…sociální sítě byly plny informací o pátečních plánovaných 

protivládních shromážděních." 

 

"Blokace Facebooku"; "Blokace Twitteru" a "Blokace sociálních sítí" 
Ještě před výpadkem internetu byly zablokovány služby Facebook a Twitter, což mělo 

efekt na výše zmíněné organizování a mobilizování přes tato sociální média. 

• Příklad: ,,Twitter potvrdil, že služba byla zablokována."30 

• Příklad: ,,…ale přístup k Facebooku je stále blokovaný."31 

 

"Twitter jako zdroj" 
Mikroblogovací služba se během ER považovala za zdroj informací i pro novináře, kteří 

ji mohli využít k citování postřehů, vyjádření či faktických informací od uživatelů 

Twitteru. 

• Příklad: ,,Mluvčí ministerstva zahraničí PJ Crowley sdělil ve zprávě na 

Twitteru…"32 

 

"Klíčová role Twitteru"; "Klíčová role Facebooku"; "Klíčová role sociálních 

médií"; "Klíčová role internetu" 

Tento kód jako jediný přímo odkazuje na důležitost, kterou vybraná média přisuzovala 

                                                
27 Během analýzy jsem kódy zaznamenával jednotlivě, ale ve výsledku jsem je sloučil na základě společného jmenovatele. 

28 Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12400319 
29 Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12272836 
30 Zdroj: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112621340630620.html 
31 Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/12348634 
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těmto technologím během ER. 

• Příklad: ,,Sociální média hrála stěžejní roli v probíhajících nepokojích v 

Egyptě."33 

• Příklad: ,,...sociální sítě jako Twitter a Facebook, které se stávají stále 

podstatnějšími pro protestanty, aktivisty a organizátory."34 

 

"Blogy, blogeři"; "Online aktivisté", "Vaíl Ghoním"; "We Are All Khaled Said", 

“Hnutí April 6th" a "Kefaya" 

Všechny zíměné kódy jsou spjaté s kořeny online aktivismu a širším kontextem role 

sociálních médií během ER, jak popisuji z velké části v teoretické části této práce.  

• Příklad: ,,… test, zda-li se živý webový aktivismus může přetavit v akci na 

ulicích.”35 

• Příklad: ,,Ghonim byl osobou za stránkou "We are all Khaled Said" na sociální 

síti Facebook…"36 

• Příklad: ,,Součástí asociace je mládežnická organizace Hnutí 6. dubna…"37 

 

"Internetová kampaň" 
Tento kód zobecňuje roli internetu během ER, pod níž spadá organizace, mobilizace či 

aktivizace přes internet a blíže se nevěnuje jednotlivým faktorům a souvislostem.  

• Příklad: ,,Demonstrace byla svolána na internetu…"38 

 

"Výpadek internetu" 
Odpojení Egypta od internetu se stalo zásadním momentem pro roli sociálních médií 

během ER (viz. kapitola 2.3).  

• Příklad: ,,Přístup k internetu je přerušený."39 

 

"Pokrytí internetu v zemi" 
Fakta o internetovém pokrytí (viz. kapitola 2.2) vypovídají o nízké penetraci 

technologie v Egyptě, což teoreticky relativizuje roli internetu během ER.  

• Příklad: ,,Internetová penetrace je nízká."40 

                                                                                                                                          
32 Zdroj: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201113003435803286.html 
33 Zdroj: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112119402452716.html) 
34 Zdroj: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/201122113055781707.html 
35Zdroj: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011124233659875688.html 
36 Zdroj: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/201128123235508653.html 
37 Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/224588-egyptsky-viceprezident-byl-denne-ve-spojeni-s-
izraelem.html 
38 Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223363-egyptem-zmitaji-protivladni-protesty-zemreli-tri-lide.html 
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5.6 Shrnutí výsledků 

 Z celkem 344 zkoumaných vzorků obsahovalo hledané kódy 121 z nich. Seznam 

všech zkoumaných vzorků přikládám v příloze (viz. Přílohy č. 1-3). U Aljazeera.com, 

která průměrně publikovala 7 článků denně, se z celkových 130 článků objevily hledané 

kódy v 50 z nich, což činí 38,5% výskyt. Na BBC.co.uk s průměrným počtem denních 

příspěvků 9.5, bylo ve 172 čáncích nalezeno 60 článků s hledanými kódy, což činí 

34,9% výskyt. Novinky.cz průměrně vydaly 2.3 články denně a z celkových 42 

obsahovalo hledané kódy 10 z nich., což činí 23,8% výskyt. (Viz. Přílohy č. 4-6). 

 

5.6.1 Hledané kódy v závislosti na časové ose 

 Vývoj frekvence hledaných kódů jsem sledoval také v závislosti na datu, abych 

zjistil, jestli se zásadní události dne promítly do frekvence výskytu hledaných kódu. 

Komplexní graf (viz. Příloha č. 7) obsahující křivky všech tří médií jsem doplnil o 

časovou osu událostí.  

 

 U BBC.co.uk se nejvíce kódů objevilo zpočátku ER, a to 26. 1. 2011 (33 kódů), z 

nichž hned ve 12 případech byla zmíněná mobilizace a organizace přes sociální sítě, v 6 

případech se objevilo tvrzení o klíčové či jinak zásadní roli sociálních sítí při protestech 

a v 5 případech byla samostatně zmíněna blokace Twitteru. V ojedinělém případě byla 

zmíněna penetrace internetu v Egyptě. U Aljazeera.com vrchol frekvence hledaných 

kódů přišel až se zablokováním internetu 28. 1. 2011, kdy jsem zaznamenal 26 

hledaných kódů, z nichž přesně polovina souvisela s organizací a mobilizací skrze 

sociální sítě a 5 se věnovalo výpadku internetu. O den později (29. 1. 2011) měly vlastní 

největší výskyt hledaných kódů Novinky.cz (celkem 6), z nichž se polovina týkala 

klíčové či jinak zásadní role sociálních sítí při protestech.  

 

 Druhá vlna hlavního výskytu hledaných kódů přišla zhruba uprostřed sledovaného 

období. Na Aljazeera.com jsem 1.2. 2011 zaznamenal 11 kódů věnujícím se mobilizaci 

                                                                                                                                          
39 Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12318092 
40 Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12272836 
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přes sociální sítě (3), výpadku internetu (2), klíčové roli Facebooku a Twitteru (2),  

Hnutí Apri 6th (2),  Twitteru jako zdroji (1) a Vaíl Ghonímovi (1). Další den (2.2.2011) 

byla situace obdobná s rozdílem, že přibyla zmínka o internetové penetraci v Egyptě a 

online aktivistech. Na BBC.co.uk byl zaznamenán zvýšený výskyt 31.1.2011 a 2.2. 

2011, kdy bylo nalezeno 9, resp. 8 kódů. V prvním případě byly zmiňovány sociální sítě 

v souvislosti s blokací, mobilizací a organizací (4), blokace internetu (2) a také 3 kódy 

spojené s online aktivismem(Vaíl Ghoním, hnutí April 6th a blogeři) V druhém případě 

převyšovalo téma výpadku, resp. obnovení internetového připojení (5). Na Novinky.cz 

byla větší výskyt kódů (2) zaznamenán se zpožděním, a to 4.2.2011, kdy se jeden týkal 

blokace, resp. obnovení internetového připojení a jeden organizaci a mobilizacu přes 

sociální sítě.   

 

 Závěrečná vlna největšího zájmu přišla s propuštěním Vaíla Ghoníma. Novinky.cz 

8.2. 2011 obsahovaly 3 kódy spjaté s online aktivismem (Vaíl Ghoním, hnutí Kefaya a 

online aktivismem jako takovým) a 1 kód souvisel s mobilizací přes sociální síť 

Facebook. Na Aljazeera.com byl 8.2. 2011 nejvíce zmiňován Vaíl Ghoním (4), 

mobilizace skrze sociální síť Facebook (3), online aktivismus (2) a poprvé od vypuknutí 

ER i facebooková skupina We Are All Khaled Said (2). Na BBC.co.uk byl 9.2.2011 

zaznamenán druhý nejfrekventovanější výskyt hledaných kódů, které se týkaly blogů 

(3), Vaíla Ghoníma (3), facebookové stránky We Are All Khaled Said (2), hnutí April 

6th (2) a online aktivismu jako takovému (1). Zmíněna byla i organizace přes sociální 

sítě (3) a klíčová role Facebooku (1).  

 

5.6.2 Kódy s nejfrekventovanějším výskytem  

 U BBC.co.uk bylo nalezeno celkem 160 kódů, u Aljazeera.com 137 kódů a u 
Novinky.cz 26 kódů. Nalezené jednotlivé kódy slučuju do obecnějších kategorií (viz. 
Přílohy č.: 8, 9,11,12,14,15) a zároveň přikládám tabulku nesloučených kódů (viz. 
Přílohy č.: 10, 13 a 16).  
 
 Na BBC.co.uk a Aljazeera.com byla nejzmiňovanější kategorie “Mobilizace a 

organizace přes Facebook, Twitter či sociální sítě obecně”. Na BBC.co.uk činí tato 

kategorie celkem 24%, na Aljazeera.com 31%. U Novinek.cz je tato kateogorie na 2. 

pozici s 23%.  

 

 Novinky.cz překvapují nejvíce 27% výskytem kategorie shrnující zásadní postavy 
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a hnutí spojená s online aktivismem, do které spadají například kódy “Vaíl Ghoním”, 

“Blogy, blogeři”, “April 6th” a další. U Aljazeera.com figuruje tato kategorie na 2. 

pozici s 23% a u BBC.co.uk na 3. pozici (společně s “Blokací sociálních médií, Twitteru 

a Facebooku”). 

 

 U (viz. Přílohy č.: 8, 9,11,12,14,15)je na druhé pozici “Výpadek internetu” (19%), 

u Aljazeeera.com zaujímá  3.– 4. pozici s 12% (Společně s “Blokací sociálních médií, 

Twitteru a Facebooku”) a u Novinky.cz 3. pozici s 15%.  

 

 Jedním z hledaných kódů bylo i zmiňování sociálních médií a internetu jako 

klíčových faktorů pro ER. U BBC.co.uk byl tento kód až na 5. pozici s 9%, u 

AlJazeera.com se dělí o 6.-8. místo se 7% a u Novinky.cz s 11% na 4. pozici.  

 

5.6.3 Primární téma jednotlivých příspěvků 

 V analýze mě také zajímala hlavní témata jednotlivých vzorků, abych zjistil, jaká 

témata ve zpravodajství o ER figurovala a kolik článků mělo převážný obsah spojený s 

tematikou této práce. Témata jsem odvozoval od titulků a převyšujícího obsahu. 

Vytvořil jsem následující kategorie témat: 

 
• Internet/sociální média 
• Protesty  
• Vnitro-politické otázky 
• Zahraničně-politické otázky  
• Ekonomická témata 
• Lokální kontext41 
• Ostatní 

 

 Z výsledků vyplynulo, že internet nebo sociální média jako primární téma 

příspěvků tvořilo v celkovém zpravodajství vybraných médií velice mizivou část. V 

případě BBC.co.uk se jednalo o 10 článků, což činilo 6%. V případě AlJazeera.com 6 

článků (5%) a v případě Novinky.cz žádný článek. Ze zkoumání se celkem předvídatelně 

prokázalo, že nejčastějším primárním tématem článků byly protesty, následovala 

vnitrostátní a mezinárodní politika, ekonomika, lokální kontext a ostatní. (viz. Příloha č. 

17,18,19)  

                                                
41 Lokální kontext by v případě AlJazeera.com nedával smysl, proto byl informováním o omezení zpravodaství Aljazeera.  
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5.7 Definice závěrů 

 

 Z grafu také vyplývá, že výskyt hledaných kódů se objevil ve třech hlavních 

vlnách na základě událostí ER. Média shodně věnovala největší pozornost hledaným 

kódům v začátcích ER během prvních protestů až k výpadku internetu, kdy se 

především objevovaly kódy související s mobilizací a organizací přes sociální média. 

Následně zájem poklesl a byl zčásti oživený opětovným zprovozněním internetu v 

Egyptě. Následně zmínek o hledaných kódech opět ubývalo s tím, jak přibývala nová 

témata věnující se především domácí či zahraniční politice. Křivka opět narostla při 

propuštění Vaíla Ghoníma. Je zajímavé, že v den rezignace protestu a prvních 

shrnujících článků výskyt kódů nijak rapidně nenarostl u analytikých BBC.co.uk nebo 

Aljazeera.com a naopak zaznamenal druhou největší hodnotu u lokálních Novinky.cz. 

 
 Z výše uvedených výsedků kvantitativní obsahové analýzy vyplývá několik 

poznatků. Předem se jedná o celkovou úroveň v informování o ER. Není překvapením, 

že český zpravodajský portál nedosahuje kvantity zveřejněných příspěvků, jako je tomu 

na BBC.co.uk nebo Aljazeera.com. Otázku kvality zpravodajství v analýze nerozebírám, 

ale přesto určité měřítko naznačuje výběr a pokrytí nejrůznějších témat, ve kterém 

Novinky.cz podle zjištění výsledků zaostávaly.  

 

 Dalším zjištěním je, že poměr výskytu hledaných kódů je u obou světových 

zpravodajských on-line serverů přibližně v jedné třetině, což považuji za adekvántí. U 

Novinky.cz tvoří poměr zhruba jednu čtvrtinu. 

 

 Při hlubším pohledu do výskytu jednotlivých kódů se naplňuje obecný diskurz, 

který je s ER spjatý. Tedy důraz, který média kladla důraz na úlohu sociálních médií v 

organizaci a mobilizaci k protestům. Překvapivé je ale zjištění, že prostor, který byl 

věnovaný kategorii online aktivismu a osobám či hnutím v Egyptě s tím spojených, 

zaujímá u Novinky.cz první pozici, u Aljazeera.com druhou pozici a u BBC.co.uk 3.-4. 

pozici. Z toho vyplývá, že pozadí online aktivismu bylo ve zpravodajských médií do 

určité míry reflektováno. Třetím nejobvyklejší kategorií byla blokace internetu, což není 

překvapivé.  
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 Na opačné straně tabulek s nejméně nalezenými kódy (4) figuruje “Pokrytí 

internetu v zemi”, které jsem považoval za stěžejní kód a jeden z určujících faktorů při 

vnímání role sociálních médií během ER, jelikož údaj o 30% penetraci internetu v zemi 

by ji značně relativizoval. Tento kód byl zmíněn na BBC.co.uk zmíněn pouze 3krát, na 

Aljazeera.com 1krát a na Novinky.cz ani jednou. Zhruba uprostřed výsledků figuruje 

kód, který měl tendenci stavět sociální média stavěl do role klíčových hybatelů ER.  

 

Z obsahové kvantitativní analýzy vyvozuji tyto závěry: 

 

- Informování zpravodajských serverů Novinky.cz, Aljazeera.com a BBC.co.uk o 

roli sociálních médií v souvislosti ER bylo vyvážené s ostatními tématy a zmínky 

o sociálních médiích se objevovaly zhruba v jedné třetině článků. 

- Ve výše zmíněných zpravodajských serverech byl podporován obraz existující 

online aktivistické sféry a její role během ER. 

- Nejčastější informací v souvislosti se sociálními médii a ER byla organizace a 

mobilizace skrze Facebook, velké procento zaujímal výpadek internetu, naopak 

nízká penetrace internetu v Egyptě byla přehlížena. 

 

6. Závěr 
  

 V této práci jsem zmapoval krajinu sociálních médií v souvislosti s egyptským 

online aktivismem, jenž ke své dlouhobé opoziční činnosti využíval především blogy, 

Facebook a Twitter. Online sféra složená hlavně z mladých lidí spěla k zásadní akci, 

kterou nakonec byla právě ER. Poznatky o vlivu sociálních médií na průběh Egyptské 

revoluce jsem zkoumal i v obsahu zpravodajských online serverů Aljazeera.com, 

BBC.co.uk a Novinky.cz, abych zjistil, jak velký prostor zpravodajství těmto tématům 

věnovalo.   

 

 Ze závěrů výzkumu online zpravodajských médií překvapivě vyplynula nižší 

intenzita informování o sociálních médií, než jsem čekal. Zmínky o souvislostech se 

sociálními médii se objevily zhruba v jedné třetině u nejobjektivnějšího BBC.co.uk. To 

celkem pozitivně dokazuje, že technologie nebyly ve zpravodajství o ER hlavním 
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tématem. V případě Aljazeera.com se výsledek odchyluje směrem nahoru, což lze 

přičítat regionalitě a v případě Novinky.cz naopak směrem dolů, což můžeme přičítat 

jisté vzdálenosti tématu.  

 

 Nejreflektovanější funkcí sociálních médií byla jejich fuknce jako komunikačních 

nástrojů, které v první fázi ER sehrály aktivizační roli ve svolávání a organizaci 

protestů. Paradoxně druhou nejčastější souvislostí ER a sociálních byla jejich pasivita. 

Po zablokování internetu byly technologie spjaté s internetem na několik dní vyřazeny. 

Obejít tento hendikep se online aktivistům podařilo ve spolupráci s dalšími 

technologicky zdatnými skupinami a brzy byl na světě seznam alternativních cest, jak se 

připojit. Ale širší publikum již bylo nedosažitelné. Mezi nástroje se tak rychle vrátily 

tradiční způsoby. Díky výpadku také přišla jedna zásadní změna: už nebylo podstatné 

být připojený, ale být v ulicích. Po opětovném zprovoznění internetu už se sociální 

média přesunula spíše do úlohy informačního kanálu pro protestující, novináře i globání 

publikum, které ER s napětím sledovalo. Další výraznější reflexi sociálních médií ve 

zkoumaných zpravodajských serverech přinesla osoba Vaíla Ghoníma stojící za jednou 

z aktivistických facebookových stránek We Are All Khaled Said. Ten byl medií velice 

oblíben, protože se stal osobním symbolem sociáních médií. Nicméně protesty 

probíhaly se stále zvětšující intenzitou a role sociálních médií rezonovala méně.  

 

 Tento výše naznačený popis tedy spěje k úvaze, do jaké míry sociální média 

dokážou opětovně mobilizovat a organizovat davy a do jaké míry tento hraje tento 

impuls roli při primárním vlivu, po němž následují běžné formy, které se k organizaci 

protestů využívají. I proto se ukázalo stěžejním, zaměřit se v této práci na dlouhodobější 

hledisko vývoje sociálních médií, kterým egyptská online sféra procházela. Postupně 

totiž vyplynulo najevo, že sociální média hrají důležitou roli i v rovině individuální.  

Zpočátku totiž nejzásadnější roli sehrála sociální média při prolomení bariéry strachu, 

která mezi Egypťany panovala. Sociální média tuto schopnost ovládala jako žádné jiné 

nástroje, které měli organizátoři k dispozici (letáky, brožury, telefonní linky). Jak jinak 

tuto bariéru prolomit, než přes kolektivní pojmenování společného nepřítele ve 

virtuálním prostoru, který na jednu stranu zaručuje určitý pocit bezpečí a nezávazku a 

na druhou stranu s každým příbývajícím účastníkem či nějakým sdělením, které 

vyvolává kolektivní smysl pro věc. Sociální média se stala základem pro aktivní či 

pasivní deklarování postoje proti režimu a stále vzrůstala možnost, že se jednou tento 
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pohyb ve virtuálním sféře přelije do reality a bude zhmotněn v ulicích, což se také 

odehrálo. Všichni ti, kteří toto prostředí spoluformovali, byli připraveni a ti, kteří měli 

k sociálním médiím přístup bezprostředně vtáhnuti do událostí. Sociálním média tak 

nakonec své práce vnímám nejen jako nástroje ke komunikaci, organizaci a mobilizaci, 

ale také jako dlouhodobý faktor ovlivňující motivace jednotlivce i celých skupin.  

 

Summary 

In this Thesis, I rely on facts and theoretical concepts through which I have mapped the 

landscape of social media within the Egyptian online activism using primarily blogs, 

Facebook and Twitter. The development of this online community, which opposed to 

Hosni Mubarak's regime, directly related to the specific role and use of social media in 

the Egyptian revolution. Subsequently I issued an information analysis of online servers 

Aljazeera.com, BBC.co.uk and Novinky.cz to find out to what extent the information on 

these channels relevant and balanced. 

 

The first part of this paper shows that when we talk about the role of social media 

during Egyptian revolution we must take into account a number of theoretical context 

that are closely linked to the civil uprising supported by technologies. In the first place it 

is to bridge the digital divide, which in Egypt is linked with a 30% Internet penetration, 

but also the motivation and manner of using the internet (and social media), if one is 

granted access. Other important viewpoint is the one on technological determinism, 

which says, that technology shapes societies and individuals and therefore I presented a 

critique of this viewpoint by some of the influential media theorists of today.  

 

Social media has become an active or passive tools for declaring opposition againts the 

regime and steadily growing in possibillities that once a movement in virtual sphere 

pours into a reality, it will be materialized in streets, just like in Egypt. All those who 

co-created this environment were ready for such event to happen and those who had 

access to social media were immediately drawn into the events. In the end of my work I 

don’t see social media only as a tool for communication, organization and mobilizating, 

but also as a long-term factor affecting the motivation of individuals and groups to get 

involved. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Zkoumané příspěvky na Novinky.cz* (tabulka)  
*Poznámka: Tučně vyznačené obsahují jeden či více hledaných kódů 

Datum Titulek URL 

26.01.11 

Egyptem zmítají 
protivládní protesty, 
zemřeli tři lidé 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223363-egyptem-
zmitaji-protivladni-protesty-zemreli-tri-lide.html 

27.01.11 

Egyptský prezident 
čelí největším 
protestům za dobu 
své vlády 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223469-egyptsky-
prezident-celi-nejvetsim-protestum-za-dobu-sve-vlady.html 

28.01.11 

Prezident Egypta 
Mubarak rozpustil 
vládu a slíbil 
demokratické 
reformy 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223654-prezident-
egypta-mubarak-rozpustil-vladu-a-slibil-demokraticke-
reformy.html 

29.01.11 

Obama vyzval 
Mubaraka k 
demokratickým 
reformám 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/223705-obama-
vyzval-mubaraka-k-demokratickym-reformam.html 

29.01.11 

Protesty si v Egyptě 
už vyžádaly na 100 
mrtvých, šíří se 
rabování 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223713-protesty-si-v-egypte-uz-vyzadaly-na-100-
mrtvych-siri-se-rabovani.html 

30.01.11 

Bohaté rodiny 
opouštějí Egypt v 
tryskáčích 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223735-bohate-rodiny-
opousteji-egypt-v-tryskacich.html 

30.01.11 

Zloději využili 
egyptské nepokoje a 
ukradli 
Tutanchamonovy 
sošky 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223736-zlodeji-vyuzili-egyptske-nepokoje-a-ukradli-
tutanchamonovy-sosky.html 

30.01.11 

Z egyptských věznic 
uprchly tisíce 
zločinců, hrozí 
naprostý chaos 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223740-z-egyptskych-veznic-uprchly-tisice-zlocincu-
hrozi-naprosty-chaos.html 

30.01.11 
Aerolinky ruší lety do 
Káhiry 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223745-aerolinky-rusi-lety-do-kahiry.html 

30.01.11 

Vandalové utrhli hlavy 
dvěma mumiím v 
káhirském muzeu 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223750-vandalove-utrhli-hlavy-dvema-mumiim-v-
kahirskem-muzeu.html 

30.01.11 

Herec Omar Sharif 
sleduje demonstrace z 
hotelu, nechce 
Mubaraka ani 
Muslimské bratrstvo 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223766-herec-omar-sharif-sleduje-demonstrace-z-
hotelu-nechce-mubaraka-ani-muslimske-bratrstvo.html 

31.01.11 

Izrael požádal USA a 
Evropu, aby podpořily 
Mubáraka, píše tisk 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223783-izrael-pozadal-usa-a-evropu-aby-podporily-
mubaraka-pise-tisk.html 

31.01.11 

Demonstranti v Egyptě 
svolali generální 
stávku a miliónový 
pochod 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223787-demonstranti-v-
egypte-svolali-generalni-stavku-a-milionovy-pochod.html 

31.01.11 

Nepokoje v Egyptě 
ohrožují české 
archeology a 50 let 
jejich práce 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/223852-nepokoje-v-egypte-ohrozuji-ceske-archeology-
a-50-let-jejich-prace.html 
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31.01.11 

Slovenka hledá v 
bouřící Káhiře 
zmizelého syna 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/223893-slovenka-
hleda-v-bourici-kahire-zmizeleho-syna.html 

01.02.11 

Už 300 mrtvých v 
Egyptě, demonstrují 
statisíce lidí 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223929-uz-300-
mrtvych-v-egypte-demonstruji-statisice-lidi.html 

01.02.11 

Mubarak v září už 
kandidovat nebude, do 
té doby chce u moci 
zůstat 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224028-mubarak-v-zari-
uz-kandidovat-nebude-do-te-doby-chce-u-moci-zustat.html 

02.02.11 

Egyptská armáda 
vyzvala k ukončení 
protestů 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/224069-egyptska-armada-vyzvala-k-ukonceni-
protestu.html 

02.02.11 

V Káhiře se střetli 
příznivci Mubaraka s 
opozicí 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224098-v-kahire-se-
stretli-priznivci-mubaraka-s-opozici.html 

02.02.11 

K opuštění Egypta 
budou moci Češi 
využít i slovenský 
vládní speciál 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224118-k-opusteni-
egypta-budou-moci-cesi-vyuzit-i-slovensky-vladni-special.html 

03.02.11 

Příznivci Mubaraka a 
demonstranti už po 
sobě střílejí, Káhira 
hlásí mrtvé 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224154-priznivci-
mubaraka-a-demonstranti-uz-po-sobe-strileji-kahira-hlasi-
mrtve.html 

03.02.11 

Mezi znesvářené 
tábory v Egyptě se 
postavila armáda 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224199-mezi-
znesvarene-tabory-v-egypte-se-postavila-armada.html 

03.02.11 

Slovenský vládní 
speciál bere z Egypta 
osm českých občanů 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/224256-slovensky-
vladni-special-bere-z-egypta-osm-ceskych-obcanu.html 

03.02.11 

Mubarakův syn nebude 
kandidovat na 
prezidenta, řekl 
viceprezident 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/224266-mubarakuv-syn-nebude-kandidovat-na-
prezidenta-rekl-viceprezident.html 

03.02.11 

U našeho domu stály 
tanky, líčila Češka 
vdaná za Egypťana po 
příletu z Káhiry 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/224277-u-naseho-
domu-staly-tanky-licila-ceska-vdana-za-egyptana-po-priletu-z-
kahiry.html 

03.02.11 

Jsem otrávený, chci 
odejít, ale bojím se 
chaosu, říká egyptský 
prezident 

http://www.novinky.cz/specialni-rubriky/egypt/224280-jsem-
otraveny-chci-odejit-ale-bojim-se-chaosu-rika-egyptsky-
prezident.html 

04.02.11 

Obama vyčítá 
rozvědce, že 
nevarovala před 
nepokoji v Egyptě 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/224301-obama-
vycita-rozvedce-ze-nevarovala-pred-nepokoji-v-egypte.html 

04.02.11 

České novináře v 
Egyptě napadli a 
okradli 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224329-ceske-novinare-
v-egypte-napadli-a-okradli.html 

05.02.11 

Egyptský exministr 
financí rezignoval na 
post šéfa výboru MMF 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224384-egyptsky-
exministr-financi-rezignoval-na-post-sefa-vyboru-mmf.html 

05.02.11 

V Egyptě zaútočili 
teroristé na plynovod 
do Izraele 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/224391-v-egypte-zautocili-teroriste-na-plynovod-do-
izraele.html 

05.02.11 

Egyptské armádní 
špičky zvažují, že 
uklidí Mubaraka do 
Německa 

http://www.novinky.cz/zahranicni/224393-egyptske-armadni-
spicky-zvazuji-ze-uklidi-mubaraka-do-nemecka.html 

06.02.11 Muslimské bratrstvo v http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224421-muslimske-
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Egyptě vstoupilo na 
scénu 

bratrstvo-v-egypte-vstoupilo-na-scenu.html 

07.02.11 

Egyptský režim 
ustupuje a slibuje 
svobodu i zvýšení 
mezd 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224574-egyptsky-
rezim-ustupuje-a-slibuje-svobodu-i-zvyseni-mezd.html 

08.02.11 

Egyptský 
viceprezident byl 
denně ve spojení s 
Izraelem 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/224588-egyptsky-viceprezident-byl-denne-ve-
spojeni-s-izraelem.html 

09.02.11 
Mubarak kývl na 
první reformy 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224706-mubarak-
kyvl-na-prvni-reformy.html 

09.02.11 

Mubarak může mít víc 
peněz než Bill Gates, 
odhadují experti 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/224715-mubarak-muze-mit-vic-penez-nez-bill-gates-
odhaduji-experti.html 

10.02.11 

Egyptská armáda tajně 
zatýká demonstranty a 
mučí je 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224869-egyptska-
armada-tajne-zatyka-demonstranty-a-muci-je.html 

10.02.11 

Mubarak neodstoupil, 
jen předal část 
pravomocí 
viceprezidentovi 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224937-mubarak-
neodstoupil-jen-predal-cast-pravomoci-viceprezidentovi.html 

11.02.11 

Egyptská armáda 
opozici nevyslyšela a 
zůstává loajální vládě 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/224953-egyptska-
armada-opozici-nevyslysela-a-zustava-loajalni-vlade.html 

11.02.11 
Mubarak s rodinou 
opustil Káhiru 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/225018-mubarak-s-
rodinou-opustil-kahiru.html 

11.02.11 
Egyptský prezident 
Mubarak rezignoval 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/225041-egyptsky-prezident-mubarak-rezignoval.html 

11.02.11 

Evropa a USA 
Mubarakův pád vítají, 
Izrael vyčkává 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-
vychod/225045-evropa-a-usa-mubarakuv-pad-vitaji-izrael-
vyckava.html 

 

Příloha č. 2: Zkoumané příspěvky na Aljazeera.com* (tabulka)  
*Poznámka: Tučně vyznačené obsahují jeden či více hledaných kódů 

datum titulek URL 

25.01.11 
Egypt warns 
protesters of arrest 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011124
233659875688.html 

25.01.11 
Three dead in Egypt 
protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011125
1711053608.html 

26.01.11 

Fresh anti-
government protests 
in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011126
63450547321.html 

26.01.11 
Clinton calls for 
reform in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011126
17427113878.html 

27.01.11 
Angry Egyptians 
defy protest ban 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011126
21340630620.html 

27.01.11 
AJE Pictures: Egypt's 
protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112618
3533678436.html 

27.01.11 
Protesters torch 
Egypt police post 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011127
34210243448.html 

27.01.11 
ElBaradei arrives in 
Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011127
183223432287.html 

28.01.11 
Egypt tense ahead 
of protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128
04035404906.html 
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28.01.11 
When Egypt turned 
off the internet 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128
796164380.html 

28.01.11 
Egypt braces for 
protest showdown /  

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128
72822412808.html 

28.01.11 
Online activism 
fuels Egypt protest 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128
102253848730.html 

28.01.11 
Mapping Egypt's 'day 
of wrath' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112814
4656558818.html 

28.01.11 
Fresh protests erupt 
in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128
10059478272.html 

28.01.11 
Protesters across 
Egypt defy curfew 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128
16845606511.html 

28.01.11 Military out in Cairo 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128151
048463975.html 

28.01.11 
Egypt general cuts 
short US trip 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128183
043579637.html 

29.01.11 
Obama urges 
reform in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111282
02213106335.html 

29.01.11 
Al Jazeera urges 
freedom to report 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129050
11136896.html 

29.01.11 
Mubarak dismisses 
government 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011128222
033802146.html 

29.01.11 
Egypt tense after 
bloody protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111281
85443907125.html 

29.01.11 
Egypt protests 
surprise analysts 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111281
04958681835.html 

29.01.11 
Egypt cabinet 
resigns 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129965
789466.html 

29.01.11 
Egypt banks to 
remain closed 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129141
22464274.html 

29.01.11 
Thousands in 
Cairo defy curfew 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111297
4149942894.html 

29.01.11 
Egypt's military in a 
quandary 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129153
021167916.html 

29.01.11 
Elbaradei urges 
Mubarak to quit 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129192
633542354.html 

29.01.11 
Egypt's security 
apparatus 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129185
4128381.html 

29.01.11 

Mubarak names 
his deputy and new 
PM 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111292
1282867688.html 
 

30.01.11 
Pressure builds on 
Mubarak 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111300
3435803286.html 

30.01.11 
Looting spreads in 
Egyptian cities 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129175
926266521.html 

30.01.11 
Egypt shuts down 
Al Jazeera bureau 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130852
52994161.html 

30.01.11 
Walking Cairo's 
uncertain streets 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130142
13372111.html 

30.01.11 
US to reconsider aid 
to Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011129151
94130323.html 

30.01.11 

Al Jazeera 
undeterred by Egypt 
curb 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130164
532649572.html 

30.01.11 
Cairo protesters 
stand their ground 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130338
17859936.html 

30.01.11 
US calls for 'orderly 
transition' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130142
18302425.html 

30.01.11 
ElBaradei: Cut US 
Mubarak support 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130202
65198814.html 
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30.01.11 
Chasing Gamal 
Mubarak 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111302
13016837408.html 

30.01.11 

Egypt condemned 
for blocking media  
 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111302
3414787871.html 
 

31.01.11 
Mubarak orders 
state subsidies 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011131012
37787481.html 

31.01.11 
ElBaradei: No 
reverse in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011130165
636218719.html 

31.01.11 
Profile: Mohamed 
ElBaradei 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2010/02/2010219162
148390306.html 

31.01.11 
Egyptian financial 
crisis looms 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011131934
1644600.html 

31.01.11 
Al Jazeera camera 
equipment seized 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011131123
648291703.html 

31.01.11 
Mubarak swears in 
new cabinet 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111311
32324475241.html 

31.01.11 
Chaos reigns at 
Cairo airport 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011131134
70801300.html 

31.01.11 
Egypt businesses 
hit by instability 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111311
43945965562.html 

31.01.11 
Israel 'fears' post-
Mubarak era 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011131771
45613.html 

31.01.11 
Egypt protesters 
increase pressure 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111316
148317175.html 
 

01.02.11 
Total internet 
blackout in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112104
59908692.html 

01.02.11 
Egypt gears up for 
gigantic protest 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111311
965695371.html 

01.02.11 
Voices from Cairo's 
Tahrir Square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011212597
913527.html 

01.02.11 
Tahrir Square's 
historic past 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211035
22508343.html 

01.02.11 
Protesters flood 
Egypt streets 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112158
27193882.html 

01.02.11 
Turkish PM backs 
Egypt protesters 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211151
28839350.html 

01.02.11 
'Talks only after 
Mubarak leaves' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211615
25971840.html 

01.02.11 
US envoy meets 
ElBaradei 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112117
3116367979.html 

01.02.11 
Signal disruptions 
hit Al Jazeera 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211855
9309958.html 

01.02.11 
Protesters flood 
Egypt streets 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211311
5442982.html 

01.02.11 
Full text of 
Mubarak's speech 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011222131
3603381.html 

01.02.11 

Egyptian-
Americans hold 
rallies 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112119
402452716.html 

01.02.11 
Defiant Mubarak 
vows to finish term 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211914
13252982.html 

01.02.11 
Politics pervade 
Cairo's streets 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211271
9651683.html 

02.02.11 
Egypt army wants 
protests ended 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112210
516616914.html 

02.02.11 
Internet service 
restored in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112211
3055781707.html 
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02.02.11 
Outrage over Cairo 
violence 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011221565
1396175.html 

02.02.11 

Mubarak 
concessions 
'insufficient' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112272
918301323.html 

02.02.11 
Suleiman calls for 
end to protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011222047
4650549.html 

02.02.11 
Mubarak supporters 
strike back 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231534
5153370.html 

02.02.11 
Violence flares in 
Cairo square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011221244
46797789.html 

02.02.11 
Violence escalates 
in Cairo square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011233432
680984.html 

02.02.11 
Fresh violence 
feared in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011237260
541818.html 

03.02.11 
Egypt PM 'sorry' for 
violence 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231335
51858568.html 

03.02.11 
Egypt bans ex-
ministers from travel 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231427
59661467.html 

03.02.11 
Egypt denies role in 
protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231251
8538354.html 

03.02.11 
Call to free Al 
Jazeera journalists 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231652
14813586.html 

03.02.11 
Suleiman: Mubarak 
is our father 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231756
869465.html 

03.02.11 
The battle for 
Tahrir Square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112317
5837480777.html 

03.02.11 
Media in the line of 
fire in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112313
1258705359.html 

03.02.11 
Mubarak says he 
'wants to go' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011231951
13546565.html 

03.02.11 
Tense calm in 
Tahrir Square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112312
5548860929.html 

04.02.11 
Egypt set for 'final 
push' protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011232343
15445405.html 

04.02.11 
Egypt's 'final push' 
protests begin 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011245202
7527827.html 

04.02.11 
Mass protests in 
city of Alexandria 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112414
420594592.html 

04.02.11 
Egyptians turn out 
for 'final push' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011241349
5752306.html 

04.02.11 
Egypt holds 'Day of 
Departure' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011241753
31299951.html 

04.02.11 
A tense calm grips 
Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011242043
5766522.html 

05.02.11 
Egypt holds 'Day of 
Departure' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011242013
29162409.html 

05.02.11 
Egypt gas pipeline 
attacked 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011257265
7906674.html 

05.02.11 
Egypt military mulls 
its options 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011251031
16509885.html 

05.02.11 
Egypt protesters 
hold their ground 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011254124
0504912.html 

05.02.11 
Mubarak meets with 
economy team 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011251333
15656120.html 

05.02.11 
Cairo protesters hold 
firm 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011251345
4758210.html 

06.02.11 
Egypt remains at an 
impasse 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011252326
37371987.html 

06.02.11 Customers queue at http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011268115
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Egypt banks 8721997.html 

06.02.11 

Muslim 
Brotherhood in 
Egypt talks 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011267103
0650864.html 

06.02.11 
Egypt frees Al 
Jazeera journalist 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011262022
28183972.html 

06.02.11 
Egypt's rooftop 
revolutionaries 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011261947
30350605.html 

07.02.11 
Suleiman 'panned' 
Egypt opposition 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011262031
4460519.html 

07.02.11 
Egypt reform 
promises doubted 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011261317
43308918.html 

07.02.11 
Hezbollah backs 
Egypt protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011271645
5777942.html 

07.02.11 
Community amid 
Egypt's chaos 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112716
2644461244.html 

08.02.11 

Freed cyber 
activist lauds 
protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112722
535988460.html 

08.02.11 
Talks fail to end 
Egypt protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011276421
6497806.html 

08.02.11 
Cables: Suleiman 
favoured by Israel 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011288254
3596708.html 

08.02.11 
Mass protests 
continue in Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112851
424979539.html 

08.02.11 
Protests swell at 
Tahrir Square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112813
5041767672.html 

08.02.11 
Egypt 'frees political 
prisoners' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011281531
42101446.html 

08.02.11 
Protests swell at 
Tahrir Square 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112812
3235508653.html 

08.02.11 
Egypt VP: Protests 
must end soon 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011282254
10121154.html 

09.02.11 
Egypt protests 
remain strong 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112941
258340509.html 

09.02.11 
Egypt protesters 
gain ground 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112910
3224329921.html 

09.02.11 
Egypt rejects US 
advice on reforms 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011291954
6727393.html 

10.02.11 
Workers boost 
Egypt protests 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112913
546831171.html 

10.02.11 
US escalates 
pressure on Egypt 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011210154
5960427.html 

10.02.11 

Workers to 
continue Egypt 
strikes 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112107
944393156.html 

10.02.11 
Egyptian army 
'torturing' prisoners 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011210135
310479662.html 

10.02.11 
Workers continue 
Egypt strikes 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112101
1390957342.html 

10.02.11 
Hosni Mubarak 
'may step down' 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112101
51747172928.html 

10.02.11 
Mubarak stays, 
Egypt erupts in rage 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011210214
53441373.html 

10.02.11 
Defiant Mubarak 
refuses to resign 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112101
72519776830.html 

11.02.11 

Egypt army in 
emergency law 
pledge 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112116
1511674298.html 
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11.02.11 

Statement of 
Egyptian armed 
forces 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211113
30706342.html 

11.02.11 
World sceptical of 
Mubarak's speech 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011210224
440311350.html 
 

11.02.11 
Hosni Mubarak 
resigns as president 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211251
58705862.html 
 

11.02.11 
What next for 
Egypt? 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211185
822855928.html 

11.02.11 
World reacts as 
Mubarak steps down 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211162
849852442.html 
 

11.02.11 
Triumph as 
Mubarak quits 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211164
636605699.html 

 

Příloha č. 3: Zkoumané příspěvky na BBC.co.uk* (tabulka)  
*Poznámka: Tučně vyznačené obsahují jeden či více hledaných kódů 

Datum Název článku URL 

25.01.11 

Egypt protests: 
Three killed in 
'day of revolt' http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12272836 

25.01.11 

Egypt protests: 
Eyewitness 
accounts http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12282978 

26.01.11 

Egypt protests: 
Police disperse 
Cairo crowds http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12283623 

26.01.11 

Egypt protests: 
Demonstrators 
'face prosecution' http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12283849 

26.01.11 

Twitter and web 
video site face 
clampdown in 
Egypt http://www.bbc.co.uk/news/technology-12284649 

26.01.11 
Egypt protests: 
Your stories http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12289124 

26.01.11 

Egypt protests: 
Anti-Mubarak 
demonstrators 
arrested http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12289475 

26.01.11 

Confusion over 
Egyptian blocks 
on web protest 
tools http://www.bbc.co.uk/news/technology-12291982 

27.01.11 

Egypt braces for 
further day of 
protests http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12294804 

27.01.11 

Egypt protests: 
Can Mubarak be 
toppled? http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12300282 

27.01.11 

Egypt unrest: 
ElBaradei returns 
as protests build http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12300164 

28.01.11 
Egypt protests 
escalate in Cairo, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12303564 
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Suez and other 
cities 

28.01.11 

Egypt severs 
internet 
connection amid 
growing unrest http://www.bbc.co.uk/news/technology-12306041 

28.01.11 

Egyptians 'under 
siege and in the 
dark' http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12308405 

28.01.11 

Egypt protests: 
Curfew in cities as 
army deployed http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12311007 

28.01.11 
Analysis: Why 
Egypt matters http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12311889 

28.01.11 

Egyptians losing 
fear of 
confrontation with 
regime http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12312330 

28.01.11 

Intelligence 
agencies urged to 
track social media 
sites http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12311900 

28.01.11 

Echo of Egyptian 
anger in anti-
Mubarak rally in 
London http://www.bbc.co.uk/news/uk-12308443 

28.01.11 

David Cameron 
calls for reform in 
Egypt amid 
protests http://www.bbc.co.uk/news/uk-12313778 

28.01.11 

Egypt: Mubarak 
sacks cabinet and 
defends security 
role http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11777943 

       
28.1.201
1 

Foreign Office 
warns against travel 
to parts of Egypt http://www.bbc.co.uk/news/uk-12310266 

29.01.11 

Egypt protests: 
curfew defied in 
Cairo and other 
cities http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12314799 

29.01.11 

In quotes: 
Reaction to Egypt 
protests http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12316019 

29.01.11 
Egypt protests day 
5: Your stories http://www.bbc.co.uk/news/12316240 

29.01.11 

Egypt protests: 
Mubarak names 
Omar Suleiman as 
VP http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12316731 

29.01.11 

Egypt unrest: 
Tough questions if 
revolution succeeds http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12317285 

30.01.11 

Cameron voices 
'grave concern' over 
Egypt http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12317186 

30.01.11 

Egypt protests: 
Hosni Mubarak 
under world 
pressure http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12317277 
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30.01.11 

Egypt protests: 
Anti-Mubarak 
protesters 
dominate Cairo http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12318092 

30.01.11 

FO advises Britons 
to leave some 
Egyptian cities http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12318528 

30.01.11 

Egypt protests: 
Tension rises as jets 
buzz Cairo square http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12319523 

30.01.11 

Egypt protests: 
Hillary Clinton 
urges 'orderly 
transition' http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12319445 

30.01.11 

Egypt protests: 
British 
experiences http://www.bbc.co.uk/news/uk-12319832 

30.01.11 

Egypt protests: 
ElBaradei tells 
crowd 'change 
coming' http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12320200 

30.01.11 
Can Mubarak 
survive the revolt? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12320796 

30.01.11 

Egypt: An anxious 
waiting game as 
standoff continues http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12320692 

31.01.11 

UK and US call for 
an 'orderly 
transition' in Egypt http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12320891 

31.01.11 

Egypt protests: 
Britons back from 
Cairo tell of relief http://www.bbc.co.uk/news/uk-12320962 

31.01.11 

Egypt protesters 
step up pressure on 
Hosni Mubarak http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12320959 

31.01.11 

Egypt unrest hits 
Europe's stock 
markets http://www.bbc.co.uk/news/business-12322465 

31.01.11 

Egypt crisis hits 
shares in travel 
firms http://www.bbc.co.uk/news/business-12322699 

31.01.11 
Managing Egypt's 
revolution http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12323751 

31.01.11 

Old technology 
finds role in 
Egyptian protests http://www.bbc.co.uk/news/technology-12322948 

31.01.11 
Egypt unrest: What 
if Mubarak goes? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12325128 

31.01.11 

Egypt: Telecoms 
boss Sawiris 
confident of change http://www.bbc.co.uk/news/business-12324912 

31.01.11 

Egypt crisis: 
Beleaguered 
Mubarak reshuffles 
cabinet http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12326880 

31.01.11 
Egypt unrest: 
Possible scenarios http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12326297 

31.01.11 

Egypt: India and 
Pakistan move to 
help nationals http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12326648 
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31.01.11 

Egypt unrest pushes 
Brent crude oil to 
$100 a barrel http://www.bbc.co.uk/news/business-12328745 

31.01.11 

Egypt protests: 
Many Britons 
'managing to leave' http://www.bbc.co.uk/news/uk-12327303 

31.01.11 

Egypt protests: 
Canada and US 
evacuate citizens http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12327616 

31.01.11 

Egypt protest: 
'Carnival 
atmosphere' 
among 
demonstrators http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12328506 

31.01.11 
Views: Life on hold 
in Egypt http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12328967 

31.01.11 

Egypt protests: 
Army rules out the 
use of force http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12330169 

31.01.11 
Egypt: EU calls for 
'orderly transition' 

http://www.bbc.co.uk/search/news/?page=12&q=Egypt&dir=bk&
news=221&news_av=-
19&text=on&start_day=25&start_month=01&start_year=2011&e
nd_day=11&end_month=02&end_year=2011&sort=date 

01.02.11 

Cracks in Egypt's 
fragile economy 
have been exposed http://www.bbc.co.uk/news/business-12323037 

01.02.11 
US Egyptians call 
on Obama to ac http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12331129 

01.02.11 

Egypt unrest: 
Protesters hold 
huge Cairo 
demonstration http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12331520 

01.02.11 
Egypt protesters 
use voice tweets http://www.bbc.co.uk/news/technology-12332850 

01.02.11 
UK to send charter 
plane to Egypt http://www.bbc.co.uk/news/uk-12331851 

01.02.11 

Egypt unrest leads 
to re-routing of 
container ships http://www.bbc.co.uk/news/business-12332627 

01.02.11 

Egypt unrest: US 
orders non-
emergency staff to 
evacuate http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12337367 

01.02.11 

Egypt unrest: John 
Kerry says 
Mubarak should 
step aside http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12337372 

01.02.11 
History lessons for 
Egypt's protesters http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12338225 

01.02.11 

Cairo: Relaxed 
crowd, stern 
message http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12340928 

01.02.11 

Egypt unrest: 
Barack Obama 
urges power 
transition now http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12340885 

01.02.11 

Egypt unrest: Hosni 
Mubarak vows to 
quit after polls http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12340923 
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02.02.11 

Egypt protests: 
reactions to Hosni 
Mubarak's speech http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12341554 

02.02.11 

Egypt protests: 
Israel watches 
anxiously http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12338222 

02.02.11 

Egypt protests: an 
Arab spring as old 
order crumbles? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12339521 

02.02.11 

Egypt unrest: 
Pressure mounts 
on Hosni Mubarak http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12342215 

02.02.11 

Egypt: Transition 
must be rapid and 
credible, says PM http://www.bbc.co.uk/news/uk-12342499 

02.02.11 

Egypt unrest: 
Army calls on 
protesters to go 
home http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12343402 

02.02.11 

Egypt unrest: 
deadly clashes 
rock Cairo's 
Tahrir Square http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12345656 

02.02.11 
Strabane girl caught 
up in Egypt crisis http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-12342957 

02.02.11 
Egypt internet 
comes back online http://www.bbc.co.uk/news/technology-12346929 

02.02.11 

Egypt unrest: 
Moody's 
downgrades five 
banks http://www.bbc.co.uk/news/business-12342475 

02.02.11 

Egypt unrest: 
White House 
condemns Cairo 
violence http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12349662 

02.02.11 

Egypt unrest: Pro-
Mubarak supporters 
'well-organised' http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12350643 

02.02.11 

Egypt: 200 Britons 
opt for chartered 
flight departure http://www.bbc.co.uk/news/uk-12346012 

03.02.11 

Egypt protests: 
'We are falling 
one-by-one' http://www.bbc.co.uk/news/12348634 

03.02.11 

Egypt unrest: PM 
apologises for 
Tahrir Square 
violence http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12351831 

03.02.11 

Egypt unrest: Tui 
Travel counts the 
cost http://www.bbc.co.uk/news/business-12353012 

03.02.11 

Egypt: 161 Britons 
arrive home on 
chartered flight http://www.bbc.co.uk/news/uk-12354575 

03.02.11 

Are uprisings a 
ripple of Iran in 
1979? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12354483 

03.02.11 
Egypt violence: 
Cairo reaction http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12355033 
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03.02.11 

Viewpoint: How 
Egypt's President 
Mubarak is hanging 
on http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12356064 

03.02.11 
Vodafone network 
'hijacked' by Egypt http://www.bbc.co.uk/news/business-12357694 

03.02.11 

Egypt unrest: Anti-
Mubarak protesters 
fight back http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12357891 

03.02.11 

Egypt unrest: The 
struggle for Tahrir 
Square http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12358188 

03.02.11 

Egyptians in 
Britain hope for 
the best http://www.bbc.co.uk/news/uk-12358632 

03.02.11 

Egypt unrest: Omar 
Suleiman appeals 
for patience http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12361073 

03.02.11 

Egypt unrest: Hosni 
Mubarak warns of 
chaos if he quits http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12361948 

04.02.11 

Will this be 
Mubarak's 'day of 
departure'? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12360913 

04.02.11 

Egypt protests: 
Returning Britons 
tell of terror http://www.bbc.co.uk/news/uk-12362558 

04.02.11 

Egypt violence 
exposes secret tools 
of state repression http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12362743 

04.02.11 

Egypt protests: 
Many at Cairo 'day 
of departure' rally http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12362826 

04.02.11 

Egypt protests: 
Cameron calls for 
'orderly' transition http://www.bbc.co.uk/news/uk-12363093 

04.02.11 

US right-wingers 
split over Egypt 
protests http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12363255 

04.02.11 

Hacktivists target 
Egypt and Yemen 
regimes http://www.bbc.co.uk/news/technology-12364654 

04.02.11 

Egypt crisis 'costing 
economy $310m a 
day' http://www.bbc.co.uk/news/business-12365191 

04.02.11 

Egypt opposition 
divided ahead of 
possible transition http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12355991 

04.02.11 

Egypt unrest: 
Views from around 
the country http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12366947 

04.02.11 

Egypt unrest: 
Military at heart of 
Egyptian state http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12368711 

04.02.11 

Egypt crisis: 
Mubarak issue 
divides Palestinians http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12368923 
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05.02.11 

Egypt unrest: 
Obama increases 
pressure on 
Mubarak http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12371479 

05.02.11 

Egypt protests: 
Cairo split over 
Hosni Mubarak 
future http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12370671 

05.02.11 

Egypt unrest: 
Mubarak moves to 
restart economy http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12372397 

05.02.11 

Hillary Clinton: 
Middle East facing 
'perfect storm' http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12372983 

05.02.11 
Fragile future for 
Egypt's revolution http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12372421 

05.02.11 

Egypt unrest: 
shake-up in ruling 
NDP http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12374010 

05.02.11 

Egypt unrest: 
Uneasy Cairo tries 
to reclaim its buzz http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12374179 

05.02.11 

Egypt unrest: US 
disowns envoy 
comment on Hosni 
Mubarak http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12374753 

05.02.11 

Britons arrive from 
Egypt on UK-
chartered plane http://www.bbc.co.uk/news/uk-12374963 

05.02.11 

Does the US really 
want Mubarak to 
go? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12374181 

06.02.11 

Egypt protests: 
Government holds 
talks with 
opposition http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12375426 

06.02.11 
Egypt unrest: 'Stand 
down now' http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12372225 

06.02.11 

Egypt unrest: Banks 
reopen after week 
of closure http://www.bbc.co.uk/news/business-12376403 

07.02.11 

Egypt protests: 
Opposition wary 
after Suleiman talks http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12377179 

07.02.11 

Egypt unrest: 
Protesters frustrate 
normalisation effort http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12378828 

07.02.11 
Egypt unrest: Your 
stories http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12383642 

07.02.11 

Egypt government 
struggles to finance 
itself http://www.bbc.co.uk/news/business-12384276 

07.02.11 

Egypt unrest: 
Bloggers take 
campaign to 
Tahrir Square http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12381295 

07.02.11 

Obama says Egypt 
is 'making progress' 
in negotiations http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12384749 
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07.02.11 

Egypt unrest: 
Public-sector pay 
rise but protests 
go on http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12387181 

08.02.11 

Egypt unrest: anti-
Mubarak 
protesters seek 
new resolve http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12388844 

08.02.11 

Egypt and Tunisia 
unrest to cost 
Thomas Cook 
£20m http://www.bbc.co.uk/news/business-12390419 

08.02.11 

Egypt unrest: 
Competing visions 
for the future http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12392492 

08.02.11 

Ahdaf Soueif: 
Protesters reclaim 
the spirit of Egypt http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12393795 

08.02.11 

Egypt protests: 
Hosni Mubarak's 
concessions 
rejected http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12394941 

08.02.11 

French PM Fillon 
says Mubarak lent 
him plane on 
holiday http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12397397 

08.02.11 

Analysis: Egypt's 
unfinished 
revolution http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12396728 

09.02.11 

Egypt protests: US 
call to Hosni 
Mubarak's 
government http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12400422 

09.02.11 
Profile: Egypt's 
Wael Ghonim http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12400529 

09.02.11 
Internet role in 
Egypt's protests http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12400319 

09.02.11 

Egypt protests: 
People's Assembly 
rally amid strikes http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12405247 

09.02.11 

Egypt protesters 
and journalists 
come under police 
fire http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12405969 

09.02.11 

Egypt protests: US 
steps up pressure on 
Cairo http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12412983 

10.02.11 

Egypt foreign 
minister criticises 
US calls for 
change http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12413840 

10.02.11 

Egypt's Muslims 
and Christians join 
hands in protest http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12407793 

10.02.11 

Egypt unrest: 
Striking doctors 
flock to Tahrir 
Square http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12417205 
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10.02.11 

Jet2 suspends 
flights to Egypt: 
Tourists 'furious' http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-12416303 

10.02.11 

Egypt markets 
'functioning as 
normal' http://www.bbc.co.uk/news/business-12417754 

10.02.11 

Egypt protests: 
Hosni Mubarak to 
make TV address http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12421000 

10.02.11 

Egypt unrest: 
Higher Military 
Council statement http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12422994 

10.02.11 

US intelligence 
chief James Clapper 
defends Egypt intel http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12422018 

10.02.11 

Egypt protests: 
Hosni Mubarak 
refuses to step 
down http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12424587 

10.02.11 

Egypt unrest: Key 
excerpts from 
Hosni Mubarak 
speech http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12426595 

10.02.11 

President 
Mubarak's 
announcement: 
Your reaction http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12426285 

10.02.11 

Egypt unrest: Full 
text of Hosni 
Mubarak's speech http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12427091 

11.02.11 

Egypt crisis: 
Premature 
celebrations on 
Mubarak speech http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12427160 

11.02.11 

Egypt protests: 
Obama impatient 
for credible 
transition http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12427088 

11.02.11 

In quotes: Reaction 
to Hosni Mubarak 
speech http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12424327 

11.02.11 

Egypt crisis: Army 
in pledge to end 
state of emergency http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12428273 

11.02.11 

Egypt crisis: 
William Hague 
urges 'clarity' on 
power http://www.bbc.co.uk/news/uk-12430206 

11.02.11 

Concerns over 
Briton Hisham 
Morsi missing in 
Egypt http://www.bbc.co.uk/news/uk-12429453 

11.02.11 

Egypt crisis: 
President Hosni 
Mubarak resigns as 
leader http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12433045 

11.02.11 

Egypt's Mubarak: 
Fall of the great 
survivor http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12416154 

11.02.11 Hosni Mubarak http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12435738 
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resigns: World 
reaction 

11.02.11 
Mubarak resigns: 
Your reaction http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12435798 

11.02.11 

Cameron urges 
'civilian rule' after 
Hosni Mubarak 
quits http://www.bbc.co.uk/news/uk-12435618 

11.02.11 

Egypt unrest: How 
Hosni Mubarak's 
end came http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12436336 

11.02.11 
Egypt's key military 
figures http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12436120 

11.02.11 

'Egypt's transition 
begins' - Barack 
Obama http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12437116 

11.02.11 

Middle East after 
Hosni Mubarak: 
impact of a 
revolution http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12437147 

11.02.11 

Mubarak resigns: 
Day of glory for 
Egypt protesters http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12437222 

11.02.11 
Shares rally as 
Mubarak resigns http://www.bbc.co.uk/news/business-12437194 

11.02.11 
Egyptians celebrate 
a new era in history http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12437827 

11.02.11 

Hosni Mubarak 
resigns: Egyptian 
political reaction http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12435977 

 

Příloha č. 4: Procento článků s nalezeným kódem na Novinky.cz (graf) 

 
 

 

 



   

 

63 

  

 

Příloha č. 5: Procento článků s nalezeným kódem na Aljazeera.com (graf) 

 
 

 

Příloha č. 6: Procento článků s nalezeným kódem na BBC.co.uk (graf) 
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Příloha č. 7: Hledané kódy v závislosti na časové ose (graf) 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 8: Nalezené sloučené kategorie Novinky.cz podle % (graf) 
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Příloha č. 19: Nalezené sloučené kategorie Novinky.cz podle počtu (tabulka) 
  
Blogy, blogeři, online aktivismus, Vaíl Ghoním, April 6th, Kefaya, We Are 
All Khaled Said 7 

Mobilizace přes sociální média, FB a Twitter 6 

Výpadek Internetu 4 

Klíčová role 3 

Internetová kampaň 2 

Blokace sociálních médií, FB a Twitteru 2 

Twitter jako zdroj 2 

Internetové pokrytí 0 

 
Příloha č. 16: Nalezené samostatné kódy Novinky.cz podle počtu (tabulka) 
Výpadek internetu 4 

Organizace a mobilizace přes Facebook 3 

Kefaya 2 

Internetová kampaň 2 

Twitter jako zdroj 2 

Organizace a mobilizace přes sociální média 2 

Hnutí April 6th 2 

Online aktivisté 2 

Klíčová role Twitteru 1 

Organizace a mobilizace přes Twitter 1 

Blokace Twitteru 1 

Blokace sociálních médií 1 

Klíčová role Facebooku 1 

Klíčová role Internetu 1 

Vaíl Ghoním 1 

Blogy, blogeři 0 

Blokace Facebooku 0 

Internetová penetrace 0 

Klíčová role sociálních médií 0 

We Are All Khaled Said 0 
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Příloha č. 11 Nalezené sloučené kategorie Aljazeera.com podle % (graf) 

 
 
Příloha č. 12: Nalezené sloučené kategorie Aljazeera.com podle počtu (tabulka) 
Mobilizace přes sociální média, FB a Twitter 42 

Blogy, bogeři, online aktivismus, Vaíl Ghoním, April 6th, Kefaya, We Are All 
Khaled Said 32 

Výpadek Internetu 16 

Blokace sociálních médií, FB a Twitteru 16 

Internetová kampaň 10 

Twitter jako zdroj 10 

Klíčová role 10 

Internetové pokrytí 1 

 
Příloha č. 13: Nalezené samostatné kódy Aljazeera.com podle počtu (tabulka) 
Organizace a mobilizace přes Facebook 20 

Výpadek internetu 16 

Organizace a mobilizace přes Twitter 14 

Twitter jako zdroj 10 

Internetová kampaň 10 

Blokace Twitteru 8 

Vaíl Ghoním 8 

Organizace a mobilizace přes sociální média 8 

Online aktivisté 8 



   

 

67 

  

Blokace Facebooku 6 

Hnutí April 6th 6 

Klíčová role Facebooku 5 

Blogy, blogeři 5 

We Are All Khaled Said 4 

Klíčová role sociálních médií 3 

Klíčová role Twitteru 2 

Blokace sociálních médií 2 

Kefaya 1 

Internetová penetrace 1 

Klíčová role Internetu 0 

 
 
Příloha č. 14: Nalezené sloučené kategorie BBC.co.uk podle % (graf) 

 
 
Příloha č. 15: Nalezené sloučené kategorie BBC.co.uk podle počtu (tabulka) 
 
Mobilizace přes sociální média, FB a Twitter 38 

Výpadek Internetu 31 

Blokace sociálních médií, FB a Twitteru 27 

Blogy, bogeři, online aktivismus, Vaíl Ghoním, April 6th, Kefaya, We Are All 
Khaled Said 27 

Klíčová role 15 

Internetová kampaň 11 
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Twitter jako zdroj 8 

Internetové pokrytí 3 

 
Příloha č. 16: Nalezené samostatné kódy BBC.co.uk podle počtu (tabulka) 
 
Výpadek internetu 31 

Organizace a mobilizace přes Facebook 22 

Blokace Twitteru 14 

Organizace a mobilizace přes Twitter 13 

Internetová kampaň 11 

Blokace Facebooku 10 

Twitter jako zdroj 8 

Vaíl Ghoním 8 

Blogy, blogeři 7 

Klíčová role Twitteru 6 

Hnutí April 6th 6 

Klíčová role Facebooku 5 

Internetová penetrace 3 

Organizace a mobilizace přes sociální média 3 

Blokace sociálních médií 3 

Klíčová role sociálních médií 3 

Online aktivisté 3 

We Are All Khaled Said 2 

Klíčová role Internetu 1 

Kefaya 1 
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Příloha č. 17: Téma jednotlivých příspěvků na Novinky.cz v % (graf) 

 
 
Příloha č. 18: Téma jednotlivých příspěvků na Aljazeera.com v % (graf) 
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Příloha č. 19: Téma jednotlivých příspěvků na BBC.co.uk v % (graf) 
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