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Abstrakt 

Diplomová práce „Rámcování konfliktu na Blízkém východě českými deníky“ 

zkoumá, jakým způsobem české deníky informují o blízkovýchodním konfliktu 

prostřednictvím analýzy zpravodajství Mladé fronty Dnes a Práva o druhé libanonské 

válce (2006) a válce v Gaze (2008 – 2009). Teoretická část práce se zabývá rolí médií 

v době válek a zaměřuje se zejména na oblíbený ale poněkud roztříštěný koncept 

mediálního rámcování, který se stal východiskem pro provedenou analýzu zpravodajství 

zmiňovaných deníků. Výzkum čerpá z rozsáhlé literatury týkající se mediálního 

rámcování stejně jako ze zahraničních výzkumů o rámcování arabsko-izraelského 

konfliktu a kombinuje kvantitativní a kvalitativní analytické nástroje. 

Cílem kvantitativní části analýzy bylo získání doposud chybějících dat 

o rámcování konfliktu na Blízkém východě českými médii, která by byla potenciálně 

srovnatelná s obdobnými daty již dostupnými pro média zahraniční. Kvantitativní 

analýza se dále soustředila na užité zpravodajské zdroje a tematické ukotvení 

blízkovýchodního konfliktu. Účelem kvalitativní analýzy bylo získání hlubšího vhledu 

do problematiky a generování sady rámců specifických pro interpretaci konfliktu na 

Blízkém východě českými tištěnými médii. 



   

 

Abstract 

The thesis "Framing of the conflict in the Middle East in Czech Daily Newspapers" 

explores how Czech print media report on the conflict in the Middle East through the 

analysis of Mladá fronta Dnes and Právo news coverage of the Second Lebanon War 

(2006) and the Gaza war (2008-2009). The theoretical part of the thesis deals with the 

role of the media in times of war and focuses mainly on the popular even though 

somewhat fragmented concept of media framing, which became the basis for the 

analysis of the above mentioned newspapers. The research draws on the extensive 

literature on media framing as well as foreign research on framing of the Arab-Israeli 

conflict, combining quantitative and qualitative analytical tools. 

The aim of the quantitative part of the analysis was to obtain hitherto missing data about 

the framing of the conflict in the Middle East by Czech media that could be compared to 

similar data that are already available for foreign media. Quantitative analysis also 

focused on news sources and topics used while referring about the Middle East conflict. 

The purpose of the qualitative analysis was to gain a deeper insight into the problem and 

generate a list of specific frames used to interpret the conflict in the Middle East by 

Czech print media. 
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Jakým způsobem česká média referují o mezinárodních válečných konfliktech, 
jsem se rozhodla zkoumat na příkladu dvou válek Blízkého východu: druhé 
libanonské války a války v Gaze. Soustředit se přitom budu na analýzu rámců, 
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konflikt ů? Jakým způsobem MF DNES a Právo referovaly o válečných obětech 
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válek nebo naopak mediální obraz nahrával spíše odtažitému přístupu?  
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II.  Média a moc  

1. Koncept mediální, symbolické moci 
2. Teorie vztahu médií a společnosti resp. státu (budování souhlasu vs. 

hlídací pes), normativní teorie médií a požadavky na zpravodajství 
III.   Role médií ve válečném konfliktu 

1. Význam médií při reprezentaci a legitimizaci války (mediální, 
veřejná a politická agenda), válka významů 

2. Zpravodajství a ideologie: cenzura, propaganda a bias v médiích, 
sebepojetí žurnalistické profese 

3. Válečné zpravodajství: stručný nástin historie „médií ve válce“, 
válečné zpravodajství po konci studené války, syndrom Vietnam, 
válka a nová média, válka jako zábava, 11. září a válka s terorem, 
parashutist/firemen journalists, kamera jako zbraň  
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1. kvalitativní vs. kvantitativní výzkum 
2. stručná charakteristika a metody kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu 
3. Framing (rámcování) a jeho místo ve výzkumu mediálních účinků – 

přístupy k výzkumu rámců 
VI.   Srovnávací analýza mediálního zpravodajství o tzv. druhé libanonské válce 
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2008/2009 a červenec až srpen 2006. 
K získání konkrétního výběrového souboru článků týkajících se zkoumaných 
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Kvantitativní a kvalitativní textuální a obrazová analýza mediálních obsahů. 
 
Kvantitativní analýza se zaměří na rozsah a počet článků věnovaných jednotlivým 
konflikt ům a na jejich umístění (titulní strana apod.), případné pozitivní či 
negativní zabarvení, existenci ilustračních fotografií a aktérů na nich zachycených 
apod. 
Kvalitativní analýza se bude soustředit na odhalování mediálních rámců 
prostřednictvím analýzy jazyka užitého v daných článcích a dále na jejich 
souvztažnost s doprovodným obrazovým materiálem.  
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho 
zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
(řazeno dle relevance) 
EVANS, Matt. Framing international conflicts : media coverage of fighting in the 
Middle East. International Journal of Media & Cultural Politics. 2010, 6 (2), pp. 209 
– 233. 
Text seznamuje čtenáře s výzkumem, který srovnával a analyzoval hloubku a zejména 
jazyk zpravodajství New York Times o dvou podobných konfliktech Blízkého východu 
(boje v táborech Nahr al-Bared a Dženín), přičemž staví na rozsáhlé literatuře věnující 
se teorii mediálního rámcování. 

RILL, Leslie A.; DAVIS, Corey B. Testing the second level of agenda setting: 
effects of news frames on reader-assigned attributes of Hezbollah and Israel in the 
2006 war in Lebanon. Journalism and Mass Communication Quarterly. 2008, 85 (3), 
pp. 609 – 624. 
Článek popisuje průběh a výsledky experimentu, který potvrzuje existenci účinků 
nastolování agendy druhého stupně na příkladu zpravodajství o druhé libanonské válce 
a jeho vlivu na publikum.  

KALB, Marvin; SAIVETZ, Carol. The Israeli–Hezbollah  War of 2006: the media 
as a weapon in asymmetrical conflict. The Harvard International Journal of 
Press/Politics. 2007, 12 (3), pp. 43 – 66. 
Článek na základě obsahové analýzy globálních médií a rozhovorů s žurnalisty a 
diplomaty popisuje přerod médií z objektivního pozorovatele na zapáleného advokáta – 
zbraň v moderní válce.  

DOBERING, Karin; LOBINGER, Katharina; WETZSTEIN, Ir mgard. Covering 
Conflict : differences in visual and verbal news coverage of the Gaza crisis 2009 in 
four weekly news media. Journal of Visual Literacy. 2010, 29 (1), pp. 88 – 105.  
Článek se soustředí na rostoucí význam fotografií ve válečném zpravodajství a 



   

upozorňuje na výrazné rozdíly v psaném a vizuálním textu v rámci zpravodajství čtyř 
tištěných médií, které se týkalo konfliktu v Gaze v roce 2009.  

CHOMSKY, Noam; PAPPÉ, Ilan. Gaza in crisis : reflections on Israel’s war 
against the Palestinians. London : Penguin, 2010. 
Kniha nabízí analýzu operace Lité olovo v kontextu dlouhodobé “války proti 
Palestincům”. Je kompilací esejí a rozhovorů s historikem Ilanem Pappé a lingvistou a 
známým sociálním kritikem Noamem Chomskym. 

PHILO, Greg; BERRY, Mike. Bad News from Israel. London : Pluto Press, 2004. 
Další z prací Glasgow Media Group je rozsáhlou studií televizního zpravodajství, které 
se věnuje izraelsko-palestinskému konfliktu. Zabývá se zejména tím, jak se toto 
zpravodajství vztahuje k postojům a názorům publika. Výsledky naznačují, že 
zpravodajství publikum mate a ve významné míře obsahuje stanoviska izraelské vlády.  

ENTMAN, Robert M. Framing: toward clarification of a fractured paradigm. 
Journal of Communication. 1993, 43 (4), pp. 51- 58. 
Základní text týkající se multidisciplinární teorie rámcování. Definuje proces rámcování 
a samotné rámce a zabývá se tím, jakým způsobem rámce vznikají a jak jsou 
manifestovány v textu.  

ENTMAN, Robert M. Projections of power : framing news, public opinion, and 
U.S. foreign policy. Chicago : University of Chicago Press, 2004. 
Kniha přináší nový pohled na fungování médií a nabízí model mediálního rámcování. 
Soustředí se zejména na to, jaké faktory mají dnes vliv na souhlasné či nesouhlasné 
reakce médií na zahraniční politiku vlády USA a na následné důsledky tohoto nového 
mediálního prostředí pro tvorbu politiky a veřejného mínění.  

IYENGAR, Shanto. Is anyone responsible? : how television frames political issues. 
Chicago : The University of Chicago Press, 1991. 
Kniha se zabývá dopady rámcování televizního zpravodajství na politické otázky. 
Prostřednictvím série výzkumů ukazuje, že televizní zpravodajství má nezanedbatelný 
vliv na způsob, jakým veřejnost vnímá příčiny a řešení klíčových politických problémů.  

REESE, Stephen D.; GANDY Jr., Oscar H.; GRANT, August E. Framing public 
life. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. 
Publikace se zabývá důkladným zkoumáním způsobů tvorby významů. Přináší 
multidisciplinární přístup ke studiu médií a ilustruje, jak texty a jejich autoři významně 
tvarují neboli “rámcují” náš sociální svět. 

CARRUTHERS, Susan L. The media at war: communication and conflict in the 
twentieth century. London : Macmillan Press, 2000. 
Široké shrnutí role médií při reprezentaci konfliktů. Navzdory novým možnostem 
informačních technologií, které umožňují civilistům být válce blíže než kdy dříve, mají 
státy a mediální organizace často spíše tendenci přehnaně citlivě rozhodovat o tom, 
čeho může být publikum vzdáleným svědkem.   

ANDERSEN, Robin. A century of media, a century of war. New York : Lang, 2007 
Kniha přináší pohled na válku a její příběhy jako na bitvu o veřejné mínění. Historie 
boje mezi válkou a její reprezentací změnila způsob, jakým jsou války vedeny. 
„Informační management“ (kdysi nazývaný cenzurou a propagandou) se vyvíjí v 
tandemu s moderními mediálními technologiemi a dokonce transformuje válku v 
zábavu.  

HOSKINS, Andrew; O’LOUGHLIN, Ben. War and Media: th e emergence of 



   

diffused war. Cambridge : Polity, 2010. 
Autoři publikace nabízí ucelený a čtivý přehled základní literatury a zároveň čerstvý 
přístup k chápání složitého vztahu mezi válkou a médii. Dnešní válka je „rozptýlená“ 
skrze komplexní síť každodenních médií (zejména elektronických a digitálních), což 
sebou přináší nové výzvy pro ty, kteří válku vedou či naopak se snaží jí zabránit, pro 
mechanismy nových médií a samotnou veřejnost.  

ROBINSON, Pierce. The CNN effect : the myth of news, foreign policy and 
intervention. London ; New York : Routledge, 2002. 
Kniha The CNN effect zkoumá vzájemný vztah médií a státu a zaměřuje se na roli 
zpravodajství v sérii humanitárních intervencí v Iráku, Somálsku, Bosně, Kosovu a 
Rwandě. Autorka polemizuje s konceptem poslušných médií a tvrdí, že soucitné 
zpravodajství může v klíčovém momentu ovlivnit reakce západních vlád. 

THUSU, Daya Kishan; FREEDMAN, Des. War and the media : reporting conflict 
24/7. London : Sage Publications, 2003. 
Kniha nabízí kritický pohled na měnící se kontury mediální reprezentace války a zabývá 
se komplexním vztahem masových médií a vlád ve válečné době. Speciálně se soustředí 
na zpravodajství po 11. září a na mediální reprezentaci války proti teroru, včetně nových 
fenoménů, jakým je například al-Džazíra. 

ŠKODOVÁ, Markéta; NEČAS, Vlastimil; ČERVENKA, Jan; TABERY, Paulína; 
KALVAS, František; TRAMPOTA, Tomáš. Agenda-setting : teoretické přístupy. 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2009. 
Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a 
konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory 
obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění 
historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, 
tak metodologicky. 

MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a 
veřejné mínění. Praha : Portál, 2009. 
Autor je zakladatelem teorií týkajících se konceptu agenda setting. Ve své knize shrnuje 
stovky mediálních výzkumů na toto téma a kritickým způsobem se zabývá prameny a 
dopadem agendy nastolované médii. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 
doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 
blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 
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Úvod 

Když Izrael v prosinci 2008 zahájil ofenzivu v Gaze, nazval ji operace Lité 

olovo (Mivca Oferet Jecuka). V hebrejštině název spolu s načasováním vojenské akce 

asocioval dětskou chanukovou píseň, v zahraničí měl ovšem úplně jiné konotace. 

Vyvolával obraz nemilosrdných olověných kulek, a tím odkazoval spíše 

k válkychtivosti než k nevinným dětským říkankám (Avineri In Chomsky & Pappé, 

2010). Nebylo to tehdy poprvé, co se pojmenování válečných aktivit ukázalo jako 

problematické: v červenci 2006 označila izraelská vláda právě začínající vojenské akce 

v jižním Libanonu coby operaci Spravedlivá odplata (Mivca Sachar Holem) a po týdnu 

označení změnila na operaci Změna směru (Mivca Šinuy Kivun). Jednoznačně pozitivní 

názvy byly umocněny použitím slova operace, jež v izraelském vojenském žargonu 

označuje akci omezenou v čase i rozsahu. Žurnalisté ale po dvou týdnech začali konflikt 

označovat jako druhou libanonskou válku (která se podobně jako ta první zapsala do 

izraelských dějin coby nepříliš úspěšná) a toto jméno mu už zůstalo, přestože oficiálně 

se tak stalo až po sedmi měsících debat po ukončení bojů (Gavriely-Nuri, 2008). 

Pozornost věnovaná pojmenovávání válečných aktivit není náhodná. Jazyk, 

pomocí kterého uchopujeme realitu kolem nás, se určujícím způsobem podílí na tom, 

jak bude její výsledný obraz v našich myslích vypadat. Označování válčených akcí tak 

nezanedbatelně ovlivňuje, jak o nich lidé smýšlí (Avineri In Chomsky & Pappé, 2010). 

Vědí to politici, vysocí armádní představitelé, novináři a v neposlední řadě také 

mediální teoretici. Právě ti představili koncept mediálního rámcování, jehož jádrem je 

víra, že média prostřednictvím výběru verbálních a vizuálních jazykových prostředků 

strukturují realitu, a vytváří tak různé interpretace, chápání světa.  

Arabsko-izraelský konflikt je jedním z nejvíce medializovaných světových 

konfliktů. Zpravodajství o něm je obzvlášť komplikované, protože jeho účastníci se 

neshodnou ani na jeho příčinách, ani na průběhu klíčových momentů, a prezentují zcela 

odlišné verze událostí (Philo & Berry, 2010). Není tedy žádným překvapením, že 

chování médií ve vztahu k arabsko-izraelskému konfliktu je už zpravidla předmětem 

kontroverze a kritiky, které vždy přitahovaly a přitahují zájem mediálních odborníků. 

Existuje řada zahraničních výzkumů, které přinášejí množství dat o rámcování 

blízkovýchodního konfliktu nejrůznějšími světovými médii, ať už jde o média americká, 
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britská, izraelská, arabská či belgická nebo irská. Absence obdobných dat pro Českou 

republiku v kombinaci se zmiňovanou prominencí sporu byla důvodem, proč jsem se 

rozhodla si pro téma své diplomové práce vybrat právě rámcování konfliktu na Blízkém 

východě.  

Cílem práce bylo analyzovat, jakým způsobem český tisk rámcuje 

blízkovýchodní konflikt prostřednictvím srovnání zpravodajství o druhé libanonské 

válce a o válce v Gaze ve dvou českých denících (Mladá fronta DNES a Právo). Práce 

je strukturovaná do 4 hlavních kapitol. První kapitola se obecně zabývá rolí medií ve 

válce a prostřednictvím stěžejních bodů stručně nastiňuje jejich vzájemný vztah 

a historii. Druhá kapitola se věnuje samotnému konceptu mediálního rámcování: jeho 

definici, typologii a místu v rámci studia médií. Metodologická východiska konceptu 

rámcování mapuje kapitola třetí, která také nabízí syntézu dosavadního výzkumu 

rámcování arabsko-izraelského konfliktu. Poslední čtvrtá kapitola je již samotnou 

analýzou rámcování druhé libanonské války a války v Gaze ve vybraných českých 

denících. 
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1. Média a válka 

1.1 Moc médií 

Představa, že masová média disponují v současných společnostech určitou mocí, 

se již pevně zakořenila v myslích akademiků, politiků i občanů. V jádru přesvědčení 

o moci médií leží pojetí symbolické moci1 jako „schopnosti zasahovat pomocí 

prostředků produkce a přenosu symbolických sdělení do vývoje událostí, ovlivňovat 

jednání ostatních, a dokonce události vytvářet“ (Thompson, 2004: 20). Nositeli 

symbolické moci jsou nejrůznější kulturní instituce, v éře narůstající zprostředkované 

komunikace však nabývají na významu zejména moderní instituce masových médií.2 

Přestože studium médií ušlo od dob prvních výzkumů mediálních účinků 

a epochy „všemocných médií“ dlouhou cestu a dnes se přiklání spíše k sociálně-

konstruktivistickému přístupu,3 všeobecná víra v moc médií nad publiky stále přetrvává 

(Carruthers, 2000; Trampota et al., 2006). Podle závislostní teorie formulované 

Melvinem DeFleurem a Sandrou Ball-Rokeachovou (1996) význam médií stoupá 

zejména ve chvíli, kdy publikum nemá k dispozici jiné informační zdroje, tedy nemůže 

využít svých interpersonálních vazeb nebo přímých zkušeností. Čím méně je zdrojů, tím 

větší je závislost na médiích a informacích, které přinášejí. A přesně to je případ 

moderních válečných konfliktů: většina civilistů prožívá válku pouze vzdáleně a jejich 

vnímání a chápání válek jsou téměř zcela založeny na válečných obrazech a příbězích 

prezentovaných médii (Carruthers, 2000; Andersen, 2007). 

1.2 Stručná historie médií ve válce 

Média a válka byly odjakživa neodmyslitelně spjaty. Samotný rozvoj 

komunikačních technologií byl úzce provázán s dějinami války a informace z bojišť 

                                                 
1 Symbolickou moc odlišil do moci ekonomické, politické a donucovací John B. Thompson (2004). 
Uvedené typy se v praxi pochopitelně překrývají, a média tak mohou do určité míry vykonávat také 
zbývající tři druhy moci. 
2 Pro podrobnější informace viz Trampota et al., 2006 
3 Pro více informací viz kapitola 4 - Metodologická východiska: rámcování a jeho místo ve výzkumu 
mediálních účinků. 



  

 

6

  

patřily již v prvopočátcích periodického tisku k těm nejžádanějším (Carruthers, 2000; 

Prokop, 2005). 

 Provázanost masových médií a války se poprvé projevila během konfliktu mezi 

USA a Španělskem na sklonku 19. století v době zrodu senzačních novin (Prokop, 

2005). Že válka prodává noviny, bylo už tehdy jasné Williamovi Randolphovi 

Hearstovi,4 který údajně poté, co od svého výtvarníka Frederika Remingtona dostal 

telegram s informací, že válka o Kubu se konat nebude, odpověděl: „Vy zařiďte 

obrázky, já zařídím válku“ (Campbell, 2010: 9). Přestože tento příběh s největší 

pravděpodobností není pravdivý, jeho popularita napříč komentáři novinářů 

a mediálních odborníků zabývajících se chováním médií v době války (Campbell, 2010) 

jen dokládá, jak důležitá role je médiím ve vztahu k válce připisována. 

Propaganda a kontrola informací z fronty byly významnou součástí válečných 

aktivit minimálně od napoleonských válek, k jejich plošnému uplatnění však došlo až 

v době první světové války (Bednařík et al., 2011; Prokop, 2005). Druhá světová válka 

již média rozvinutých zemí zcela zahrnula do vojenské strategie, čemuž napomohl 

i jejich prudký technologický rozvoj. Klíčový byl zejména význam rozhlasu, do služeb 

propagandy se dostal také poměrně mladý filmový průmysl (Bednařík et al., 2011; 

Prokop, 2005). 

1.2.1 Vietnamský syndrom 

První válkou, ve které byla role médií považována za kontroverzní, se stala 

válka ve Vietnamu.5 V devadesátých letech dvacátého století převládala domněnka 

(a mezi některými armádními představiteli je tomu tak možná dodnes), že americká 

média „prohrála“ válku ve Vietnamu tím, že poprvé odhalila její skutečné hrůzy, když 

přenášela obrazy lidského utrpení do obývacích pokojů amerických občanů, jejichž 

synové, bratři či otcové v této válce bojovali. Znepokojivé televizní obrazy měly údajně 

způsobit obrácení americké veřejnosti proti válečnému úsilí v Indočíně (Carruthers, 

2000; Halin, 1989; Wolfsfeld, 2010; Herman & Chomsky, 1988). Pozdější výzkumy 

ovšem ukázaly, že skutečným důvodem prohry byly změny v názorech politických elit 

a nastavení politického prostředí - média zprvu válku podporovala, situace se změnila 

                                                 
4 William Randolph Hearst byl americký vydavatel novin, který na přelomu 20. století vybudoval tiskové 
impérium a silně ovlivnil vývoj americké žurnalistiky. Stal se předlohou pro hlavní postavu filmu Občan 
Kane. 
5 Angažování Američanů ve Vietnamu bývá v Izraeli často srovnáváno s jeho válečnými aktivitami 
v Libanonu v letech 1982 – 2000 a hrálo podstatnou roli při zahájení druhé libanonské války v roce 2006 
(Gavriely-Nuri, 2008). 
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až poté, co se ukázalo, že bude vleklá a proklamované brzké vítězství Američanů 

zůstalo jen zbožným přáním (Wolfsfeld, 2011; Hallin, 1989; Carruthers, 2000).  

„Poučení“ z vietnamské války, ve které se žurnalisté těšili bezproblémovému přístupu 

do válečné zóny a míra cenzury byla minimální, se tak promítlo do zcela nového 

přístupu vlád k médiím v době války (Carruthers, 2000; Andersen, 2007; Wolfsfeld, 

2011).6 

1.2.2 První a druhá válka v Zálivu 

Během první války v Zálivu (1991) se autority těšily takřka kompletní kontrole 

nad proudem informací z bojiště prostřednictvím zavedení tzv. systému společných 

zpráv (newspool system), který zajišťoval závislost médií na armádních zdrojích 

(Carruthers, 2000; Andersen, 2007). Válka se navíc odehrávala na prahu éry CNN 

a nepřetržitého čtyřiadvacetihodinového zpravodajství, takže poptávka médií po 

armádních materiálech, které byly jediné k dispozici, byla velmi vysoká (Wolfsfeld, 

2011; Andersen, 2007). I díky tomu, že se do značné míry odehrávala ve vzduchu, se 

první válka v Zálivu v médiích proměnila v čistou, efektivní, technologickou válku 

plnou obrazů naváděných raket ničících s chirurgickou přesností vojenské cíle 

(Andersen, 2007, Thussu, 2003). 

Druhá válka v Zálivu neboli válka v Iráku (2003) přinesla nový fenomén 

začleněných novinářů (embedded journalists), kdy jsou reportéři přímo zapojeni do 

vojenských jednotek: to jim na jedné straně přináší skvělé záběry a informace přímo 

z centra válečného dění, ale zároveň umožňuje armádě získat téměř úplnou kontrolu nad 

tím, k čemu mají a k čemu nemají reportéři přístup. Blízký kontakt reportérů s vojáky 

navíc často vede k jejich přirozené identifikaci s nimi (Wolfsfeld, 2011; Andersen 

2007). Irácká válka tak měla být dalším krokem na cestě k přeměně krvavé válečné 

reality na čistou, neosobní hru bez krve a obětí, „vizuální zábavu“  (Andersen, 

2007: 241), která minimalizuje možnost potenciálního nesouhlasu na domácí frontě 

(Thussu, 2003; Andersen, 2007). Kontrola a cenzura ze strany vlád však už nikdy 

nemohly být úplné – důvodem byly probíhající technologické změny se zásadními 

dopady na válečné zpravodajství. 

                                                 
6 Zkušenost z Vietnamu se méně patrně obtiskla i do požadavku patriotismu a loajality médií, který je 
dodnes využíván nejen ke kritice nepohodlného válečného zpravodajství ze strany vlád, ale i jako nástroj 
konkurenčního boje mezi samotnými médii (Carruthers,2000; Andersen, 2007; Entman, 2004). 
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1.2.3 Válka a nové technologie 

Technologické změny odehrávající se na přelomu tisíciletí významně proměnily 

povahu konstrukce zpráv. Udržení kontroly nad proudem informací v době, kdy takřka 

každý vlastní telefon se zabudovanou kamerou a má k dispozici přístup na internet, na 

kterém navíc funguje početná blogosféra, je zkrátka nemožné. Kdokoliv dnes může 

přijít se zajímavým zpravodajským příběhem, což ovšem neznamená, že by tradiční 

vysílací média přišla o své výsadní postavení. Jsou to stále ony, na kom závisí, zda se 

příběhu dostane globální pozornosti (Wolfsfeld, 2011). Udržení informačního monopolu 

vlád se stává čím dál složitější i díky rozvoji satelitní technologie. Pozice západních 

mediálních koncernů (prezentujících specifický obraz světa) tak dnes již s ohledem na 

fenomén satelitní televize není neotřesitelná. Příkladem nového typu aktérů, kteří se 

objevili na globálním poli médií, je arabská televize Al-Džazíra, takzvaná CNN 

arabského světa (Wolfsfeld, 2011; Thussu, 2003). 

Okamžitá dostupnost materiálů a živé vysílání fungující prakticky non-stop však 

vytváří na novináře obrovský tlak a ve chvíli, kdy se požadavek aktuálnosti stává 

důležitějším nežli faktická správnost a pochopení událostí, dochází ke zhoršení kvality 

zpráv (Thussu, 2003; Norris, 1995). Z nutnosti vyplnit takřka nekonečný vysílací čas 

tak média někdy věnují prostor spekulacím, neověřeným zprávám a domněnkám 

a neoddělují jednoznačně fakta od názorů, což je velmi choulostivé zejména v době 

války (Thussu, 2003). Organizační změny produkce zpravodajství, vyplývající 

z ekonomického tlaku na minimalizaci nákladů, navíc snižují počet stálých zahraničních 

zpravodajů, kteří by měli dostatek novinářských zkušeností, znalostí daného regionu 

a v neposlední řadě času při informování o vzniku, průběhu a příčinách složitých 

konfliktů. Typickým jevem současného válečného zpravodajství se tak stali 

tzv. reportéři-parašutisté (parachute journalists), kteří se přesouvají napříč zeměkoulí 

z jedné válečné zóny do druhé. Válečné zpravodajství proto často postrádá hlubší 

kontext probíhajících událostí a prezentuje matoucí, roztříštěný a v důsledku populární 

dramatizace často násilnější obraz světa (Thusu, 2003; Norris, 1995). Přestože se tedy 

schopnost vlád kontrolovat, jaké události se dostanou do médií, snižuje, nelze totéž říci 

o jejich vlivu na to, jak budou interpretovány (Wolfsfeld, 2011). 

1.3 Média, válka a rámcování 

Nesnadným úkolem médií ve válce je zprostředkovávat svému publiku složitou 

realitu válečných konfliktů ve srozumitelné formě, která vždy vyžaduje určitou míru 
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zjednodušení. Výsledkem tohoto zjednodušení je nedokonalý obraz skutečnosti neboli 

rámec, jehož podoba závisí na tom, jaké aspekty reality novináři považují za důležité 

(Norris, 1995; Bloch-Elkon, 2007; Entman, 1993). Různé rámce tak probíhajícím 

událostem mohou dávat různý smysl.  Vyjednávání o tomto smyslu válek se stalo 

v průběhu dvacátého století klíčovým, jelikož podpora civilního obyvatelstva (a to nejen 

ve smyslu vlastních občanů válčících států, ale také mezinárodní komunity) je zejména 

v době tzv. omezených válek7 nezbytnou podmínkou jakéhokoliv válečného úsilí 

(Andersen, 2007; Carruthers, 2000; Entman, 2004). 

2 Rámcování jako p řístup ke studiu médií 

Koncept8 rámcování9 se v uplynulých dvou dekádách stal jedním 

z nejoblíbenějších přístupů ke studiu médií (srov. Matthes, 2009; Škodová, 2009; 

Borah, 2011, Reese, 2003; Weaver, 2007). Přestože mnoho výzkumných prací na poli 

komunikačních studií nese v názvu „rámce“ či „rámcování“, zůstává teoretické 

vymezení a metodologické ukotvení tohoto konceptu stále do značné míry nejasné, a to 

i přes četné pokusy o systematickou analýzu a případnou syntézu dosavadní literatury 

a výzkumu v dané oblasti.10 Vágnost a nekonzistentní užívání pojmů rámec a rámcování 

v sociálních a humanitních vědách od sociologie přes politologii až po mediální studia 

byly často předmětem kritiky, protože je každý výzkumník chápe do značné míry 

subjektivně (například Entman, 2004; Reese, 2003; Hertog & McLeod, 2003; 

D’Angelo, 2002; Scheufele, 1999; de Vreese, 2005). Multidisciplinární povahu 

považuje zároveň řada odborníků za jednu z největších výhod tohoto přístupu (Hertog 

& McLeod, 2003; D’Angelo, 2002; Scheufele, 1999; de Vreese, 2005). Někteří badatelé 

tak volají po ucelení „roztříštěného paradigmatu“ (Entman, 1993), zatímco jiní považují 

paradigmatickou různorodost za žádoucí a klíčovou pro pochopení komplexních 

                                                 
7 Pojem omezená válka (limited war) je v kontrastu s tzv. válkou totální užíván k popisu válečných 
konfliktů, ve kterých je válečné úsilí určitým způsobem omezeno, ať už jde o omezení geografické (válka 
se týká pouze určité oblasti) nebo ve vztahu k užité síle (strany nevyužívají všech dostupných zbraní) či 
vojenským cílům. Příkladem omezené války je například válka ve Vietnamu, totálními válkami byly 
války světové. 
8 Vzhledem k tomu, že se „rámcování“ objevuje napříč různými společensko-vědními disciplínami, bývá 
k němu odkazováno jako k teorii, konceptu, modelu, výzkumné metodě i jako k paradigmatu. Ve vztahu 
k fungování médií je proto možno jej označit jako teorii i model (tato označení nás směřují k mediálním 
účinkům), ale stejně tak i jako výzkumnou metodu či poněkud volněji chápaný koncept či přístup. 
9 Anglické výrazy frame a framing lze přeložit jako rám a rámování, případně rámec a rámcování. Pro 
účely této práce jsem se rozhodla pro druhou variantu, která se již v českých mediálních studiích zažila 
a běžně se objevuje i v českých publikacích a překladech, které se této problematice věnují (viz Škodová, 
2008 nebo McCombs, 2009). 
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komunikačních procesů (D’Angelo, 2002). V kontextu mediálních studií je rámcování 

užitečné pro pochopení struktury mediálních textů (zejména zpravodajských), včetně 

podmínek jejich vzniku a případných účinků na publikum, potažmo na společnost jako 

celek. Důležitou roli sehrává rámcování zejména ve vztahu k politickému zpravodajství. 

2.1 Původ a vymezení konceptu rámcování 

Původ teorie rámcování lze nalézt v kognitivní a sociální psychologii, zejména 

pak v díle sociologa Ervinga Goffmana (Reese, 2003; Škodová, 2008) a jejím základem 

je rámec coby nástroj interpretace a strukturace komplexního světa kolem nás, způsob 

porozumění naší každodenní sociální zkušenosti. Fungovat ve společnosti znamená 

smysluplně interpretovat a třídit žitou realitu na základě předešlých zkušeností 

a budoucích očekávání. Rámcování je tedy nevyhnutelné a jeho podstatou je 

vytváření smyslu. Obecnou definicí rámců by tak mohla být ta z pera Stephena D. 

Reese (2003: 11): „Rámce jsou sociálně sdílené a trvalé organizační principy, které 

pomocí symbolů smysluplně strukturují sociální svět.“ Tuto představu posléze 

rozpracovali odborníci zabývající se politickou komunikací, aby popsali, jakým 

způsobem mediální texty přenášejí význam o zprostředkovaných událostech, odtud 

„mediální rámcování“ (Frosh, 2011). Výskyt rámců se však neomezuje na mediální 

obsahy či psané texty, ale lze je nalézt v různých prostředích.11 

2.1.1 Metafora rámu/rámce 

James W. Tankard (2003) odlišil tři způsoby, jakými lze Goffmanovu metaforu 

rámu/rámce (frame)12 vztáhnout k mediálním obsahům. Funkcí obrazového rámu 

je izolování určitého výseku skutečnosti, na který se automaticky zaměří naše 

pozornost. Zarámování právě tohoto a ne jiného kousku skutečnosti, obrazu nebo 

fotografie zároveň zabraňuje získání jiného úhlu pohledu. Další možný výklad souvisí 

se způsobem našeho nahlížení na obraz, který vyvolává určité pocity a je zasazen do 

interpretačního kontextu podobně, jako se pop-artový tisk liší od olejomalby 

z 15. století. Poslední metaforický význam odkazuje k architektuře a rámci jako 

konstrukci, organizační struktuře budovy. Obdobně „ve zpravodajství může být rámec 

organizační ideou, na které je vystavěn příběh“ (Tankard, 2003 : 99). 

                                                                                                                                               
10 Viz například Borah (2011), Matthes (2009), Scheufele (1999), de Vreese (2005), Semetko 
& Valkenburg (2000). 
11 Například i v muzeích, viz Reese (2003). 
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2.1.2 Sociologická vs. psychologická tradice ve výz kumu rámcování 

Podle Borahové (2011) lze v rámci vývoje teorie a výzkumu rámcování odlišit 

sociologickou a psychologickou tradici. Výzkumy rámcování, které vyrostly ze 

sociologické tradice, se soustředí na „rámce v komunikaci“ - slova, obrazy, fráze 

a prezentační styly využívané novináři při konstrukci zpráv. Ty organizují informace 

pro novináře samotné i pro publikum. Do tohoto proudu lze zařadit práce Entmana 

(1991), Gamsona a Modiglianiho (1989), de Vreese (2005) nebo Semetkové 

a Valkenburgové (2008). Naopak studie Kahnemana a Tverskeho (1986) nebo Iyengara 

(1991) zkoumají rámce na straně publika, respektive to, jakým způsobem mediální 

rámce ovlivňují proces zpracovávání informací a následné rozhodování na straně 

příjemce. 

2.2 Definování rámc ů a procesu rámcování 

Pestrost přístupů ke studiu rámců a rámcování se odrazila i na existenci celé 

škály definic užívaných k užšímu i širšímu vymezení rámců jako takových nebo procesu 

rámcování. 

V jedné z prvních analýz mediálního rámcování popsal Shanto Iyengar 

(1991: 11) rámcování takto: „…koncept rámcování odkazuje k jemným změnám 

a nuancím ve vyjádření či prezentaci problémů hodnocení a volby.“ Přitom účinky 

rámcování lze dle Iyengara vystopovat ve změnách rozhodnutí, které se zrodily z těchto 

nuancí. Toto jednoduché vymezení je v souladu s dřívějšími experimentálními (a často 

citovanými) zjištěními Kahnemana a Tverskeho (1986) o moci rámcování ve vztahu 

k otázkám volby.13 

S nejvlivnější a dodnes zřejmě nejpopulárnější definicí procesu rámcování přišel 

Robert N. Entman: „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty vnímané reality 

a zdůraznit je v komunikovaném textu tak, aby podporovaly určitou definici problému, 

kauzální vysvětlení, morální hodnocení a/nebo preferované řešení14 dané záležitosti“ 

(Entman, 1993: 52). Ústředními rysy procesu rámcování jsou zde výběr  a významnost 

(salience). Zvýrazněním určitých aspektů se zvýší jejich význam, čehož lze docílit tak, 

že danou informaci učiníme více zjevnou, smysluplnou či zapamatovatelnou pomocí 

                                                                                                                                               
12 Samotnou metaforu rámce/rámu Goffman převzal od psychologa a antropologa Gregoryho Batesona 
(Reese, 2003: 7). 
13 V rámci série experimentů Kahneman a Tversky prokázali, že podpora dvou logicky zcela 
ekvivalentních řešení problému se liší v závislosti na jejich formulaci (1986). 
14 Kurzíva v originále. 
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správného umístění, dostatečného opakování nebo spojení se známými kulturními 

symboly (Entman, 1993). 

Druhá skupina definic se soustředí na popis samotných rámců, výsledků procesu 

rámcování: „Rámec je ústřední organizační idea zpravodajského obsahu, která 

poskytuje kontext a napovídá, co je tématem zprávy prostřednictvím selekce, důrazu, 

vynechání a rozvíjení“ (Tankard et al. In McCombs, 2009: 133). Takto vymezený 

rámec, přestože se od výše uvedeného popisu procesu rámcování tolik neliší, 

zdůrazňuje, že stejně důležité jako to, co daný rámec vybírá a zdůrazňuje, je i to, co 

v něm absentuje. 

Další charakteristiky kladou rámcování do spojitosti s mediálním diskursem 

a jeho organizací (Škodová, 2008). Podle Gamsona a Modiglianiho (1989: 3) si lze 

„(…) mediální diskurs představit jako set interpretačních balíčků, které dávají danému 

tématu smysl. Balíček je interní strukturou. Jeho jádrem je centrální organizační idea 

neboli rámec15, který dává smysl relevantním událostem a tím naznačuje, co je jejich 

tématem (…) balíček nabízí řadu kondenzovaných symbolů (…), díky kterým je možné 

vybavit si jej jako celek na základě šikovné metafory, populární fráze nebo jiného 

symbolického prostředku.“ Výhodou této definice je, že nabízí vhled do toho, jak rámce 

v praxi fungují. 

2.2.1 Jak funguje rámec? 

James Hertog a Douglas McLeod (2003: 140 - 141) zdůrazňují, že rámce jsou 

„relativn ě komplexní významové struktury“ a jako takové jsou mnohem více než 

pouhé organizační principy nebo ideje. Mají svůj vlastní obsah a také sadu pravidel pro 

zpracování obsahu nového. Lze si je představit jako síť uzlů. Většina celkového 

významu rámce je určena základní sadou vzájemně propojených konceptů seskupených 

do jakéhosi klastru. Mezi nejdůležitějšími koncepty je propojení přímé a pevné, čím 

dále se od nich dostáváme, tím je pomyslná síť uzlů řidší a slabší. Jádro rámce tvoří 

abstraktní a obecné koncepty, na periferii sítě se již mohou nacházet koncepty 

konkrétnější a specifičtější. 

2.2.2 Rámec vs. schéma 

Rámce, výsledky procesu rámcování, jsou obsaženy v textech. Podle Entmana 

(2004) je potřebné je jednoznačně odlišit od schémat, výsledků procesu interpretace 
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odehrávajícího se v lidské mysli.16 Schémata Entman vidí jako shluky souvisejících 

myšlenek a pocitů (pozitivních i negativních) uložených v paměti. Protože spolu 

vzájemně sousedí, často o nich lidé přemýšlejí společně. Jde o jakýsi řetězec asociací 

vytvořený na základě předešlých zkušeností (informací z médií, vlastních zážitků, 

interpersonálních vazeb), který se aktivuje při stimulu zvenčí, například četbě 

novinového článku. Existující asociace tak mohou být posíleny, oslabeny nebo 

doplněny o nové prvky (případně zůstávají neměnné) a poté jsou opětovně uloženy do 

dlouhodobé paměti. 

Z pouhého odhalení přítomnosti rámců v textu však nelze vyvozovat dopady jejich 

vlivu na myšlení publika (Entman, 1993). Jeden z důvodů je i ten, že „i osamocená 

představa ztracená v nejasné části textu může být velmi významná (salient), pokud je 

v souladu s hodnotovým řebříčkem příjemce“ (Entman, 1993: 53). 

2.2.3 Moc rámc ů a kultura 

Podle Entmana (2004) disponují slova a obrazy, které tvoří rámce, různým 

potenciálem pro ovlivnění myšlení publika. Jejich moc je závislá na jejich dosahu 

(frekvenci výskytu a prominenci) a kulturní rezonanci. Určité kulturní symboly jsou 

snadno pochopitelné, silně emočně nabité a široce sdílené, což zvyšuje šanci na 

„vyvolání obdobných reakcí u velké části publika“ (Entman, 2004: 6). Mýty, narativy 

a metafory, které silně rezonují v rámci dané kultury, považují za nejmocnější centrální 

koncepty rámců i Hertog a McLeod (2003). Gamson a Modigliani (1989) dokonce tvrdí, 

že každé politické téma si prostřednictvím diskurzu vytváří vlastní kulturu. „Pro každé 

politické téma existují soupeřící balíčky dostupné v rámci příslušné kultury“ a na 

politická témata lze nahlížet jako „na symbolický boj o to, která z interpretací převáží“ 

(Gamson & Modigliani 1989: 2). Účinek interpretačního balíčku tak zvyšují symboly, 

které v dané kultuře nejsilněji rezonují, protože jej činí „přirozeným a známým“ 

(Gamson & Modigliani 1989: 5). 

2.3 Procesní model rámcování 

Výše popsaná různost definic a přístupů spolu s rozličnými metodami výzkumu 

či dokonce zaštiťujícími paradigmaty umožňuje badatelům získat komplexní pohled na 

                                                                                                                                               
15 Kurzíva v originále. 
16 Toto dělení koresponduje s rozlišováním mediálních a individuálních (auditoriálních) rámců 
(Scheufele, 1999; Borah, 2011) a odpovídá duálnímu charakteru výzkumu rámcování (viz kapitola 2.1.2 – 
Sociologická vs. psychologická tradice ve výzkumu rámcování). 
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koncept skrývající se pod pojmem rámcování (D’Angelo, 2002; Scheufele, 1999; 

de Vreese, 2005; Matthes, 2009; Borah, 2011). V centru jejich zájmu stojí složitý 

a dynamický „komunikační proces“ (de Vreese, 2005: 51), ve kterém lze rozlišit 

4 lokace rámců: „komunikátora, text, příjemce a kulturu“ (Entman, 1993: 52). Ucelená 

teorie a výzkum rámcování by v sobě měly skloubit studium podmínek vzniku rámců, 

analýzu rámců manifestovaných v textu spolu s jejich případnými účinky na příjemce 

a zkoumání vztahu rámců ke společnosti jako celku. Proces rámcování je podle 

Scheufeleho kontinuální a lze v něm odlišit čtyři fáze: budování rámců (frame building), 

nastolování rámců (frame setting)17, individuální účinky rámcování a souvislost mezi 

individuálními a mediálními rámci18 (Scheufele, 1999; de Vreese, 2005, Škodová, 

2008).19 

Fáze budování rámců odkazuje ke vzniku rámců a vlivům, které se na něm 

podílejí. Faktory ovlivňující podobu mediálních rámců, které se nakonec manifestují 

v mediálních obsazích, lze rozdělit na interní a externí (de Vreese, 2005). Interní 

faktory  se týkají samotných médií a novinářů a zahrnují osobní charakteristiky 

novinářů (např. gender, sebepojetí, představy o kariéře), profesionální normy a principy 

(např. objektivita, oddělování faktů a názorů nebo zpravodajské hodnoty), organizační 

vlivy (jako je sebepojetí nebo periodicita média), normativní požadavky (ochrana 

svobody slova, kontrola státní moci apod.), ekonomické podmínky (např. snižování 

nákladů), představy o publiku a tak dále. Stejně důležité jsou externí faktory, za které 

lze považovat politiky, elity, zájmové skupiny nebo společenská hnutí (Scheufele, 1999; 

de Vreese, 2005). Nastolování rámců se vztahuje k interakci mezi mediálními rámci 

a publikem. Tato fáze rámcování se těší značnému zájmu výzkumníků a soustředí se na 

to, do jaké míry publikum přebírá rámce, které mu předkládají média (de Vreese, 2005; 

Škodová, 2008). Jako individuální ú činky rámcování jsou zkoumány dopady 

rámcování na chování, postoje a myšlení publika. Dosavadní výzkumy popisující tyto 

efekty byly převážně deskriptivní, nezabývaly se podrobnější analýzou způsobu 

adaptace mediálních rámců příjemcem a pohybovaly se v modelu černé skříňky 

(Scheufele, 1999). Souvislost mezi individuálními a mediálními rámci upozorňuje na 

dodnes často přehlíženou složku procesu rámcování, a tou je přirozená náchylnost 

                                                 
17 Termíny budování a nastolování rámců jsou odvozeny z terminologie teorie nastolování agendy. Více 
o vztahu rámcování a nastolování agendy viz kapitola 2.6.1 – Rámcování a teorie nastolování agendy. 
18 Neboli „novináři jako publikum“ (Scheufele, 1999: 117) 
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žurnalistů a elit podléhat těm samým rámcům, na jejichž tvorbě se sami podílejí 

(Scheufele, 1999; Entman. 2004). Rámcování tedy podle Scheufeleho není lineárním, 

hierarchizovaným a jednosměrným procesem, ale existuje v něm určitá reciprocita 

a efekt zpětné vazby. 

2.3.1 Kaskádový model rámcování 

Složitost a komplexnost procesu rámcování dobře ilustruje „kaskádový model 

aktivace“ Roberta Entmana (2004: 9 - 13) vytvořený na základě analýzy rámcování 

amerického zahraničněpolitického zpravodajství po skončení studené války.20 Model 

vysvětluje, jakým způsobem se myšlenky, pocity a obrazy ovlivňující rámce šíří 

systémem. Na vrcholu pomyslné kaskády stojí americká administrativa , odkud 

informace proudí směrem k elitám (členové Kongresu, bývalí úředníci, experti či 

zahraniční lídři), jež představují zásadní zdroje pro média produkující mediální rámce, 

které zase působí na publikum neboli veřejnost. Každá úroveň kaskády ovlivňuje 

vytvářející se rámce a zároveň je jimi zpětně ovlivněna. Speciální pozornost si zaslouží 

zejména poslední úroveň kaskády, protože odhadování a očekávání reakcí veřejnosti 

ovlivňuje jak chování médií, tak i elit a administrativy. Samotné průzkumy veřejného 

mínění přitom podléhají rámcování a jsou s tímto procesem neoddělitelně propojeny. 

Existující mediální rámce totiž mají vliv na způsob dotazování a i samotné výsledky 

průzkumů, často protichůdné a zavádějící, podléhají interpretaci prostřednictvím rámců 

vytvářených médii (Entman, 2004). 

 

                                                                                                                                               
19 Jiný procesní model nabídl Paul D’Angelo (2002), který v procesu rámcování rozlišil tři složky: proud 
konstrukce rámců, proud účinků rámců a proud definování rámců. Jeho model tak zahrnuje také to, jakým 
způsobem nahlíží na tvorbu rámců mediální teoretici a výzkumníci. 
20 Kaskádový model aktivace je reakcí na změnu vztahu médií a vlád v oblasti zahraniční politiky po 
skončení studené války. Má nahradit starší koncepce „poslušných médií“  - hegemonní model médií 
a model indexace, dle kterých média odráží názory elit (Entman, 2004). 
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Obrázek 1 – Kaskádová aktivace sítě (převzato z Entman 2004: 10) 

2.4 Typologie rámc ů 

Badatelé využívají různou úroveň abstrakce, pokud jde o studium mediálních 

rámců (Matthes, 2009; Borah, 2011; de Vreese, 2003; Hertog & McLeod, 2003). Řada 

studií vytváří velmi konkrétní, pro daný problém unikátní sadu rámců. Tento přístup je 

důležitý pro hlubší pochopení zkoumané události a detailní vhled do dané problematiky, 

ale je terčem četné a významné kritiky kvůli nemožnosti zobecnění, srovnání 

a začlenění jeho výsledků do širší teorie rámcování (Borah, 2011; de Vreese, 2003; 

Hertog & McLeod, 2003). Používání tzv. specifických rámců (isssue specific frames) 

však v komunikačních výzkumech zabývajících se rámcováním převažuje: Matthesova 

(2009) analýza 131 článků věnujících se výzkumu rámcování publikovaných v letech 

1995 až 2005 v odborných časopisech zabývajících se komunikací ukázala, že celých 

78 % z nich využívá specifické rámce. Převahu tohoto typu rámců potvrdila obdobná 

analýza Borahové (2011) srovnávající studie z let 1997 až 2007, ve kterých byly 

specifické rámce použity ve 49 % případů oproti 33% užití rámců obecných. Obecné 

rámce (generic frames) jsou rámce, které přesahují tematická omezení, mohou být 

identifikovány napříč různými tématy, v různém čase a některé dokonce i v různých 
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kulturních prostředích (de Vreese, 2003; Matthes, 2009; Hertog & McLeod, 2003). 

Jejich výhodou je, že přispívají k metodologickému rozvoji rámcování, protože je lze 

aplikovat na rozličná zkoumaná témata. Navíc si poradí s rozsáhlejšími vzorky a s jejich 

pomocí lze odhalit rozdíly mezi různými typy médií (Semetko & Valkenburg, 2000). 

2.4.1 Typy obecných rámc ů 

Výzkumy obecných rámců lze rozdělit do dvou skupin (de Vreese, 2003). První 

skupina se soustředí na politické zpravodajství a zajímá se především o předvolební 

období. Shanto Iyengar ve své studii Is anyone responisble? (1991) sledoval dopad 

epizodických a tematických rámců na přiřazování politické odpovědnosti a jejich 

nepřímý vliv na veřejné mínění obecně. Podle Iyengara spadá veškeré politické 

zpravodajství do dvou typů rámců. Epizodické rámce (episodic frames) se zaměřují na 

specifické události a konkrétní případy, zatímco rámce tematické (thematic frames) 

zasazují politické události a otázky do širšího kontextu. Na základě empirických 

výzkumů následně zjistil, že expozice diváků21 epizodickému rámcování má za 

následek nevyvozování politické odpovědnosti a snižování kontroly volených zástupců 

a jejich činů veřejností. Navíc pokud určité téma nelze zpracovat epizodicky, často se 

do zpravodajství nedostane, a média tak selhávají ve snaze o věrnou reprezentaci reality 

(Iyengar, 1991).22 

Jedním z důležitějších konceptů výzkumu mediální reprezentace politiky 

(zejména v období předvolebních kampaní) je rámec strategické hry neboli dostihů 

(game frame, strategy frame či horse race frame). Řada mediálních teoretiků se 

domnívá, že tento typ rámcování má negativní vliv na demokracii, snižuje politickou 

participaci a informovanost a zvyšuje cynismus občanů (Aalberg et al., 2011). 

2.4.2 Obecné rámce ve vále čném zpravodajství 

Další oblastí zpravodajství se silným dopadem na vztah politiky a médií je 

zpravodajství válečné. Některé rámce odhalené při výzkumu konkrétních válečných 

konfliktů se objevují napříč válečným zpravodajstvím a překračují tak svoji 

„specifičnost“. 

V souvislosti se zkoumáním tzv. efektu CNN, vlivu médií na rozhodnutí o intervenci 

v období humanitárních krizí, analyzoval Piers Robinson americké zpravodajství 

                                                 
21 Iyengar se zabýval televizním politickým zpravodajstvím. 
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o válečných konfliktech v bývalé Jugoslávii a rozlišil empatické a distanční rámcování. 

Empatické rámcování (empathy framing) vyvolává soucit s trpícími, identifikuje je 

jako oběti, implicitně nebo explicitně kritizuje vládu kvůli odmítání intervence. Naopak 

alternativní distanční rámcování (distance framing) nahrává pocitu odcizení, trpící 

označuje za znesvářené kmeny nebo strany a implicitně či explicitně podporuje 

neintervenující vlády (Robinson, 2000). 

Norský odborník Johan Galtung a řada autorů na něj navazujících (Fahmy & Neumann, 

2012; Shinar, 2009) zase ve zpravodajství o válce rozlišují dva soupeřící typy obecných 

rámců: rámec mírové žurnalistiky (peace journalism frame)23 a rámec válečné 

žurnalistky (war journalism frame), a to v závislosti na tom, zda jsou ve zprávách 

zdůrazňovány (politické, náboženské či kulturní) rozdíly mezi jednotlivými stranami 

konfliktu a násilí jako odpověď na ně, nebo naopak mírové iniciativy a možnosti řešení 

sporu. 

V souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem představil Gadi Wolfsfeld dva 

protichůdné rámce, pomocí kterých lze komunikovat postoje soupeřících stran (Deprez 

& Raeymaeckers, 2010; Wolfsfeld, 2011). Na základě výzkumu reprezentace první 

intifády v amerických a izraelských médiích charakterizoval rámec práva a pořádku 

vyjadřující izraelský pohled a rámec nespravedlnosti a odporu typický pro 

palestinskou perspektivu. Tyto rámce jsou ale do značné míry univerzální a často jsou 

užívány médii při informování o nejrůznějších protestech a demonstracích (Wolfsfeld, 

2011). 

Závažným tématem jakéhokoliv válečného konfliktu jsou jeho oběti – mrtví, 

zranění či jinak trpící. Ne všechny oběti však bývají vykreslovány stejně. Analýza 

izraelského televizního zpravodajství o více než šesti stech vojácích a dvou tisících 

občanech zraněných během druhé libanonské války odhalila dva odlišné rámce typické 

pro zobrazení těchto dvou skupin: hrdinu  (hero code/frame) a oběť (victim code/frame) 

(Gavriely-Nuri & Balas, 2010). Zpravodajské klipy byly zkoumány na základě sedmi 

prvků. „Na rozdíl od rámce oběti je hrdinský rámec eufemizovaný a estetický. 

Eufemizace má dva aspekty: na jedné straně jsou vyloučeny drsné obrazy, tj. obrazy 

ukazující krvácející orgány, osobní utrpení zraněných, chaos a zmatek obklopující péči 

                                                                                                                                               
22 Claes H. de Vreese řadí Iyengarovy studie do druhé skupiny obecných rámců vycházejících z rutin 
novinářské práce -  veškerá témata (nejen ta politická) lze totiž zpracovat epizodicky nebo tematicky. 
23 Johan Galtung představil ‚mírovou žurnalistiku‘ jako normativní reakci na tradiční reportování 
z válečných zón v 70. letech 20. století, od té doby si tento koncept přesnějšího, úplnějšího rámcování 
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o ně; na straně druhé zpravodajství zdůrazňuje odolnost vojáků spolu s bezchybnou 

týmovou prací lékařského personálu” (Gavriely-Nuri & Balas, 2010: 410). Tento 

způsob rámcování autoři nazývají vyhlazující (annihilating framing). Definují jej jako 

rámcování zaměřené primárně na vyřazení tématu nebo události z veřejného diskursu 

a vědomí prostřednictvím přehlížení nebo zastírání jeho základních charakteristik 

za současného zdůrazňování jiných aspektů. Vnímají jej jako součást širšího politicko-

kulturního a válku normalizujícího fenoménu, jehož cílem je pomocí symbolických 

praktik ospravedlnit, legitimizovat a očistit použití vojenského násilí (ibid.). Příkladem 

takovéhoto „vyhlazujícího“ rámcování může být také prezentace válečných operací 

a bombardování jako sofistikovaného, precizního a technologického procesu bez obětí, 

krve a zničených obydlí.24 

2.4.3 Obecné rámce jako výsledek žurnalistické prax e 

Pro druhou skupinu analýz je typické hledání obecných rámců vlastních 

žurnalistické práci. Odhalené rámce jsou potom výsledkem norem, rutin a konvencí 

fungujících v mediálních organizacích (de Vreese, 2003). Semetková a Valkenburgová 

(2000) identifikovaly na základě předešlých výzkumů včetně výše zmiňované práce 

Shanta Iyengara pět obecných rámců, které se často objevují ve zprávách. Jsou jimi 

zodpovědnost, konflikt, ekonomické následky (economic consequences frame), důraz 

na jednotlivce (human interest frame) a morálka.25 Rámec konfliktu zdůrazňuje spor 

mezi jednotlivci, skupinami nebo institucemi za účelem „upoutání pozornosti publika“ 

(Semetko & Valkenburg, 2000 : 95). Lidský rozměr a emoce jsou ústředním motivem 

rámce důrazu na jednotlivce, který se hojně vyskytuje v bulvárních typech médií. 

Ekonomické následky problému nebo události na jednotlivcích, institucích či celých 

státech a regionech zdůrazňuje třetí rámec, zatímco rámec morálky zasazuje témata do 

kontextu morálních a náboženských pravidel. Prezentace různých událostí a otázek 

způsobem, který přisuzuje odpovědnost za jejich vznik nebo řešení buďto vládě, anebo 

jednotlivcům či jiným skupinám, je charakteristická pro poslední typ rámce, který se 

spolu s rámcem konfliktu nejčastěji vyskytuje v seriózních médiích (Semetko 

& Valkenburg, 2000). 

                                                                                                                                               
a vyváženějšího informování o jednotlivých stranách válečných konfliktů vydobyl své pevné místo na 
poli studia médií (Shinar, 2009; Fahmy & Neumann, 2012). 
24 Pro více informací viz také studie Gavriely-Nuri (2008) o metaforickém vyhlazení druhé libanonské 
války z izraelského politického diskurzu. 
25 Tomuto pořadí odpovídala i odhalená frekvence jejich výskytu. 
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2.5 Vizuální rámcování: role vizuál ů při interpretaci zpráv  

S narůstajícím množstvím a významem obrazového materiálu v médiích 

(Dobering et al., 2010; Dokulilová, 2011) se v poslední dekádě začaly objevovat studie 

zkoumající vztah obrazové a textové složky zpráv a vliv vizuálů na proces rámcování 

(srov. Messaris & Abraham, 2003; Domke et al., 2002; Dobering et al., 2010; Fahmy 

& Neumann 2012; Parry, 2010; Brantner et al., 2011). Dřívější výzkumy se zaměřovaly 

výhradně na text a vizuální aspekty zpravodajství opomíjely (Šulcová, 2010; Domke et 

al., 2002, Parry, 2010; Rodrigez & Dimitrova, 2011; Coleman, 2010), přestože 

Entmanovo vymezení rámcování lze aplikovat také na obrazovou stránku mediálních 

obsahů (Parry, 2010; Coleman, 2010) a samotný termín rámcování odkazuje k malbě, 

fotografii a kinematografii, tedy ke „stylistice vizuálních sdělení“ (McCombs 

& Ghanem, 2003: 71).26 Dosavadní zkoumání přitom naznačují, že se proces vizuálního 

a verbálního rámcování liší (Messaris & Abraham, 2003; Fahmy & Neumann, 2012; 

Parry, 2010), což je dáno odlišnou povahou vizuální komunikace. 

2.5.1 Charakteristiky vizuální komunikace a jejich dopady na proces 

rámcování 

Základní rozdíl mezi verbálními a vizuálními projevy spočívá v jejich odlišných 

sémantických a syntaktických vlastnostech. Vztahy mezi slovy a jejich významy jsou ve 

velké míře arbitrární, řízené konvencí a pravidla pro jejich skládání závazné a explicitní. 

Naopak „obrazy“ tvoří do značné míry analogický systém a jejich syntax má velmi 

volná, pokud vůbec nějaká pravidla (Messaris, 1998). Význam obrazů
27 není založen na 

dohodě, ale na podobnosti s realitou. Proto je příjemci vnímají jako přirozenější, 

autentičtější neboli pravdivější a často zapomínají na to, že jsou také vytvářeny lidmi. 

Abraham a Messaris (2003: 217) navíc upozorňují na „indexickou povahu 

(indexicality)“ fotografií (a filmu), která jim propůjčuje autenticitu nesouměřitelnou 

s jinými typy obrazů, jako jsou kresby nebo malby. Fotografie a film jsou do určité míry 

automatickým produktem, jakýmsi němým a nezávislým svědkem událostí na nich 

zachycených. Většina příjemců si přitom není vědoma řady praktik, které lze využít 

                                                 
26 Podle Rodrigueze a Dimitrové fungují „obrazy“ jako prostředky rámcování tím, že „využívají rozličné 
rétorické nástroje – metafory, vykreslení a symboly – usilující zachytit podstatu tématu nebo události 
graficky“ (2011: 51). 
27 Slovo obraz zde nahrazuje anglický výraz „image“, který odkazuje k nejrůznějším typům vizuálních 
sdělení. 
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k jejich manipulaci, jako jsou digitální úpravy nebo inscenované události.28 Často si 

neuvědomují ani mnohem nevinnější (v zásadě nevyhnutelné) postupy, které mohou mít 

dalekosáhle dopady na vnímání médii zprostředkovaných událostí - úhel záběru, 

vzdálenost, ořezání, střih i pouhý výběr jednoho obrazu namísto jiného může zásadně 

ovlivnit percepci skutečnosti.29 Vizuální rámce proto může publikum snáze vnímat jako 

samozřejmé, a tudíž je nezpochybňovat. Nedostatek syntaktických pravidel má za 

následek, že vizuální komunikace spoléhá na schopnost publika intuitivně vytvářet 

souvislosti, například příčinné vztahy na základě kontextu. Díky implicitnosti 

kauzálních vztahů, srovnání nebo zobecnění si příjemci nemusí být vědomi, že byli 

vystaveni určitému tvrzení, které by se ve verbální podobě mohlo jevit jako 

kontroverzní (Messaris & Abraham, 2003). Vizuální rámcování tak může být méně 

nápadné, a tedy efektivnější a nebezpečnější než rámcování verbální (Messaris 

& Abraham, 2003; Fahmy & Neumann, 2012; Rodrigez & Dimitrova, 2011). 

2.5.2 Funkce vizuál ů ve zpravodajství a jejich dopady na proces 

rámcování 

Vizuály ve zpravodajských obsazích plní různé funkce. Obrazové prvky jsou 

v první řadě užívány k upoutání pozornosti publika a zvýšení atraktivity dané zprávy 

nebo média. Vizuální sdělení publikum přijímá snadněji a rychleji, jsou méně náročná 

na konzumaci a lehce zapamatovatelná (Domke et al., 2002). Zejména v případě 

tištěných médií obrázky často rozhodují o tom, zda potenciální čtenář vyhodnotí určitou 

zprávu jako hodnou svého času a pozornosti. Kromě toho množství grafických prvků na 

stránce umožňuje čtenáři snadnější orientaci (Brantner et al., 2011; Dobering et al., 

2010; Parry, 2010). Podobně funguje grafika, živé vstupy reportérů „přímo z místa“ 

a dostupnost a dramatičnost obrazového materiálu v televizním zpravodajství. 

                                                 
28 Problematika upravování snímků a zejména inscenací událostí pro média je typická pro v práci 
zkoumané konflikty (a asymetrické války obecně), tyto praktiky si dokonce vysloužily lidové označení 
„Hezbollywod“ a „Pallywood“ (užívané zejména obhájci Izraele). Příkladem z druhé libanonské války by 
mohlo být vyhození nezávislého libanonského fotografa Adnana Hadžidže pracujícího pro Reuteurs kvůli 
digitální manipulaci snímku hořícího Bejrútu a izraelského bombardéru. Inscenaci dramatických scén 
bojovníky Hizballáhu potvrdil například reportér CNN Anderson Cooper (pro více informací viz Lábová 
& Láb, 2009). Nechvalně proslulé video zachycující „vraždu“ dvanáctiletého Mohameda al-Dury 
v prvních dnech druhé intifády se také stalo objektem kontroverze a dokládá, jak silný dopad mohou mít 
obrazy přenášené médii v dobách konfliktů. 
29 Viz například studie Langa a Langové (2002) zkoumající restrukturaci události (návštěva Chicaga 
generálem Douglesem MacArthurem) prostřednictvím televizní kamery, její dopady na publikum 
a možné politické konsekvence. 
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Pokud záběry ilustrují texty nebo verbální projev, mohou sloužit jako důkaz 

a posilovat tím důvěryhodnost zpráv a média samotného (Dobering et al., 2010; 

Messaris & Abraham, 2003). Vizuály ve zpravodajství však mohou fungovat také jako 

samostatný zdroj informací, nezávislý na jakémkoliv verbálním prvku, a přinášet 

dodatečné, nové poznatky, nebo „textu“ dokonce odporovat (Dobering et al., 2010; 

Parry, 2010). Vizuální a verbální složku zpráv totiž příjemci nevnímají odděleně, ale 

vždy jako celek (Dobering et al., 2010). Vizuální rámce proto mohou být v souladu 

s rámci verbálními, nebo je naopak oslabovat a nabízet alternativní proti-rámec  

(counter-frame). Lingvistické rámcování v podobě popisku fotografií zase často 

obsahuje dodatečné informace, které mají čtenáře při interpretaci dané fotografie vést 

(Parry, 2010). 

Jednou z nejdůležitějších funkcí obrazu ve zprávách je přenos emocí. Zejména 

v případě válečných konfliktů mají některé vizuály (a jejich opakování) potenciál 

vyvolat v příjemcích empatii a soucit, nebo naopak vyústit v pocit odcizení. Vizuální 

zobrazení jednotlivých stran konfliktu má vliv na veřejné mínění a podporu válečných 

operací - obrazy války se tak stávají strategickou zbraní při vytváření obrazu nepřítele 

a mohou sloužit k ospravedlnění a legitimizaci politických rozhodnutí (Dobering et al., 

2010).30 

Z výše uvedeného vyplývá, že obrazy jsou mocnými nástroji rámcování, které 

by mediální výzkum i s ohledem na jejich rostoucí význam neměl přehlížet31 (srov. 

Rodriguez & Dimitrova, 2011; Domke et al., 2002; Fahmy & Neumann, 2012; 

Dobering et al., 2010; Parry, 2010; Messaris & Abraham, 2003). Vizuály usměrňují 

vytváření významu na základě textu, „legitimizují (a tím podporují) předpoklady, na 

základě kterých mohou být některé interpretace upřednostněny a jiné zablokovány“ 

(Rodriguez & Dimitrova, 2011: 51). Obrazový materiál ovlivňuje, jakým způsobem 

bude mediální sdělení chápáno a hodnoceno jako celek (Brantner et al., 2011), a proto 

by teorie rámcování měla analyzovat vizuální elementy a texty mediálních sdělení 

současně (Dobering et al., 2010; Coleman, 2010). 

                                                 
30 Některé fotografie se dokonce staly symboly, „ztělesněnými rámci“ celých konfliktů (Domke et al., 
2002; Schwalbe et al., 2008). Příkladem by mohla být fotografie stržení sochy Saddáma Husajna iráckým 
lidem za asistence americké armády v Bagdádu v dubnu roku 2003. Fotoreportér agentury AP Jerome 
Delay označil vznik snímků za perfektně naplánovanou mediální událost. 
31 Neznamená to ovšem, že obrazy jsou všemocnými prostředky rámcování nebo že jsou vizuální rámce 
mocnější nežli verbální. „Moc“ obrazů často odkazuje zejména k jejich schopnosti vyvolávat emocionální 
reakce, a to rychleji nežli je náš mozek schopen zapojit logické myšlení. Obrazy tedy mohou mít 
persvazivní účinky, ale jejich interpretace je komplexním procesem, ve kterém stávající schémata 
a predispozice hrají klíčovou roli. (Domke et al., 2002; Gamson & Modigliani, 1989). 
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2.6 Rámcování na poli mediálních studií  

2.6.1 Rámcování a teorie nastolování agendy  

Výzkum rámcování bývá na poli komunikačních studií často spojován s teorií 

nastolování agendy (Borah, 2011; Scheufele 2000; Maher, 2003; Škodová, 2008). 

Maxwell McCombs, jeden z otců zakladatelů teorie nastolování agendy, považuje 

rámcování za její přirozené rozšíření (McCombs & Ghanem, 2003) a označuje jej jako 

nastolování agendy druhého stupně (second level agenda setting)32. Teorie 

nastolování agendy spočívá v přenosu významnosti (salience) objektů mediální agendy 

do agendy veřejné a ke každému z těchto objektů se váže řada atributů, které se také liší 

co do významnosti.33 Rámec McCombs chápe jako specifický typ atributu komplexní 

makro atribut , který v sobě nese nebo implikuje řadu kognitivních i afektivních 

atributů nižšího řádu: „…rámce jsou organizujícími principy, které zahrnují 

a zdůrazňující určité atributy nižšího řádu na úkor mnoha dalších“ (McCombs, 

2009: 134). Z tohoto pohledu tak všechny atributy sice nejsou rámci, ale všechny rámce 

jsou atributy, které přinášejí dominantní pohled na daný objekt agendy (McCombs 

& Ghanem, 2003; Škodová, 2008). Řada odborníků zabývajících se výzkumem 

rámcování však s McCombsovou domněnkou, že teorie nastolování agendy v sobě 

rámcování integrovala, nesouhlasí, a tak se vzájemný vztah rámcování a nastolování 

agendy stal předmětem teoretických diskuzí a sporů, zejména na poli politické 

komunikace (Borah, 2011; Škodová, 2008; Scheufele, 2000; Maher, 2003). 

2.6.1.1 Historické kořeny a teoretické předpoklady nastolování agendy 

a rámcování 

Kořeny teorie nastolování agendy a rámcování jsou historicky zcela protichůdné 

(Maher, 2003). Nastolování agendy má svůj původ v tradici výzkumu veřejného mínění 

a empirickém měření, přílišného teoretického ukotvení se jí nedostávalo. Na druhou 

stranu rámcování se těší hlubokým teoretickým kořenům zapuštěným v kognitivní 

psychologii, zatímco měření konceptu zůstává dodnes obtížné (Maher, 2003; McCombs 

& Ghanem, 2003). Tento základní rozdíl se nicméně s rozvojem a vzájemným 

obohacováním obou přístupů do jisté míry stírá. 

                                                 
32 Nebo také nastolování agendy atributů (attribute agenda setting). 
33 Objekty agendy jsou v zásadě témata či kandidáti, atributy jsou potom vlastnostmi témat a kandidátů 
(Maher, 2003). 
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Podle Scheufeleho (2000) vychází výše zmiňované přístupy ze zcela odlišných 

předpokladů. Podstatou nastolování agendy je významnost (salience) a dostupnost 

(accesibility). Při zpracování informací dochází k vytváření paměťových stop, 

a v paměti nejsnáze dostupné informace a postoje tak ovlivňují zpracovávání informací 

nových. Nastolování agendy se tak objevuje díky „frekvenci, s jakou masová média 

informují o určitém tématu“ (Borah, 2011: 250). Jádrem rámcování je naopak atribuce 

neboli připisování (attribution), u kterého je chápání světa v jeho komplexnosti 

nemožné, a individuální reakce na nejrůznější vjemy tak vždy závisí na primárních 

schématech interpretace: „Jinými slovy, rámcování ovlivňuje, jakým způsobem lidé 

o tématech přemýšlejí, nikoliv tím, že by jednotlivé aspekty tématu činilo 

významnějšími, ale vyvoláváním interpretačních schémat, které ovlivňují chápání nově 

přicházejících informací“ (Scheufele, 2000: 309). Teoretickým předpokladem 

nastolování agendy je dostupnost postojů, zatímco rámcování je založeno na 

prospektové teorii, podle které jemné nuance v popisu dané situace vyvolávají odlišná 

interpretační schémata a ta dále ovlivňují pochopení nově příchozích informací 

(Scheufele, 2000). 

2.6.1.2 Rámcování vs. nastolování agendy ve vztahu k systémové teorii 

Maher (2003) používá k odlišení teorie nastolování agendy a rámcování 

systémovou teorii: zatímco nastolování agendy mluví o objektech a atributech, které 

jsou dvěma ze čtyř základních elementů každého systému, pro rámcování jsou naopak 

klíčové zbylé dva elementy - vztahy a prostředí. Nastolování agendy tak na rozdíl od 

rámcování přehlíží vztahy mezi jednotlivými složkami textu, jak jej strukturoval jeho 

autor (co je zahrnuto, co je opomenuto, jaká je logika textu atd.) a nezabývá se 

prostředím ležícím mimo systém mediálních textů. Základní studie rámcování přitom 

ukazují, jakým zásadním způsobem může vynechání aspektů skutečnosti ovlivnit 

interpretaci. Rámcování také klade větší důraz na příčinné zdůvodnění: zdůrazňuje 

konstruovanou povahu mediálních textů, a přináší tak cenné informace o moci ve 

společnosti: „Pro výzkumníky rámcování rámce žurnalistů organizují smysl témat, 

a nikoliv vice versa, jak naznačují výzkumníci nastolování agendy“ (Maher, 2003: 88). 

V rámci nastolování agendy atributů jsou rámce závislé na objektu, jsou určeny 

výzkumníkem spíše než autorem daného textu a výzkum se nezaměřuje na to, kde se 

tyto atributy neboli rámce vzaly a proč se místo nich neobjevily jiné. 
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Rámcování co do oblíbenosti přístupu v poslední dekádě předčilo nastolování 

agendy, alespoň to naznačují čísla z odborných periodik věnujících se výzkumu 

komunikace (Příloha č. 1).34 Vysoké procento výzkumů mediálního rámcování je zajisté 

také výsledkem mnohoznačnosti a nedostatečného konceptuálního i operacionálního 

vymezení daného termínu (Maher, 2003; Weaver, 2007; Matthes, 2009). Jisté je, že se 

v praxi oba výše zmiňované přístupy sbližují, vzájemně obohacují a překrývají, což se 

projevuje také metodologicky. Ve výzkumech rámcování se čím dál častěji objevují 

kvantitativní přístupy, které napomáhají zobecnění a srovnání výsledků jednotlivých 

studií, zatímco aplikací kvalitativních postupů se výzkum nastolování agendy 

vyrovnává s kritikou týkající se například jeho nedostatečného ověření příčinných 

vztahů mezi mediální a veřejnou agendou.35 

2.6.2 Rámcování v širším kontextu studia médií 

Mediální teoretici a výzkumníci jsou ve svém přístupu k mediálnímu rámcování 

do značné míry nejednotní. Důsledkem chybějící zaštiťující teorie či uceleného 

paradigmatu je fakt, že analýzu rámcování využívají nejrůznější mediální odborníci, 

kteří mají kořeny v různých oblastech mediálních studií. Umístění rámcování do širšího 

kontextu studia médií dobře ilustruje, že roztříštění tohoto konceptu je „zároveň 

požehnáním i prokletím“ (Hertog & McLeod, 2003: 139).36 Zasazování rámcování do 

souvislostí s různými mediálními teoriemi a pohledy na fungování médií ve společnosti 

je často výsledkem snahy pochopit jeho příčiny nebo naopak širší dopady. 

                                                 
34 Dalším významným konceptem, který bývá spojován s rámcováním je upřednostnění (priming)  
odkazující ke změnám ve standardech, dle kterých publikum hodnotí příbuzná témata a události, vlády 
a politické představitele.  Zvýšení významnosti (salience) určitých témat nebo jejich atributů médii vede 
k tomu, že je publikum užívá jako měřítko pro hodnocení vlád, politiků a témat souvisejících (Weaver, 
2007; Scheufele, 2002; Scheufele & Tewksbury, 2007). Upřednostnění je často považováno za rozšíření 
teorie nastolování agendy (Weaver, 2007; Scheufele, 2002; Scheufele & Tewksbury, 2007; Brantner et 
al., 2011), a proto mu v této práci ve vztahu k rámcování nebyla věnována speciální pozornost. 
Konceptuální rozdíl mezi těmito dvěma přístupy spočívá v rozlišení modelu dostupnosti (accessability) 
a modelu platnosti (applicability): časová souslednost nastolování agendy a upřednostnění předpokládá, 
že média mohou určitá témata nebo jejich aspekty učinit snáze dostupnými (lze si je snadno vybavit, 
vyvolat z naší paměti) při vytváření postojů o jiných tématech nebo osobách. Rámcování ale spočívá ve 
vytvoření přímé souvislosti mezi dvěma koncepty pomocí médií – po kontaktu s mediálním sdělením 
publikum přijme za své, že dané koncepty souvisí (Scheufele & Tewksbury, 2007). 
35 Pro více informací ohledně kritiky kvantitativní metodologie výzkumů nastolování agendy viz 
například studie Kwansah-Aidoo (2001). 

36 Zde uvedený přehled mediálních teorií, modelů a konceptů, u kterých lze vysledovat souvislost 
s mediálním rámcováním, není ani zdaleka vyčerpávající či úplný. Uvedené příklady považuji za 
nejdůležitější ve vztahu k mediálnímu rámcování válečných konfliktů. 
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2.6.2.1 Rámcování a kulturální studia 

Robert Entman (1993: 51) ve své slavné eseji volající po vytvoření jednotného 

paradigmatu rámcování jednoznačně spojuje rámcování s důležitými koncepty 

kulturálních studií : „Bez ohledu na jeho konkrétní užití, koncept rámcování důsledně 

nabízí způsob, jak popsat moc komunikujícího textu.“ Zdůrazňuje polysémní charakter 

mediálních textů a operuje s dominantním významem v nich skrytém, čímž jasně 

odkazuje na práce Johna Fiskeho, Stuarta Halla či Umberta Eca a teorii 

zakódování/dekódování, preferovaného čtení a symbolickou moc publika. Jako 

dominantní význam je vlastně chápán samotný rámec, který je nejvíce podporován 

strukturou a logikou textu a zároveň je v souladu s populárními schématy publika. 

K možnosti opozičního čtení (neboli opozičního, protichůdného rámcování) ze strany 

publika je ale Entman značně skeptický. 

2.6.2.2 Rámcování a ideologie 

Vztah rámcování a ideologie je poměrně komplikovaný. Dominantní ideologie 

ve smyslu obecně přijímaných názorů, postojů a přesvědčení o světě je součástí 

jakékoliv společnosti, a přirozeně tedy vplývá i na produkci, šíření a přijímání rámců. 

Hertog & McLeod (2003) ovšem tvrdí, že rámce nejsou zcela určovány ideologií, 

přestože některé zapadají do dominantní ideologie lépe než jiné. Různé společenské 

skupiny navíc mohou prosazovat odlišné ideologie a přitom využívat stejné rámce, jako 

důsledek příslušnosti k dané společnosti a sdílení shodných (dominantních) kulturních 

rámců. Hackett (1984) považuje rámcování vedle naturalizace a interpelace za jedno 

ze tří rozličných pojetí ideologie. Tato sada pravidel, která dává světu smysl, vytváří 

hlubší strukturu působící zcela bez ohledu na vědomé vnímání žurnalistů, o úmyslné 

manipulaci ani nemluvě: „Takové rámcování není na straně žurnalistů nutně vědomým 

procesem, ale může být docela dobře výsledkem nevědomé absorpce předpokladů 

o sociálním světě, ve kterém musí být zprávy ukotveny, aby byly srozumitelné pro své 

zamýšlené publikum“ (Hackett, 1984: 247 - 248). 

2.6.2.3 Rámcování a kritické studie médií (politická ekonomie 

komunikace) 

Studie rámcování se při vysvětlení podmínek vzniku rámců často obrací na 

kritické teorie médií, například na politickou ekonomii komunikace. Mocenské vztahy 
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ve společnosti samozřejmě ovlivňují produkci mediálních rámců a řada autorů pracuje 

s termíny jako „moc rámcovat (framing power)“ (Pan & Kosicki, 2003: 44 – 45) či 

„sponzorování rámců (frame sponsorship)“ (Gamson & Modigliani, 1989: 6 - 7). 

Informační i ekonomické zdroje, snižování nákladů, interakce s ostatními institucemi, 

organizacemi a společenskými skupinami – to vše má vliv na to, které rámce se ve 

veřejné debatě objeví a které nikoliv, a média v tomto procesu sehrávají klíčovou roli. 

Jedním z možných modelů pro vysvětlení mediálního rámcování by tak mohl být 

i známý model propagandy Hermana a Chomskeho. 

2.6.2.4 Rámcování a veřejná sféra 

Pan a Kosicki (2003) rámcování vztahují k problematice veřejné sféry. Považují 

jej za strategické jednání ve veřejné diskuzi a jeho úzké vnímání pouze ve vztahu 

k teoriím mediálních účinků vidí jako nežádoucí, protože zabraňuje analyzovat 

strategický boj, který se v něm skrývá. Veřejná sféra jako platforma pro kolektivní 

diskuzi o věcech týkajících se společnosti (jejíž neodmyslitelnou součástí jsou také 

média) je podstatou demokracie, a tak se výzkum rámcování stává klíčovým pro 

normativní uvažování o vztahu společnosti a médií. 

2.6.2.5 Rámcování a normativní teorie médií 

Normativní teorie médií může analýzy rámcování vztáhnout k požadavkům 

objektivity, nestrannosti a vyváženosti zpravodajství. Rámcování se dokonce může stát 

alternativou starších konceptů předpojatosti (bias) a objektivity (Hackett, 1984). Jako 

sofistikovanější a vhodnější pro zkoumání hypotézy o hegemonních médiích jej 

preferuje například také Tankard (2003). Rámcování podle něj odhaluje schopnost textu 

(jeho autora) definovat situaci, a tím určovat podmínky debaty bez toho, aby si to 

publikum uvědomovalo. 

3 Metodologická východiska: rámcování a jeho místo 

ve výzkumu mediálních ú činků 

Koncept rámcování je pevně ukotven ve výzkumu mediálních účinků a podle 

Denise McQuaila (2005: 461) je jednou z hlavních charakteristik současné teorie 

mediálních účinků: „média rámcováním obrazů reality předvídatelným a typickým 

způsobem ‚konstruují‘ sociální procesy a historii (ve fikci stejně jako ve 
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zpravodajství).“ Pohled na mediální účinky prošel v průběhu 20. století poměrně 

turbulentním vývojem37 od představy „podkožní injekce“ až po zatím poslední fázi 

„dohodnutého“ vlivu médií neboli přístup sociálně konstruktivistický (Scheufele, 1999; 

McQuail, 2005). Výzkum rámcování tak stojí na předpokladu silného dlouhodobého 

a nepřímého vlivu médií, bere ovšem v potaz polysémii mediálních textů a predispozice 

publika a nepřehlíží ani analýzu samotných mediálních organizací. 

3.1 Tři paradigmatické p řístupy k výzkumu rámc ů 

Studie rámcování38 v sobě často kloubí různé paradigmatické přístupy, jak je 

ostatně na poli komunikačních studií obvyklé. Paul D‘ Angelo (2002) aplikoval 

základní komunikační paradigmata na výzkum rámcování a rozlišil tři pohledy na 

interakci rámců v textu a účinků rámcování: vyjednávání (negotiation), dominanci 

(domination) a přibírání (co-optation). 

Jak uvádí D‘ Angelo (2002), vyjednávání je typické pro kognitivní přístup 

k výzkumu rámců a objevuje se v momentu setkání rámce se stávajícím věděním 

jednotlivce - dřívější vědomosti a schémata příjemce ovlivňují (ne)přijetí rámce, 

a vyjednávají tak s jeho „mocí“. Kognitivní studie často využívají experimenty, věří ve 

schopnost příjemců flexibilně dekódovat sdělení a v rutinní vytváření různých rámců ze 

strany novinářů a médií. Sem lze zařadit například studie Brantnerové et al. (2011) 

a Rillové a Davise (2006). 

Badatelé pohybující se uvnitř kritického paradigmatu  chápou mediální rámce 

jako odrazy zájmů politických a ekonomických elit a předpokládají, že dominují také 

u publika, což často dokazují agregovanými výzkumy veřejného mínění. „Dominantní 

rámce“ považují za výsledek záměrného jednání a možnosti publika aktivně jim 

vzdorovat za poměrně omezené. Zcela protikladný je také jejich pohled na distribuci 

politické moci ve společnosti. Kritické paradigma je typické pro Roberta Entmana 

(2004), patřila by sem i práce Hermana a Chomskeho (1984), která sice není analýzou 

rámcování v pravém slova smyslu, ale rámcování událostí a témat médii přímo označuje 

jako jednu ze strategií „vyrábění souhlasu“. 

Konstruktivistický p řístup přináší další náhled na studium rámců, který se do 

jisté míry ocitá na pomezí dvou dříve zmíněných. Domnívá se, že uvnitř kultury 

                                                 
37 Přehled jednotlivých fází vývoje výzkumu a teorie mediálních účinků nabízí McQuail (2005), ve 
stručnější podobě Scheufele (1999) nebo Scheufele a Tewksbury (2007). 
38 Pojmy rámcování a studium/výzkum rámců v práci používám synonymicky. Explicitně bude v případě 
nutnosti upozorněno na rozdíl mezi výzkumem procesu rámcování a zkoumáním výsledků tohoto procesu. 
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a mediálního diskursu existují různé soupeřící „interpretativní balíčky“, jejichž jádrem 

je rámec, který navíc „typicky obsahuje řadu pozic spíše než jenom jednu jedinou“ 

(Gamson & Modigliani, 1989: 3). Zároveň ale přiznává, že mediální diskurs je místem 

boje o definici a konstrukci sociální reality, ve kterém jsou klíčové „sponzorské 

aktivity“ (Gamson & Modigliani, 1989: 6). Rámce jsou tak pro konstruktivisty nástroji, 

které jednotlivci přibírají, aby z nich vyvodili vlastní názory na daná témata. Spíše než 

na zpracování informací typické pro kognitivní paradigma se tento přístup soustředí na 

artikulaci veřejného mínění po setkání s rámci a konverzacích o nich během politické 

socializace (D’Angelo, 2002).39 Kromě zmiňovaného výzkumu Gamsona 

a Modiglianiho (1989) do tohoto paradigmatu patří také práce Williama Gamsona 

Talking Politics (1992) nebo výzkum O’Reganové (2007). Většina badatelů 

pochopitelně pracuje napříč paradigmaty a spojuje ve svých výzkumech různé ideje. 

3.2 Kvantitativní vs. kvalitativní výzkum rámcování  

Ve výzkumu mediálních obsahů lze obecně rozlišit dva základní přístupy: 

kvalitativní a kvantitativní. Tato dichotomie se přirozeně projevuje také u studia rámců 

a procesu rámcování. Dřívější výzkumy rámcování byly převážně kvalitativní (Tankard, 

2003; Maher, 2003), novější studie čím dál častěji využívají přístup kvantitativní 

(Matthes, 2009). 

Kvalitativní analýzy  rámcování zkoumají mediální texty bez a priori 

definovaných rámců, jejich přístup je induktivní (de Vreese, 2005; Semetko 

& Valkenburg, 2000). Mediální rámce se vynořují ze zkoumaného materiálu v průběhu 

analýzy a výzkumník většinou pracuje samostatně, jako expert. To také bývá nejčastěji 

důvodem kritiky tohoto postupu – subjektivní identifikace rámců s sebou nese několik 

nebezpečí: nemusí odhalit všechny přítomné rámce (nebo se odhalené rámce nemusí 

vzájemně vylučovat) a „badatelé mohou inklinovat k nalezení rámců, které vědomě či 

nevědomě hledají“ (Tankard, 2003: 98). 

Naproti tomu kvantitativní analýzy si poradí s velkým množstvím materiálu, 

jsou replikovatelné, vhodné i pro dlouhodobé, průběžně probíhající výzkumy a pracují 

s předem definovaným seznamem rámců (Semetko & Valkenburg, 2000; Deprez 

& Raeymaeckers, 2010). Rizikem je přílišné spoléhání se na četnost jako klíčový 

                                                 
39 Obsahy mediálního diskurzu (převažující interpretativní balíčky neboli rámce) vnímají konstruktivisté 
jako „výsledek procesu postupně přidávané hodnoty (value-added process)“, ve kterém se kloubí kulturní 
prostředí, sponzorské aktivity a mediální praxe a rutiny (Gamson & Modigliani, 1989: 5). 
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indikátor důležitosti. Řada prvků mocných rámců nevyžaduje časté opakování, a přesto 

může být jejich dopad velmi významný (Hertog & McLeod, 2003). Přestože je počet 

výskytů kategorií typických pro určitý rámec a prostor jim věnovaný důležitým 

faktorem, stejně důležité je také to, co se v daném textu nenachází. K odhalení 

opomíjených a skrytých významů je ovšem kvantitativní analýza nepříliš vhodná. 

Hertog a McLeod proto doporučují kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod, 

která si nejlépe poradí s „difuzní povahou rámců a jejich otevřeností různým 

interpretacím“ (2003: 153). Vzhledem k původní převaze kvalitativních analýz je 

v oboru patrné volání po širším užití systematických kvantitativních postupů (de Vreese, 

2005; Tankard, 2003). Kvalitativní analýzy často generující specifický balíček rámců, 

umožňují detailní vhled do zkoumané problematiky, ovšem na úkor možnosti zobecnění 

výsledků či jejich srovnání s dřívějšími zjištěními jiných výzkumníků. Kvantitativní 

zkoumání obecných rámců je naopak ideální pro srovnání výsledků napříč různými 

studiemi, typy médií nebo časovými obdobími. Zvolená metodologie, ať už půjde 

o využití kvalitativního nebo kvantitativního analytického přístupu (nebo o jejich 

kombinaci), by se však vždy měla odvíjet především od výzkumných cílů. 

3.3 Identifikace rámc ů v textu 

Operacionalizace rámců, tedy jejich převedení z jazyka teorie (v tomto případě 

stále ještě neustálené) do roviny sledovatelných a měřitelných znaků, je pro každého 

výzkumníka poměrně obtížným úkolem. Výše zmiňovaný příklon k systematickému 

a empirickému přístupu se odráží také ve snaze badatelů vytvořit povinné parametry, 

které by měl rámec splňovat, aby mohl být za rámec vůbec považován. Podle Cappelly 

a Jamiesonové (In de Vreese, 2005) musí mít identifikovatelné koncepční a lingvistické 

charakteristiky, běžně se objevovat v žurnalistické praxi, být bezpečně rozlišitelný od 

jiných rámců a být rozeznatelný více než jen jedním výzkumníkem. 

Řada autorů se snažila vyrovnat s hrozbou přílišné subjektivity výzkumu rámcování 

pomocí vytvoření závaznějších přístupů k měření rámců. Gamson a Modigliani (1989: 

3 - 4) rozlišili při identifikaci rámců pět prostředků rámcování (metafory, příklady, 

fráze, vyobrazení a vizuály) naznačujících, jak o tématu přemýšlet, a tři argumentační 

prostředky (kořeny, následky a odvolávání se na princip) zdůvodňující jeho navrhovaná 

řešení. Rámec má při analýze podobu „mediálního balíčku (media package)“ 

s klíčovými slovy, symboly a citacemi, které jej umožňují jasně určit. Podobně Tankard 

(2003) navrhuje vytvořit si na začátku výzkumu seznam rámců (list of frames), 
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přičemž každý z nich je definován charakteristickými frázemi, obrazy a hesly. Navíc 

přichází s jedenácti mechanismy rámcování: 

1. Titulky a nadtitulky 

2. Podtitulky 

3. Fotografie 

4. Popisky fotografií 

5. Perexy  

6. Výběr zdrojů 

7. Výběr citací 

8. Výběr zvýrazněných citací 

9. Loga a identifikace sérií článků 

10. Statistiky, tabulky a grafy 

11. Shrnující odstavce a závěry článků 

 

Tyto „ústřední body“ (Tankard, 2003: 101) jsou klíčové pro identifikaci rámců 

a mohou být užitečné pro každého výzkumníka, ať už pracuje induktivně či deduktivně. 

Obdobou seznamu rámců či mediálních balíčků je vytvoření matice rámců. Pro van 

Gorpa (2010) je matice výsledkem induktivní fáze výzkumu rámcování, na kterou by 

měla navazovat deduktivní fáze validace odhalených rámců. Matice má podobou 

tabulky, ve které řádky reprezentují rámce (frame package) a sloupce jsou výčtem 

prostředků rámcování a argumentačních prostředků, skrze které se rámce manifestují 

(příklad matice viz Tabulka 1 na straně 35. Matice tak představuje nástroj umožňující 

kvantitativní měření. Jak ale sám van Gorp uznává, určitá úroveň subjektivity je pro 

analýzu rámcování vždy nevyhnutelná, což je dáno inherentně skrytou povahou rámců 

(2010). 

3.4 Deskriptivní povaha výzkumu rámc ů 

Systematické analýzy studií rámcování upozornily na výrazný rys dosavadního 

výzkumu rámcování - většina analýz je deskriptivní povahy, netestuje hypotézy 

a soustředí se pouze na odhalení mediálních rámců. Nezkoumá blíže podmínky jejich 

produkce a často ani přímo netestuje jejich případné účinky na publikum (Matthes, 

2009; Borah, 2011). Hlubší vhled do okolností vzniku rámců je samozřejmě klíčový pro 

pochopení procesu rámcování. Studie by proto měly obohatit svoje zjištění o rozhovory 

s reportéry a sponzory rámců, jako jsou vládní představitelé, členové sociálních hnutí, 
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PR konzultanti a mluvčí korporací (Hertog & McLeod, 2003; Borah, 2011). To by 

pomohlo odhalit, jakým způsobem se schémata novinářů pracujících pod tlakem 

mediálních rutin transformují do mediálních obsahů a zároveň jakými strategiemi se 

sponzoři rámců snaží dosáhnout pro ně příznivého rámcování událostí a témat. 

Experimenty, rozhovory a focus groups na straně publika by měly doplnit oblíbené 

agregované výsledky výzkumů veřejného mínění, aby bylo možné vytvářet pevnější 

souvislosti mezi mediálními rámci a jejich „konzumací“ a účinky. 

3.5 Výzkumy rámcování a arabsko-izraelský konflikt 

Mediální zpravodajství o arabsko-izraelském konfliktu bylo vždy citlivou 

záležitostí, která se těšila značnému zájmů akademiků. V rámci mediálních studií 

existuje v současnosti množství literatury snažící se prokázat nebo naopak vyvrátit 

početná obvinění ze záměrné i bezděčné předpojatosti (bias) vůči jedné i druhé straně 

sporu. Skóre je i nadále nejasné. Evans (2010) na základě analýzy článků deníku New 

York Times soudí, že mediální rámcování událostí v táboře Dženín v dubnu 2002 vedlo 

k silné mezinárodní kritice Izraele, zatímco obdobný konflikt v táboře Nahr al-Bared na 

území Libanonu v roce 2007 byl rámcován výrazně odlišně a mezinárodní komunita 

vůči němu zůstala do značné míry indiferentní. Naopak Gaber et al. (2007), kteří 

v reakci na kritiku BBC analyzovali její zpravodajství o druhé libanonské válce, došli 

k závěru, že pokud se v pokrytí konfliktu objevila předpojatost, byla to předpojatost 

zvýhodňující Izrael a nikoliv naopak. Jako by to samo o sobě nebylo málo, Dobering et 

al. (2010) zjistili, že zatímco ve verbální složce zpravodajství čtyř týdeníků (Der 

Spiegel, Die Zeit, profil a Guardian Weekly) o válce v Gaze převažuje izraelská 

perspektiva, vizuály naopak zobrazovaly zejména palestinské civilisty. 

3.5.1 Efekt nep řátelských médií 

Ani jedna, ani druhá strana však bez ohledu na výše popsaná zjištění nebude 

pravděpodobně nikdy se svým zobrazením v médiích spokojená, jak dokazuje 

experiment Valloneho et al. (1985), který vystavil 144 amerických studentů, zejména 

členů pro-arabských a pro-izraelských studentských asociací, šesti stejným segmentům 

televizních zpráv o první libanonské válce (tzv. bejrútském masakru). Pro-arabsky 

naklonění studenti „viděli“ 42 % pro-izraelských referencí a jen 26 % proti-izraelských, 

zatímco studenti naklonění Izraeli „viděli“ 16 % referencí v jeho prospěch a celých 

57 % v jeho neprospěch. Tyto výsledky spolu se zjištěními obdobného Perloffova 
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experimentu (1989) potvrzují, že „přívrženci (partisans) mají sklon k vnímání 

mediálního zpravodajství jako nespravedlivě nakloněného proti jejich stanovisku (…) 

dokonce i v případě, že je zpravodajství nestranné“ (Tsfati & Cohen, 2005: 30). To bývá 

v mediálních studiích označováno jako efekt nepřátelských médií (hostile media 

effect). 

3.5.2 Arabsko-izraelský konflikt a mírová studia 

Ve vztahu k arabsko-izraelským střetům ovšem zdaleka nejde pouze o otázku 

objektivity a nestrannosti médií – mediální reprezentace konfliktu na Blízkém východě 

může mít dalekosáhlé důsledky pro jeho možné řešení (Wolfsfeld, 2004 a 2011), a stala 

se tak významnou složkou mírových studií (conflict resolution studies/peace studies). 

Proto se řada výzkumů rámcování válek a konfliktů zaměřuje na to, zda mediální 

zpravodajství spíše podporuje antagonismus a násilí, nebo naopak potenciálně přispívá 

k jejich diplomatickému řešení. Jak Shinarova (2009) studie izraelského a kanadského 

tištěného zpravodajství o druhé libanonské válce, tak Fahmy a Neumannem (2011) 

provedená analýza obrazového materiálu trojice zpravodajských agentur o válce v Gaze 

potvrdily převažující tendence k „válečné žurnalistice“. 

3.5.3 Rámce arabsko-izraelského konfliktu 

Jedna z prvních aplikací analýzy rámcování v oblasti válečného zpravodajství 

(Prokop, 2010), práce Williama A. Gamsona (1992), nejen odhaluje rámce 

blízkovýchodního konfliktu, ale nabízí také pohled na jejich proměny v čase. Gamson 

na základě dlouhodobého srovnávání amerického mediálního a populárního diskurzu 

identifikoval čtyři základní rámce, jejichž popularita se v průběhu let měnila a vyvíjela. 

Rámec znesvářených sousedů (feuding neighbors) a rámec strategických zájmů 

jsou nestranné, zatímco arabská neústupnost a izraelský expansionismus s sebou 

nesou morální hodnocení. Paradoxně ale tyto morálně zatížené rámce nesoupeřily ani 

tak jeden s druhým, jako spíše s výše zmiňovanými rámci nestrannými. Zdaleka 

nejvýznamnější byl rámec znesvářených sousedů,40 prominentní po celé zkoumané 

období,41 jehož hlavním soupeřem byl až do roku 1977 rámec strategických zájmů
42. 

Izraelský expansionismus vytlačil z diskurzu arabskou neústupnost po první libanonské 

                                                 
40 Dlouhodobý boj, který si žije svým vlastním životem, neustále probíhající sled křivd a odplat. 
Skutečnými oběťmi jsou nevinní přihlížející. 
41 1948 – 1988 
42 Blízký východ jako bojiště studené války, hra velmocí USA a SSSR. 
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válce v roce 1982. Analýza konverzací běžných lidí odhalila, že spravedlnost a globální 

odpovědnost ve vztahu ke konfliktu nebyly na pořadu dne a jen zřídkakdy docházelo 

ke stranění jednotlivým stranám sporu. 

Další údaje přináší nejnovější studie vlámského a irského tisku. Kvantitativní 

analýza rámcování první a druhé intifády ve vlámském tištěném zpravodajství odhalila, 

že se vnímaní palestinské a izraelské perspektivy v průběhu let výrazně proměnilo. 

Zatímco v období první intifády byl dominantní „palestinský“ rámec nespravedlnosti 

a odporu, pro druhou intifádu je typický „izraelský“ rámec práva a pořádku. Role 

obětí se tak vyměnily zejména po jedenáctém září 2001 (Deprez & Raeymaeckers, 

2010). Charakteristiky a znaky jednotlivých rámců představuje níže uvedená podrobná 

matice (Tabulka 1 na str. 35). 
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Tabulka 1: Přizpůsobená matice znaků rámců pro reprezentaci intifád (převzato z Deprez 

& Raeymaeckers, 2010: 8) 

Matice pro rozpoznání 
rámce Rámec práva a pořádku 

Rámec nespravedlnosti 
a odporu 

Definice problému Jak zacházet s Palestinci, kteří 
porušují zákon a znovu se 
uchylují k násilí, a jak je 
zastavit, aby mohl být 
obnoven pořádek.  

Jak ukončit izraelskou 
okupaci. 

Intifáda… Je vyjádření násilí užívaného 
Palestinci. 

Nabízí Palestincům 
příležitost bránit jejich 
národní a lidská práva před 
izraelskou okupací. 

Zdroj problému Arabové chtějí zničit Izrael. Izraelský sionismus 
a okupace. 

Odpovědnost za 
problém 

Leží na straně Palestinců 
a arabského světa. 

Leží na straně Izraele 

Řešení Dlouhodobé: Palestinský stát 
dle izraelských podmínek. 
Krátkodobé: kolektivní trest 
(včetně ničení domovů), 
blokády cest a zákaz 
vycházení, odstranění 
podezřelých. 

Dlouhodobé: Palestinský 
stát dle palestinských 
podmínek a osvobození 
Palestiny. Krátkodobé: 
Stažení Izraele 
z okupovaných teritorií, 
stažení osadníků. 

Morální podstata Ochrana židovské populace 
a její kultury. Cílem je 
bezpečnost.  

Právo Palestinců na zemi 
na základě historie 
a náboženství. Posílení práv 
Palestinců. 

Emocionální podstata Nedůvěra v muslimy, Araby. 
Izrael je Einzelgänger 
(osamocený západní stát) 
mezi muslimskými zeměmi. 

Nedůvěra v Izrael 
a představitele Západu. 

Kulturní motivace Izraelci jako archetypální 
oběti (pogromy, holokaust). 
Palestinci jsou archetypálními 
teroristy a barbary.  

Izraelci jsou archetypálními 
okupanty, imperialisty. 
Palestinci jsou 
archetypálními mučedníky, 
David vs. Goliáš.  

Metafory a stereotypy Okupovaná území = časovaná 
bomba. Metafora ohně.  

Sionismus = rakovina. 
Chrámová hora. 

Lexikální volby Palestinci jsou teroristé. 
Izraelci jsou ochránci bezpečí 
a pořádku. 

Izraelci jsou Bruty, rasisty, 
imperialisty. Palestinci jsou 
mučedníky, ochránci 
národních práv. 

Vizuály Palestinci házející kameny 
nebo Molotovovy koktejly na 
auta/ Palestinci se zbraněmi. 

Vojáci bijící Palestince/ 
Palestinci házející kameny/ 
mešita na Chrámové hoře. 
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O’ Reganová (2007) ve své studii rámcování irského tisku v období 2000 až 

2004 stejně jako Deprezová a Raeymaeckerová (2010) adaptovala Wolfsfeldovy rámce 

(právo a pořádek vs. nespravedlnost a odpor) jako ideální typy stranických pozic, které 

se ve zkoumaném zpravodajství objevovaly nejčastěji. Vycházela ale také z Gamsonovy 

práce (1992) a jím identifikované rámce převzala a přizpůsobila, aby vytvořila 

nestranné rámce smíření/duálních práv (reconciliation/dual rights), nihilistického 

násilí/bojujících kmenů (nihilistic violence/warring tribes) a regionální 

stability/mezinárodní bezpečnosti (regional stability/international security). Kromě 

nich ještě pro irskou veřejnou sféru rozlišila pro-izraelský rámec židovského 

bezpráví/rámec národní domoviny (jewish injustice/national homeland), který 

prezentuje židovská práva v pozitivnějším a afirmativnějším duchu. Výsledky 

naznačují, že irský tisk funguje jako oblast boje soupeřících stranících rámců a nikoliv 

jako nosič propagandy kteréhokoliv z nich. 

Uvedené výzkumy dokládají vysoké zaujetí mediálních odborníků arabsko-

izraelskými válkami, které je nepochybně také důsledkem jejich prominence napříč 

světovými médii. Jak zdůrazňuje O’Reganová (2007: 16), jedná se o „jeden z nejvíce 

medializovaných konfliktů světa.“ Pozornost médií bohužel není rovnoměrně či 

spravedlivě rozdělená – desítky konfliktů a tisíce mrtvých na jiných místech planety se 

tak obšírnému zpravodajství těšit nemohou (Evans, 2010; Westerstahl & Johansson, 

1994). Pro studium médií ale obsáhlé zpravodajství o konfliktech na Blízkém východě 

představuje užitečný výzkumný materiál. 

4 Analýza mediálního rámcování konflikt ů na Blízkém 

východ ě českými deníky  

Dříve, než přistoupíme k samotné analýze mediálního rámcování a její 

metodologii, je nutné stručně nastínit historii, průběh a kontext válek, které jsou 

předmětem výzkumu. Poté dojde k vymezení cílů analýzy, zkoumaného vzorku 

a užitých výzkumných metod, formulaci hypotéz a výzkumných otázek, prezentaci 

výsledků analýzy a následně ke shrnutí zjištění a jejich interpretaci spolu se zamyšlením 

nad příčinami a dopady odhaleného rámcování blízkovýchodního konfliktu. 
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4.1 Historie a pozadí zkoumaných konflikt ů 

4.1.1 Druhá libanonská válka 

Druhá libanonská válka byla vojenským konfliktem mezi polovojenskými 

složkami šíitského hnutí Hizballáh43 a Izraelem. Za její začátek je považován 

12. červenec 2006, kdy Hizballáh ostřeloval raketami izraelská vojenská stanoviště 

podél izraelsko-libanonských hranic, zatímco jeho jednotka hranice překročila a unesla 

dva pravděpodobně smrtelně zraněné izraelské vojáky a další tři zabila.44 Izraelský 

premiér Ehud Olmert označil únos za válečný akt45 a Izrael následující den zahájil 

námořní a vzdušní blokádu Libanonu, provedl nálety na libanonské mezinárodní letiště 

a izraelské pozemní jednotky vstoupily do jižního Libanonu s cílem osvobodit 

zadržované vojáky. Hizballáh odpověděl odpálením dalších raket na severní Izrael 

a jeho vůdce Hassan Nasralláh slíbil Izraeli otevřenou válku. Izraelské letecké údery 

nedokázaly zastavit raketové útoky a navíc si vyžádaly životy mnoha civilistů, 

23. července 2006 proto došlo k zahájení izraelské pozemní ofenzivy a těžkých 

guerillových bojů. Výsledkem konfliktu bylo více než 1300 mrtvých, 120 000 uprchlíků 

a obrovské materiální škody.46 Ve snaze zastavit nepřátelské akce přijala Rada 

bezpečnosti OSN 11. srpna 2006 rezoluci 170147, kterou schválily izraelská i libanonská 

vláda, a 14. srpna 2006 došlo k ukončení bojů. 

Jen několik dní před akcí Hizballáhu, 25. června 2006, byl poblíž hraničního 

přechodu Kerem Šalom palestinskými militanty zajat voják Gilad Šalit. Cílem únosu 

byla opět výměna zajatce (propuštění Izraelem zadržovaných palestinských žen a mužů 

mladších osmnácti let).48 Po vypršení 48hodinového ultimáta spustila izraelská armáda 

                                                 
43 Hizballáh je libanonská šíitská politická a vojenská organizace, která vznikla jako reakce na izraelskou 
invazi do Libanonu v 80. letech 20. století. Má svoje zástupce v libanonské vládě a parlamentu, některé 
západní státy a Izrael ji ovšem považují za teroristickou organizaci. 
44 Při neúspěšném pokusu o záchranu unesených ztratila izraelská strana dalších pět vojáků. 
45 Libanonská vláda se od útoku distancovala, Izrael ji ale považoval za odpovědnou, jelikož dlouhodobě 
nedokázala kontrolovat militantní skupiny v rámci svých hranic. 
46 Podle Rady pro lidská práva OSN (UNHRC, 2006) si konflikt na straně Libanonu vyžádal 1191 životů 
(nejen civilistů), 4409 lidí bylo zraněných a 900 000 lidí bez domova. Ztráty na straně Izraele zahrnují 
podle izraelského ministerstva zahraničních věcí (IMF, 2006) 119 padlých vojáků a 43 civilistů, 4262 lidí 
muselo být ošetřeno v nemocnicích (33 těžce zraněných, 68 středně těžce zraněných a 1388 lehce 
zraněných, 2733 léčeno kvůli šoku a úzkosti) a 300 000 lidí zůstalo bez domova, zatímco další milion byl 
nucen žít v krytech. Vedení Hizballáhu přiznalo 250 mrtvých, zatímco IDF udává 600 zabitých 
příslušníků Hizballáhu (Shinar, 2009; Lukáš, 2007; Kalb & Saivetz, 2007). 
47 Rezoluce 1701 navazovala na řadu předchozích (zejména na rezoluci 1559) a požadovala odzbrojení 
Hizballáhu, stažení Izraele z Libanonu a rozmístění libanonské armády a jednotek UNIFIL v jižním 
Libanonu (Shinar, 2009; Lukáš, 2007). 
48 Gilad Šalit nakonec strávil v zajetí pět let, byl propuštěn 18. října 2011 výměnou za více než tisícovku 
palestinských vězňů. 
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operaci Letní deště. Boje tak v tomto období probíhaly nejen na severu Izraele 

a v Libanonu, ale současně také v Gaze, kde pokračovaly až do 26. listopadu 2006. 

Druhá libanonská válka bývá označována jako válka bez vítěze, přestože se za 

vítěze zprvu označily obě strany sporu. Izraeli se nepodařilo dosáhnout proklamovaných 

cílů, tedy osvobodit unesené vojáky a zničit pozice Hizballáhu. Ostrá domácí kritika 

postupu izraelské vlády a armády vyústila v rezignaci řady vysokých armádních 

představitelů včetně tehdejšího ministra obrany Amira Perece. Izrael si také vysloužil 

silnou mezinárodní kritiku, která se týkala zejména nepřiměřeného užití vojenské síly 

s ničivými dopady na civilní obyvatelstvo. Hizballáh vnímal svou schopnost zaskočit 

mocnou a moderní izraelskou armádu a úspěšně jí odolávat jako svoje jednoznačné 

vítězství. Sám Hassan Nasralláh ovšem po skončení konfliktu přiznal, že kdyby věděl, 

že únos dvou vojáků povede ke střetu takových rozměrů, v žádném případě by s jeho 

provedením nesouhlasil (Stern, 2006). „Letní“ válka se totiž do dějin Libanonu zapsala 

jako nejničivější od konce té občanské v roce 1990. 

4.1.2 Válka v Gaze: stru čná historie a pozadí konfliktu 

Konflikt, který se odehrál na přelomu let 2008 a 2009 v pásmu Gazy, by možná 

ani neměl být nazýván válkou, ale pouze další epizodou v dlouhé a násilné historii sporu 

mezi Izraelci a Palestinci. Jeho kořeny je potřeba hledat hlouběji v minulosti, nejméně 

v roce 196749, kdy se po tzv. šestidenní válce dostalo pásmo Gazy spolu se Západním 

břehem Jordánu, Golanskými výšinami a Sinají50 pod kontrolu Izraele. Napětí mezi 

Izraelci a Palestinci se začalo stupňovat v průběhu 80. let v souvislosti s rozšířením 

budování izraelských osad na okupovaných územích (Čejka, 2005). Vyústěním bylo 

ozbrojené povstání Palestinců v letech 1987 až 1993 (tzv. první intifáda), které skončilo 

podpisem mírové dohody z Osla. Následující mírový proces ztroskotal a po neúspěšném 

mírovém summitu v Camp Davidu v červenci 2000 záhy vypukla druhá intifáda. V roce 

2005 se Izrael jednostranně stáhl z pásma Gazy, a tím ukončil 38letou okupaci tohoto 

území. V lednu roku 2006 vyhrálo parlamentní volby v Gaze hnutí Hamás51, 

považované Izraelem, Spojenými státy americkými a Evropskou unií za teroristickou 

organizaci, což vedlo k odepření zahraniční pomoci a uvalení blokády ze strany Izraele. 

                                                 
49 Spíše bychom ale museli příčiny konfliktu hledat až v roku 1948, kdy byl vyhlášen vznik nezávislého 
státu Izrael, a možná ještě dříve (v 19. století, době zrodu sionismu, či dokonce v časech biblických). 
50 Z dnes egyptského Sinaje se Izrael stáhl v roce 1979. 
51 Hnutí Hamás v sobě spojuje civilní politické křídlo zaměřující se na charitativní podporu palestinského 
obyvatelstva a militantní křídlo útočící na izraelské vojenské i civilní cíle (Čejka, 2005). 



  

 

39

  

Výše zmiňovaná operace Letní deště jako odpověď na únos vojína Gilada Šalita byla 

první pozemní operací izraelské armády v pásmu Gazy po jednostranném stažení. Od 

roku 2007, kdy se Hamás dostal k moci a násilně z pásma Gazy vytlačil konkurenční 

Fatah52, docházelo mezi Izraelem a Hamásem k řadě většinou menších střetů. Konflikt 

na krátkou dobu ustal díky uzavření šestiměsíčního příměří v červnu 2008. 

4.1.2.1 Válka v Gaze: operace Lité olovo 

Rozbuškou války v Gaze na přelomu let 2008 a 2009 bylo zabití šesti ozbrojenců z řad 

Hamásu v pásmu Gazy izraelskou armádou.53 Hamás odpověděl odpalováním raket na 

izraelské území a varováním, že ukončí trvající šestiměsíční příměří o den dříve (18. 

prosince 2008) s odůvodněním, že Izrael nedodržuje jeho podmínky. Mezi 4. listopadem 

a 19. prosincem 2008 dopadlo na území Izraele 203 raket a 121 minometných granátů.54 

Izrael zahájil operaci Lité olovo v sobotu 27. prosince 200855 s cílem zastavit 

sílící ostřelování izraelského území. Po masivních leteckých úderech byla zahájena 

pozemní invaze a navzdory mezinárodnímu tlaku na ukončení operace válka trvala tři 

týdny a skončila 18. ledna 2008 po vyhlášení příměří ze strany Izraele.56 

Podle Palestinského centra pro lidská práva (PCHR, 2009) si válka vyžádala 

smrt 1417 Palestinců (926 civilistů, 255 policistů a 236 bojovníků) a zranění 5303 

dalších.57 Na straně Izraele to bylo 13 mrtvých, jen tři z nich byli civilisté, a 336 

zraněných (IMF, 2009; UNHRC, 2009; Zanotti et al., 2009). Vysoký počet 

palestinských civilních obětí, sporné akce IDF a informace o použití bílého fosforu 

vedly organizace jako je OSN či Amnesty International k obvinění Izraele z válečných 

zločinů.58 Goldstonova zpráva shrnující výsledky vyšetřování konfliktu Organizací 

spojených národů dospěla k závěru, že se válečných zločinů v průběhu konfliktu 

dopustily obě strany.59 

                                                 
52 Fatah je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších organizací bojujících za práva Palestinců. Vládne na 
Západním břehu Jordánu a podporují jej západní vlády. Prosazuje umírněnější politiku vůči Izraeli. 
53 Událost ze 4. listopadu 2008. 
54 Podle údajů izraelského ministerstva zahraničních věcí (IMF, 2008). 
55 Načasování útoku bylo důvodem silné kritiky Izraele, kolidovalo totiž s dobou odchodu dětí ze školy 
a ulice tak byly plné lidí (Philo & Berry, 2011; Chomsky & Pappé, 2010). 
56 Hamás záhy také oznámil týdenní příměří. 
57 IDF udává nižší počet obětí - 1166, z nichž 709 byli podle IDF teroristé (Lippin, 2009). 
58 Obvinění z válečných zločinů se objevovala i v případě války v Libanonu. 
59 Zpráva byla kritičtější k Izraeli. V dubnu 2011 ovšem její autor soudce Richard Goldstone v článku pro 
The Washington Post připustil, že „kdyby tehdy věděl, co ví dnes, Goldstonova zpráva by byla jiným 
dokumentem.“ (Goldstone, 2011). 
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4.2 Cíl a stru čná charakteristika výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem česká média rámcují konflikt na 

Blízkém východě. Rámcování je analyzováno prostřednictvím srovnání zpravodajství 

o druhé libanonské válce a válce v Gaze ve dvou českých denících (Mladá fronta DNES 

a Právo). 

Záměrně byly zvoleny dva obdobné konflikty, u kterých lze předpokládat, že budou 

rámcovány podobně: 

1. jedná se o asymetrické konflikty tradiční armády a militantních skupin 

s vysokými počty mrtvých civilistů a obrovskými škodami na majetku, 

2. podobná byla také délka konfliktů a počet obětí, 

3. počátek válek byl spojen s raketovými útoky na izraelské území a v obou dvou 

případech hrály roli také únosy vojáků. 

Výzkum čerpá z rozsáhlé literatury týkající se mediálního rámcování stejně jako ze 

zahraničních výzkumů o rámcování arabsko-izraelského konfliktu a kombinuje 

kvantitativní a kvalitativní analytické nástroje. Vzhledem k tomu, že vizuální složce 

zpravodajství se často nedostává stejné pozornosti jako „textu“, je důležitou součástí 

práce také analýza obrazového materiálu zpravodajství zmíněných českých deníků. 

4.3 Vzorek a metodologie 

Analýza rámcování konfliktů na Blízkém východě byla provedena na obsazích 

dvou českých deníků -  Mladé fronty DNES a Práva. Pro získání článků týkajících se 

daných konfliktů byl nejprve použit kontinuální mediální monitoring společnosti 

Newton media. Součástí monitoringu ovšem nejsou obrazové materiály, které byly 

následně dohledány přímo v jednotlivých výtiscích. 

K výběru konkrétních textů sloužil lexikální filtr ve tvaru: Libanon* a/nebo 

Izrael* a/nebo Hizballáh*.60 Zahrnuty byly zmiňované deníky mezi 13. červencem 2006 

(den po únosu izraelských vojáků) a 19. srpnem 2006 (několik dní po ukončení bojů, 

vždy včetně sobotního vydání novin v daném týdnu). Obdobně byly kódovány veškeré 

články o válce v Gaze, tedy podle lexikálního filtru Gaza* a/nebo Palestin* a/nebo 

Izrael* a/nebo Hamás*61 v daných denících mezi 29. prosincem 2008 (první vydání 

                                                 
60 Vyloučeny byly články obsahující daná hesla, ale nijak se nevztahující ke konfliktu (sportovní 
výsledky, recenze knih autorů z dané oblasti apod.), a také články s pouhou zmínkou o něm (zmínka 
kratší než 10 slov). 
61 Opět byly vyřazeny články, které sice obsahovaly určená slova, ale nijak se netýkaly války v Gaze nebo 
se o ní pouze krátce zmiňovaly.  
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novin po zahájení invaze) a 24. lednem 2009 (opět několik dní po ukončení bojů, vždy 

včetně sobotního vydání novin v daném týdnu). Ze souboru byly následně vyloučeny 

články z regionálních a jiných příloh z důvodů vyloučení duplicit. 

K získání odpovědí na výzkumné otázky a potvrzení nebo vyvrácení 

formulovaných hypotéz byla využita kvantitativní obsahová analýza. Kvalitativní 

analýza uveřejněných komentářů a názorů byla zvolena pro získání detailnějšího vhledu 

do problematiky rámcování blízkovýchodního konfliktu českými médii. 

4.4 Výzkumné otázky a hypotézy 

Podle Evanse (2010) se rámcování kromě jiného projevuje v množství 

pozornosti věnované danému konfliktu. První a základní výzkumnou otázkou proto 

bylo: Jaký prostor (zahrnující text i vizuální materiály) věnovala zkoumaná média 

jednotlivým konfliktům? Z toho vychází i formulace první hypotézy. 

 

Hypotéza 1: Oba deníky věnovaly válkám přibližně stejný prostor (ve vztahu 

k délce a počtu článků a počtu vizuálů). Obdobný byl i počet článků a vizuálů 

umístěný na titulních stranách. 

 

Podstatou rámcování je specifická interpretace problému. Proto je klíčové, kdo 

má přístup do médií, a získává tak příležitost pro vyjádření a tedy definování, 

interpretaci a morální hodnocení situace, naznačování jejího preferovaného řešení nebo 

vysvětlení příčinných souvislostí, které k dané situaci vedly. Druhá výzkumná otázka 

proto zní: Kdo má možnost promlouvat ve zpravodajství o výše zmiňovaných 

konfliktech a kdo je zobrazován v jeho vizuální složce? 

Existující studie (Shinar, 2009; Dobering et al., 2010) naznačují, že verbální 

složce zpravodajství dominují oficiální zdroje, nejčastěji z řad politiků. Dostupnost 

a atraktivita dramatického vizuálního materiálu mapujícího dopady války na civilní 

obyvatelstvo se ovšem projevuje v dominanci obrazů mrtvých a trpících civilistů 

a zničených obydlí a infrastruktury. 

 

Hypotéza 2: Přímé citace a parafráze se u obou dvou deníků budou vztahovat 

zejména k politikům a armádním představitelům spíše než k civilnímu 

obyvatelstvu. Naopak ve vizuálech budou dominovat obrazy civilistů a jejich 

zničených obydlí (převážně palestinských/libanonských). 
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Blízkovýchodní konflikt může být nahlížen z různých úhlů pohledu – lze jej 

například vztáhnout k otázce mezinárodní bezpečnosti a stability nebo k otázce lidských 

práv, hodnotit ho z hlediska dopadů na světovou ekonomiku nebo využívat jako nástroj 

politického boje na domácí politické scéně. Tendence rámcovat mezinárodní zprávy 

národní optikou není v éře globalizace ničím neobvyklým (Vaagan et al., 2010). Třetí 

výzkumnou otázkou proto je: V jakých souvislostech MF DNES a Právo informovaly 

o druhé libanonské válce a válce v Gaze? 

 

Hypotéza 3: MF DNES a Právo nejčastěji informovaly o konfliktech ve vztahu 

k jejich negativním dopadům na civilisty. Ve většině případů také vztahovaly 

problém k domácí politice – zahraniční orientaci ČR, schopnosti podílet se na 

diplomatickém řešení krize apod. 

 

Dřívější studie rámcování nabízejí seznam možných rámců užitých ve 

zpravodajství  o arabsko-izraelském konfliktu. Syntézou výzkumu mediálního 

rámcování první a druhé intifády belgickými médii (Deprez & Raeymeackers, 2010) 

a výzkumu týkajícího se přímo druhé libanonské války (Parry, 2010) jsem vytvořila dva 

stranické, vzájemně se vylučující rámce typické pro informování o blízkovýchodním 

konfliktu: proizraelský rámec práva na obranu a pro-palestinský/libanonský rámec 

izraelské agrese. Vyskytují se tyto rámce také v českém tištěném zpravodajství 

o konfliktech na Blízkém východě? Který z nich je dominantnější? Je jejich zastoupení 

ve verbální a vizuální složce zpravodajství srovnatelné? 

Vzhledem k v dnešní Evropě až nestandardně vřelým vztahům České republiky 

a Izraele (Čejka, 2005; Kořan et al., 2009 a 2010) by bylo možné se domnívat, že 

proizraelská perspektiva bude v českých médiích prominentní. Dramatické vizuální 

materiály a jímavé lidské příběhy plné smutku, ztracených domovů a blízkých ale 

naopak nahrávají druhé straně – libanonské a palestinské. Proto byly ve vztahu 

k přítomnosti soupeřících rámců formulovány tyto dvě hypotézy: 

 

Hypotéza 4a: Proizraelský rámec práva na obranu bude dominovat verbální složce 

zpravodajství MF DNES a Práva. 
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Hypotéza 4b: Rámec izraelské agrese nabízející palestinskou, případně 

libanonskou perspektivu bude dominantní ve vizuálech MF DNES a Práva. 

 

Z takto formulovaných hypotéz vyplývá další hypotéza týkající se vztahu 

vizuálního a verbálního obsahu zpravodajství. 

 

Hypotéza 5: Vizuální zpravodajství a rámce, které přináší, nemusí být v souladu 

s rámci obsaženými v textu, který doprovází. 

 

Druhá libanonská válka je v Izraeli považována za chabě plánovanou a zle 

propagovanou (Chomsky & Pappé, 2010). Aby Izrael minimalizoval negativní 

publicitu, které se mu dostalo v roce 2006, zvolil pro válku v Gaze odlišnou mediální 

strategii (Vaagan et al., 2010; Kalb & Saivetz, 2007). Výsledkem byla mediální 

blokáda, která měla omezit přístup zahraničních novinářů do oblasti, a tím zřejmě 

znemožnit globálním médiím přenášet obrazy utrpení civilistů. Navzdory omezením ale 

média na celém světě informovala o humanitární krizi v Gaze a vizuálních materiálů 

měla dostatek. Lišilo se tedy množství negativní publicity týkající se Izraele v roce 2006 

a na přelomu let 2008-2009 v českých médiích? 

 

Hypotéza 6: Poměr výskytu proizraelského rámce práva na obranu 

a propalestinského/libanonského rámce izraelské agrese byl v případě obou dvou 

válek přibližně stejný, a to jak ve verbální, tak ve vizuální složce zpravodajství. 

 

Kvalitativní část výzkumu si klade za cíl získat hlubší vhled do problematiky 

rámcování blízkovýchodního konfliktu českými médii. V souladu s Entmanovou 

definicí procesu rámcování (1993) se výzkum bude soustředit na „definici“ válek a na 

jejich údajné příčiny, na implicitní či  explicitní vyjádření morálních soudů týkajících se 

odpovědnosti za rozpoutání konfliktů, přiměřenosti vojenské síly, oprávněnosti nároků 

jednotlivých stran a v neposlední řadě na možnosti řešení dané situace. V centru 

pozornosti budou sály tyto výzkumné otázky: 

1. Jak média rámcují podstatu konfliktu? Kde leží jeho příčiny a jak je uchopena 

jeho historie? 

2. Kdo jsou hlavní aktéři konfliktu a jak jsou vykreslováni? 

3. Kdo je označován jako viník konfliktu? 
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4. Kdo je označován jako oběť konfliktu? 

5. Jaká je naděje na mír, kdo nebo co je jeho největší překážkou? 

Odpovědi byly získány prostřednictvím analýzy užitých verbálních jazykových 

prostředků, speciální pozornost byla věnována metaforám a symbolickým vyjádřením. 

4.4.1 Kvantitativní analýza 

Základní analyzovanou jednotkou kvantitativní analýzy byl článek.62 

K jednoznačné identifikaci daného článku sloužily kategorie Datum, Médium 

(proměnné MF DNES nebo Právo) a Konflikt (proměnné Gaza nebo Libanon). 

Dalšími kategoriemi (a proměnnými) sloužícími k potvrzení nebo vyvrácení hypotéz 

byly: 

1. Délka článku (určeno na základě počtu slov) 

2. Typ článku (zda jde o zprávu, komentář nebo rozhovor a jiné) 

3. Umístění (titulní strana, rubrika ze světa/ze zahraničí, rubrika ekonomika, 

rubrika názory/komentáře, rubrika domácí zpravodajství a jiné) 

4. Počet obrázků 

5. Přímá citace/Parafráze – typ zdroje (izraelský, palestinský/libanonský, český, 

jiný zahraniční a jiné)63 

6. Přímá citace/Parafráze – konkrétní zdroj (politik, příslušník armády, novinář, 

civilista, expert, nevládní nebo mezinárodní organizace a jiný)64 

7. Hlavní téma článku (diplomatické snahy a mezinárodní pomoc, dopady války na 

obyvatelstvo a majetek – varianta izraelská vs. palestinská/libanonská, politika 

ČR, globální ekonomické dopady války, boje a postup vojsk, demonstrace - 

varianta izraelská a libanonská/palestinská, fungování médií, stabilita regionu 

a jiné).65 

 

Dále k ověření hypotéz sloužila skupina kategorií týkajících se identifikace dvou 

soupeřících rámců, vyplývající z níže uvedené tabulky (Tabulka 2 na str. 45) 

shrnující jejich charakteristiku. V případě vizuálů byl kódován vždy pouze jeden 

obrázek doprovázející text, a to vždy ten největší. Data byla zpracována pomocí 

                                                 
62 Článek umístěný na titulní straně s pokračováním na jiné straně deníku byl kódován jako dva 
samostatné články. 
63 Kódovány mohly být vždy až 3 zdroje. 
64 Kódovány mohly být vždy až 3 zdroje. 
65 Hodnoty proměnné téma vznikly na základě realizovaného předvýzkumu. 
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statistického programu SPSS a následně převedena do podoby grafů prostřednictvím 

programu MS Excel. 

 

Tabulka 2: Přizpůsobená matice znaků rámců pro reprezentaci války v Gaze a druhé 

libanonské války. 

Nástroje rámcování Právo na obranu Izraelská agrese 
Označování stran 
konfliktu 

Izraelci jsou ochránci 
práva a bezpečnosti, mají 
právo na obranu. Izrael je 
ostrovem demokracie.  
Hamás/Hizballáh jsou 
teroristé, narušitelé 
pořádku a hrozba, cíleně 
provokují a bezohledně 
využívají v boji civilní 
obyvatelstvo. 

Izraelci jsou okupanti, 
agresoři hledající záminky pro 
rozpoutání války.  
 
Hamás/Hizballáh jsou 
bojovníci za svobodu, národní 
a lidská práva, mučedníci 
a patrioti. Legitimní hnutí. 

Personalizace obětí Přinášení bližších 
informací o izraelských 
obětech – věk, jméno, 
rodinný stav, způsob 
života, detailnější popisy 
zranění apod. 

Přinášení bližších informací 
o palestinských/libanonských 
obětech – věk, jméno, rodinný 
stav, způsob života, detailnější 
popisy zranění apod. 

Odpovědnost za válku Leží na straně 
Hamásu/Hizballáhu 
(případně libanonské 
vlády). Je nutné zastavit 
násilí - nelze tolerovat 
ostřelování izraelského 
území a únosy vojáků. 

Leží na straně Izraele. Hledá 
záminky pro rozpoutání války 
a terorizování populace, 
používá nepřiměřenou sílu.  

Řešení a dopady Nastolení pořádku, zničení 
Hamásu/Hizballáhu. I za 
cenu civilních obětí, které 
Hamás/Hizballáh zneužívá 
pro dosažení svých cílů 
(Izrael se civilním obětem 
snaží zabránit.) 

Konec okupace a teroru 
(devastace civilního 
obyvatelstva), stažení Izraele. 
Odstranění chudoby (blokád), 
ve které musí 
Palestinci/Libanonci žít.  

Vizuály Důsledky raket vypálených 
na izraelské území (mrtví, 
ranění, destrukce). 
Jednající izraelští politici. 
Zahalení příslušníci 
Hamásu/Hizballáhu.  

Důsledky izraelské invaze 
(mrtví, ranění, destrukce). 
Obrazy izraelských vojáků 
a tanků blížící se k obydlím. 
Často zoufalé oběti mezi 
ruinami.   
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4.4.2 Kvalitativní analýza 

Na rozdíl od hledání předem definovaných rámců (a jejich atributů) se 

kvalitativní analýza soustředí na induktivní odhalování specifických rámců užívaných 

českými médii. Z důvodu vyšší efektivity analýzy byla jako soubor dat zvolena množina 

článků, jež byly v předcházející kvantitativní analýze označeny jako názory 

a komentáře. V procesu analýzy byly využity tři typy kódování - otevřené, axiální 

a selektivní, jak jej popsali Strauss a Corbinová (1999) v rámci metody zakotvené 

teorie. Otevřené kódování skrze podrobné studium článků vygenerovalo sady pojmů 

a kategorií spolu s jejich vlastnostmi, které byly následně seskupeny kolem „os“ na 

základě vzájemných vztahů (axiální kódování). V poslední fázi selektivního kódování 

došlo k porovnávání již existujících kategorií, hledání jejich ilustrujících případů 

a vytvoření sítě kategorií s centrálními koncepty – rámci (Straus & Corbinová, 1999; 

Hendl, 2008). 

4.5 Zjišt ění a jejich interpretace 

4.5.1 Kvantitativní analýza 

4.5.1.1 Hypotéza 1 – Míra pozornosti médií 

V rámci kvantitativní analýzy bylo analyzováno 487 článků a 274 obrázků. Ze 

zmiňovaných 487 článků se 187 zabývalo válkou v Gaze a 300 druhou libanonskou 

válkou. Obdobně bylo také množství obrázků vyšší v případě druhé libanonské války: 

163 ve srovnání se 111 obrázky doprovázející texty o válce v Gaze. Konfliktu 

v Libanonu média věnovala větší pozornost, jelikož trval o něco déle než válka 

v Gaze (34 oproti 22 dnům)66 a v letním období nemusel soupeřit s jinými atraktivními 

tématy, jakými byly plynová krize či české předsednictví EU odehrávající se v době 

války v Gaze. Průměrná délka analyzovaného článku byla 355 slov s méně než jedním 

obrázkem (0,70 obrázku na článek). 

Válce v Gaze věnovalo Právo celkem 62 vizuálů a 107 článků s průměrnou 

délkou 354 slov. MF DNES o válce informovala prostřednictvím 49 vizuálů a 80 článků 

s průměrnou délkou 435 slov. Celkový objem pozornosti věnovaný konfliktu tedy byl 

přibližně stejný. Srovnatelný je i vztah obou deníků k obrazovému materiálu (v průměru 

                                                 
66 Průměrný počet článků na den je u obou válek srovnatelný - v případě války v Gaze jde o 8,5 článku 
denně, u druhé libanonské války 8,8 článku denně. 
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1,7, resp. 1,6 obrázku na jeden článek), přestože Právo zveřejnilo o 13 vizuálů více. 

Rozdíly mezi médii se ovšem projeví při pohledu na jejich titulní strany. Právo o válce 

informovalo prostřednictvím 14 článků a 6 obrázků na své titulce, zatímco MF DNES 

jen prostřednictvím 7 článků ale 6 obrázků, z čehož lze usuzovat, že MF DNES klade 

větší důraz na atraktivní obrazový materiál na své titulní straně a využívá jej 

k upoutání pozornosti čtenářů. 

Obdobné výsledky najdeme i ve zpravodajství o druhé libanonské válce. Právo 

uveřejnilo celkem 87 vizuálů a 174 článků s průměrnou délkou 319 slov, MF DNES 

76 vizuálů a 126 článků s průměrnou délkou 435 slov. Množství použitého obrazového 

materiálu je opět vyšší v Právu, tentokrát také při pohledu na průměrný počet obrázků 

na článek – 2 oproti 1,65 u MF DNES. Na titulní straně Práva se objevilo 21 článků 

a 12 obrázků, u MF DNES to bylo pouze 15 článků, ovšem téměř stejný počet obrázků 

(11). Opět lze tedy vyvodit, že vizuální stránka zpravodajství hraje významnější roli na 

titulní straně MF DNES. 

Hypotéza 1 se potvrdila pouze částečně. Celkově věnovala média druhé 

libanonské válce ve srovnání s válkou v Gaze o něco více pozornosti. Pokud se ovšem 

podíváme na rozdíly mezi zkoumanými médii, zjistíme, že se deníky vzájemně lišily jen 

mírně ve vztahu k obrazovému materiálu a jeho umístění na titulních stranách. 

4.5.1.2 Hypotéza 2 – Přístup do médií 

Ve zpravodajství deníků o obou konfliktech jako primární zdroj 67  

jednoznačně dominují politici  (Graf 1). Představují 46,4 % všech zdrojů v Právu 

a 41,7 % v MF DNES. Při využívání dalších typů zdrojů se ale média liší. Právo často 

přebírá informace ze zahraničních médií (15,7 %) a cituje armádní zdroje (10,7 %). 

V MF DNES promlouvají naopak zejména civilisté (15,2 %). Podíváme-li se na přístup 

ke zpravodajským zdrojům v případě každého konfliktu zvlášť, nenalezneme žádné 

významné rozdíly. Procentuální zastoupení zdrojů v rámci zpravodajství o jednotlivých 

konfliktech viz Příloha č. 2 a č. 3. 

                                                 
67 Přímá citace nebo parafráze 
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Graf 1: Válka v Gaze a válka v Libanonu – citovaný zdroj (údaje v %), n1 = 336 a n2 = 534 

 

 

Vizuálnímu zpravodajství Práva o blízkovýchodním konfliktu dominují obrazy 

obětí a zničených obydlí (23,1 % a 14,3 %).68 MF DNES věnuje obětem a destrukci také 

značný prostor (16,0 % a 15,2 %), její vizuály ale nejčastěji zobrazovaly vojáky 

(17,6 %). Celkově je ovšem vizuální reprezentace blízkovýchodního konfliktu 

určována obrazy devastace civilního obyvatelstva (37 % vizuálů Práva 

a 31 % vizuálů MF DNES po zaokrouhlení). Vysoké procento novinářů jako subjektů 

vizuálů je dáno uveřejňováním drobných fotografií autorů komentářů a jiných článků. 

Novinář jako subjekt fotografie tedy není typický pro vizuální zpravodajství 

o blízkovýchodním konfliktu (Graf 2).69 

                                                 
 
69 Vysoké procento vizuálů zařazených do kategorie „jiné“ je výsledkem analyzovaní veškerých 
vizuálních prvků zpravodajství včetně map, nákresů, obrazových grafů či karikaturních kreseb. 
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Graf 2: Válka v Gaze a válka v Libanonu – vizuál: subjekt (údaje v %), n1 = 125, n2 = 147 

 

 

Při srovnání mediálního pokrytí války v Gaze a druhé libanonské války je 

markantní zejména nárůst vizuální reprezentace obětí války (mrtvých a zraněných) 

v MF DNES (Graf 3 a 4). Zatímco v případě druhé libanonské války představoval 

tento typ vizuálů pouze 6,6 % obrazového materiálu, v případě války v Gaze to bylo již 

více než 28 %. Lehce klesl počet fotografií zachycujících destrukci obydlí 

a infrastruktury (z 19,7 na 10,2 %), současně s ním vzrostlo množství vizuálů 

zobrazujících vojáky (15,8 % oproti 20,4 %). Tyto změny odhalují odlišný přístup 

MF DNES ke zkoumaným válkám a naznačují změnu v rámcování tématu. 

V případě Práva se významěji lišila pouze kategorie “vojáci”. U obou zkoumaných 

médií je v případě války v Gaze patrný nárůst vizuálů zobrazujících politiky 

(2,6 a 5,8 % v době druhé libanonské války ve srovnání s přibližně 20 % v případě 

války v Gaze). Ten je zřejmě důsledkem českého předsednictví EU. 
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Graf 3: Válka v Gaze – vizuál: subjekt (údaje v %), n1 = 49, n2 = 61 

 

 

Graf 4: Válka v Libanonu – vizuál: subjekt (údaje v %), n1 = 76, n2 = 86 

 

 

Zajímavé srovnání nabízí pohled na typ zdrojů citovaných ve zpravodajských 

textech a typ subjektů zobrazovaných ve vizuálech, které je doprovází. Nejčastěji 

citovány bývají zahraniční zdroje – 42 % všech zdrojů citovaných v Právu a 31,6 % 

zdrojů citovaných v MF DNES. Převaha zahraničních zdrojů zřejmě souvisí s 

rozsáhlým reportováním o diplomatických snahách a jednáních mezinárodní komunity 

(viz níže), část těchto zahraničních zdrojů představují v Právu zahraniční média (viz 

výše). Asi třetina citovaných zdrojů je izraelských – jde o druhý nejčastěji citovaný typ 
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zdroje u obou médií (32,4 % Právo a 29,7 % MF DNES). Palestinské a libanonské 

zdroje naproti tomu představují pouze 15, resp. 24 % citovaných zdrojů (Graf 5). 

 

Graf 5: Válka v Gaze a válka v Libanonu -  typ citovaného zdroje (údaje v %), n1 = 313, 

n2 = 559 

 

Graf  6: Válka v Gaze a válka v Libanonu – vizuál: typ subjektu (údaje v %), n1 = 125, 

n2 = 147 
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Při pohledu na typ zobrazovaného subjektu ve vizuální složce zpravodajství 

vidíme, že zde je situace zcela odlišná (Graf 6). Naprosto dominují 

palestinské/libanonské sujekty (jedná se zejména o oběti a zničená obydlí – viz výše): 

37,4 % všech vizuálů Práva a 34,4 % všech vizuálů v MF DNES ve srovnání s 20,4, 

resp. 18,4 % izraelských subjektů. Tato zjištění jsou v souladu s hypotézou 

2 i s dřívějšími výsledky výzkumu Doberingové et al. (2010): zatímco izrealská 

pesrpektiva převažuje v psaném textu, vizuály zobrazují zejména palestinské 

a libanonské civilisty a jejich zničenou zemi.70 Vysoké procento českých subjektů ve 

vizuální reprezentaci válek je důsledkem uveřejňování malých fotografií autorů článků 

a komentářů. Zahraniční subjekty jsou téměř zcela vytlačeny z vizuální stránky 

zpravodajství, která se primárně soustředí na palestinské/libanonské civilní 

obyvatelstvo. Stejný závěr lze vyvodit i při pohledu na samostatné zpravodajství 

o válkách (Graf 7, 8, 9 a 10). Média informovala o válkách obdobně, liší se pouze 

v případě druhé libanonské války, kdy MF DNES citovala přibližně stejné množsví 

libanonských a izraelských zdrojů (27,4 % a 26,8 %), což mohlo být dáno tím, že 

v případě tohoto konfliktu byla kromě zdrojů z militantního hnutí k dipozici také řada 

zdrojů z libanonské vlády. Právo naopak v průběhu války v Gaze citovalo více 

palestinských zdrojů ve srovnání s množstvím zdrojů libanonských v době druhé 

libanonské války (17,5 % a 13,5 % zdrojů, současně klesl podíl zdrojů izraelských 

z 34 na 29,7 %). MF DNES v případě krize v Gaze častěji citovala české zdroje 

(pravděpodobně na úkor zahraničních), částečně zajisté v důsledku našeho evropského 

předsednictví. Přinášela ovšem také informace od české členky ochranky komisařky 

OSN, Pavlíny Reš, která se díky mediální blokádě stala jediným českým zdrojem přímo 

v centru konfliktu, v pásmu Gazy. Výraznou změnou ve vizuálním zpravodajství je 

pouze nárůst palestinských subjektů fotografií v Právu (o 6 % ve srovnání 

s libanonskými v roce 2006) a pokles těch izraelských (asi o 10 %). 

                                                 
70 Další údaje o vztahu verbální a vizuální složky zpravodajství nám poskytnou výsledky testování 
hypotéz 4a, 4b a 5. 
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Graf 7: Válka v Gaze – typ citovaného zdroje (údaje v %), n1 = 124, n2 = 212 

 

 

Graf 8: Válka v Gaze – vizuál: typ subjektu (údaje v %), n1 = 49, n2 = 61 
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Graf 9: Válka v Libanonu – typ citovaného zdroje (údaje v %), n1 = 190, n2 = 347 

 

 

Graf 10: Válka v Libanonu – typ citovaného zdroje (údaje v %), n1 = 76, n2 = 86 

 

 

Hypotéza 2 byla potvrzena. Celkově představují politici a armáda ve 

zkoumaných médiích asi 37 % a 31 % všech zdrojů (Právo, resp. MF DNES), zatímco 

ve vizuální složce zpravodajství jsou prominentní obrazy civilistů a jejich zničených 

domovů (celkem 37 % vizuálů v Právu a 31% vizuálů v MF DNES), zejména 

palestinských a libanonských (u obou médií představují více než třětinu všech subjektů). 

Analýza nicméně odhalila významné rozdíly mezi zkoumanými médii. Ve verbální 

složce zpravodajství MF DNES se dostává většího prostoru civilistům, zatímco jeho 



  

 

55

  

obrazovému materiálu do značné míry dominují vojáci. Zpravodajství MF DNES také 

vykázalo významné rozdíly ve vizuálním přístupu ke zkoumaným konfliktům. 

4.5.1.3 Hypotéza 3 – Tematické ukotvení 

Zkoumaná média informovala zejména o přímém vývoji konfliktu – 

o postupu vojsk, probíhajících bojích, počtech obětí apod. (celkem asi 25 % všech 

článků viz Graf 11). MF DNES a Právo dále zaměřily pozornost na diplomatické snahy 

a reakce mezinárodní komunity (15 % všech článků). Články se tak zabývaly reakcemi 

světových státníků, vyjednáváním o příměří, dohodám o rozmístění mezinárodních sil 

atd. Negativní dopady na civilisty byly také častým tématem článků, zejména pokud jde 

o palestinské a libanonské obyvatelstvo - 9,9 % oproti 2,3 % článků věnujících se 

dopadům války na izraelské obyvatelstvo. Vztažení konfliktů k domácí politice, ať už 

šlo o zahraničně-politickou orientaci ČR nebo o vnitropolitický boj, se v médiích 

objevovalo poměrně často (8,4 %). Média se také zabývala rolí, kterou v konfliktech 

sama sehrávají: využívání médií k propagandě, reakce zahraničních médií, nové 

technologie (3,9 %). Zasazení válek do širšího kontextu globální ekonomiky nebo 

stability regionu jako celku bylo jen zřídkakdy na pořadu dne. O něco lépe na tom 

média byla s širším vysvětlováním příčin válek a cílů jednotlivých stran konfliktů 

(6,8 %). V centru mediálního zájmu překvapivě nestálo ani porušování mezinárodního 

práva a lidských práv (0,4 % a 0,6 %). 
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Graf 11: Válka v Gaze a válka v Libanonu - hlavní téma článku (údaje v %), n1 = 487, 

n2 = 281, n3 = 206 

 

Srovnáme-li obě války, hlavní témata zůstávají stejná (Příloha č. 4 a č. 5).V době 

války v Gaze se mnohem častěji objevuje jako hlavní téma článku politika ČR, což je 

opět důsledek předsednictví EU - řešení krize se stalo jedním z nejdůležitějších úkolů 

naší diplomacie. Jedinou odlišnost představoval fakt, že válka v Gaze nebyla vůbec 

dávána do souvislosti s globální ekonomikou, na rozdíl od války v Libanonu, která 
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ovlivňovala světové ceny ropy. Média informovala o válkách obdobně, MF DNES 

ovšem v případě války v Gaze častěji informovala o dopadech války na izraelské 

obyvatelstvo (7,5 % oproti 0,9 % v Právu). Příčinou může být přítomnost jejích 

reportérů na hranici Izraele s pásmem Gazy, které samo o sobě zůstalo pro média 

nedostupné. 

Hypotéza 3 se nepotvrdila. MF DNES a Právo nejčastěji informovaly 

o konfliktech v podobě popisů postupu vojsk, počtu obětí, diplomatických snah a reakcí 

mezinárodní komunity. Negativní dopady válek na civilisty byly sice poměrně častým 

tématem článků, nepatřily ovšem k těm nejčetnějším. Vztažení problému k domácí 

politice se objevovalo ve významné míře pouze v případě války v Gaze v souvislosti 

s naším evropským předsednictvím. 

4.5.1.4 Hypotézy 4a, 4b, 5 a 6 - rámec práva na obranu vs. rámec 

izraelské agrese v českém tisku 

Hypotézy 4a,4b, 5 a 6 byly zkoumány prostřednictvím pěti kategorií sloužících 

k vymezení dvou soupeřících rámců – rámce práva na obranu a rámce izraelské agrese. 

První čtyři kategorie sledovaly rámcování ve verbálním textu; jednalo se o označování 

stran konfliktu, personalizaci obětí, přisuzování odpovědnosti a naznačování řešení 

a dopadů války.71 Tyto kategorie týkající se verbálního textu článků byly nakonec 

sloučeny, aby vytvořily jednu kategorii „verbální rámec“. Poslední kategorie „vizuální 

rámec“ přiřazovala vizuál doprovázející text ke zmiňovaným rámcům dle matice (viz 

Tabulka 2 na str. 45).72 

4.5.1.5.1 Hypotéza 4a  - verbální rámcování 

Ve většině případů nelze články v MF DNES a Právu přiřadit k výše 

zmiňovaným rámcům převzatým ze zahraničního výzkumu – asi 48 % článků v Právu 

a 38 % článků v MF DNES nevykazuje charakteristiky žádného ze soupeřících rámců 

(Graf 12). Ve verbálním zpravodajství MF DNES jednoznačně převažuje 

proizraelský rámec práva na obranu: 24,3 % článků vykazuje tento rámec alespoň 

v jedné z podkategorií a 14,6 % článků vykazuje tento rámec dominantně, tedy ve více 

než jedné podkategorii. Verbální zpravodajství Práva o blízkovýchodním konfliktu 

                                                 
71 Každá kategorie nabývala jednu ze 4 proměnných: rámec práva na obranu, rámec izraelské agrese, oba 
rámce a žádný rámec (nelze určit).  
72 Konkrétní příklady vizuálního rámcování viz Příloha č. 6 – 11. 
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je vyváženější, proizraelský rámec práva na obranu v něm převažuje pouze 

zanedbatelně (18,6 % oproti 17,1 %) a v dominantní podobě se oba rámce v Právu 

vyskytují ve stejném poměru (5,4 %).  

 

Graf 12: Válka v Gaze a válka v Libanonu – verbální rámec (údaje v %), n1 = 206, 

n2 = 281 

 

I – proizraelský rámec práva na obranu, PL – propalestinský/libanonský rámec izraelské 

agrese, DI – dominantně proizraelský rámec práva na obranu, DPL – dominantně 

propalestinský/libanonský rámec izraelské agrese, IPL – přítomny oba rámce. 

 

Proizraelský rámec práva na obranu jednoznačně převažuje ve 

zpravodajství o druhé libanonské válce (Graf 13). Pětina textů u obou médií vykazuje 

charakteristiky proizraelského rámcování (22,2 % a 20,2 %). Zpravodajství MF DNES 

je vyhraněnejší – 11,9 % článků je rámcováno dominatně proizraelsky. Právo naopak 

přináší dominantní podobu obou rámců v přibližně stejném množství (4,6 % a 5,6 %) 

a je tedy opět o něco vyváženější. 
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Graf 13: Válka v Libanonu – vizuální rámec (údaje v %), n1 = 126, n2 = 173 

 

I – proizraelský rámec práva na obranu, PL – propalestinský/libanonský izraelské agrese, DI – 

dominantně proizraelský rámec práva na obranu, DPL – dominantně propalestinský/libanonský 

rámec izraelské agrese, IPL – přítomny oba rámce. 

 

O válce v Gaze informovala zkoumaná média odlišně (Graf 14). Zatímco 

v MF DNES opět převažuje proizraelské rámcování, a to dokonce silněji než 

v případě druhé libanonské války (27,5 % mírně a 18,8 % dominantně proizraelských 

článků), Právo konflikt rámcuje naopak propalestinsky (26,2 % článků mírně a 

5,6 % článků dominantně propalestinských). Vyhraněnost MF DNES ve srovnání 

s druhou libanonskou válkou dokazuje i absolutní absence dominantně propalestinsky 

rámcovaných textů. 
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Graf  14: Válka v Gaze – vizuální rámec (údaje v %), n1 = 80, n2 = 107 

 

I – proizraelský rámec práva na obranu, PL – propalestinský/libanonský rámec izraelské 

agrese, DI – dominantně proizraelský práva na obranu, DPL – dominantně 

propalestinský/libanonský rámec izraelské agrese, IPL – přítomny oba rámce. 

 

Hypotéza 4a byla potvrzena pouze částečně - v případě druhé libanonské války 

skutečně ve zpravodajství MF DNES a Práva dominoval proizraelský rámec práva na 

obranu. Válka v Gaze však byla deníky rámcována odlišně, proizraelský rámec byl 

prominentní pouze u MF DNES, zatímco Právo upřednostnilo propalestinský rámec 

izraelské agrese.  

4.5.1.5.2 Hypotéza 4b a hypotéza 5 – vizuální rámco vání 

Rámec izraelské agrese je typický pro vizuální zpravodajství 

o blízkovýchodním konfliktu (Graf 15). 73 Přibližně 22 % vizuálů MF DNES a 30 % 

vizuálů Práva rámcuje válku v Libanonu jako výsledek izraelské agrese (Graf 16). 

V případě války v Gaze je propalestinské rámcování ještě silnější – 37 % a 43 % (po 

zaokrouhlení) veškerého obrazového materiálu reprezentuje rámec izraelské agrese. MF 

DNES nicméně přesto vykazuje větší inklinaci k izraelské perspektivě – přes 12 % 

vizuálů o válce v Gaze lze charakterizovat jako proizraelské (Graf 17).  
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Hypotéza 4b byla potvrzena. Rámec izraelské agrese dominuje vizuálnímu 

zpravodajství MF DNES i Práva. Z toho vyplývá, že hypotéza 5 byla také potvrzena - 

vizuální zpravodajství a rámce, které přináší, nemusí být v souladu s rámci 

obsaženými v textu, který doprovází. Dokládá to i disproporce ve verbální a vizuální 

reprezentaci izraelské a palestinské/libanonské perspektivy (viz str. 50). 

 

Graf  15: Válka v Gaze a válka v Libanonu – vizuální rámec (údaje v %), n1 = 125, 

n2 = 147 

 

I – proizraelský rámec práva na obranu, PL – propalestinský/libanonský rámec izraelské 

agrese, IPL – přítomny oba rámce. 

                                                                                                                                               
73 Vysoké procento vizuálů, u kterých nelze rozlišit soupeřící rámce, je způsobeno tím, že byly kódovány 
veškeré vizuály objevující se ve zpravodajství deníků, tedy včetně map, kreseb a grafů. Kódovány byly 
také malé fotografie autorů článků a komentářů. 
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Graf 16: Válka v Libanonu – vizuální rámec (údaje v %), n1 = 76, n2 = 86 

 

I – proizraelský rámec práva na obranu, PL – propalestinský/libanonský izraelské agrese, IPL – 

přítomny oba rámce. 

 

Graf 17: Válka v Gaze – vizuální rámec (údaje v %), n1 = 49, n2 = 61  

 

I – proizraelský rámec práva na obranu, PL – propalestinský/libanonský rámec izraelské 

agrese, IPL – přítomny oba rámce. 
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4.5.1.5.2 Hypotéza 6 – Srovnání rámcování zkoumanýc h válek 

Srovnání vizuálních a verbálních rámců druhé libanonské války a války v Gaze 

odhalí podstatné rozdíly ve zpravodajství o těchto dvou válkách. Zatímco druhá 

libanonská válka byla verbálně rámcována oběma deníky proizraelsky, válka 

v Gaze byla rámcována proizraelsky pouze MF DNES, a to dokonce velmi silně. 

Právo naopak konflikt zobrazovalo zejména prostřednictvím propalestinského 

rámce izraelské agrese (Graf 13 a 14).  

Vizuální rámcování je sice v případě obou válek a obou deníků 

propalestinské/libanonské, poměr výskytu rámce izraelské agrese ale není v žádném 

případě u obou konfliktů stejný (Graf 16 a 17). Válka v Gaze byla rámcována 

propalestinsky mnohem intenzivněji v případě obou deníků (více než 10% nárůst), 

MF DNES nicméně ve svém vizuálním zpravodajství věnovala také o 10 % více 

prostoru izraelské perspektivě.  

Hypotéza 6 byla vyvrácena. Poměr výskytu proizraelského rámce práva na 

obranu a propalestinského/libanonského rámce izraelské agrese nebyl v případě obou 

válek stejný, a to ani ve verbální, ani ve vizuální složce zpravodajství. 

4.5.1.6 Shrnutí 

Kvantitativní analýza tištěného zpravodajství o druhé libanonské válce a válce 

v Gaze měla odhalit, jakým způsobem české deníky rámcují konflikt na Blízkém 

východě, a to s ohledem nejen na textovou, ale také vizuální složku zpravodajství. 

Výzkum se zaměřoval především na přístup do médií a výskyt stranících rámců 

odhalených v existujících zahraničních analýzách. 

Zkoumaná média věnovala druhé libanonské válce o něco více prostoru úměrně 

k délce konfliktu a dalším tématům soupeřícím o pozornost médií v době války v Gaze 

(české předsednictví EU a plynová krize). Blízkovýchodní konflikt se na stránkách 

českých deníků často proměňuje v přehled výsledků bojů a akcí jednotlivých stran 

sporu nebo v předmět diplomatických půtek. Jen málo pozornosti se dostává ochraně 

lidských práv a dodržování práva mezinárodního, celosvětové dopady válek, ať už 

ekonomické nebo mocenské, také nestojí v centru zájmu. 

MF DNES i Právo se při informování o válečných konfliktech silně spoléhají na 

oficiální zdroje z řad politiků a armády, zatímco vizuálům doprovázejícím text zpráv 
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zcela dominují civilní oběti. Rozpor mezi vizuální a verbální reprezentací 

jednotlivých stran konfliktu byl jedním z nejdůležitějších zjištění provedené 

kvantitativní analýzy. Verbální složka zpravodajství zmiňovaných deníků je silně 

ovlivněna izraelskými zdroji coby druhými nejčastěji citovanými, naopak předmětem 

obrazového materiálu jsou především palestinské a libanonské subjekty. Nejčastěji se 

jedná o emotivní obrazy obětí války a jejich zničených domovů. 

Proizraelský rámec práva na obranu převažuje ve verbálním zpravodajství 

o daných konfliktech, naopak vizuály nejčastěji charakterizuje 

propalestinský/libanonský rámec izraelské agrese. Míra výskytu rámců se u jednolitých 

válek liší. Druhá libanonská válka byla ve zprávách zkoumaných deníků interpretována 

zejména z izraelského hlediska. Při pohledu na její vizuální reprezentaci ale čtenáři 

získají vyváženější obraz konfliktu. Palestinská perspektiva byla velmi silně přítomna 

ve vizuálním zpravodajství o válce v Gaze, převažující verbální rámec války se ale 

u zkoumaných médií lišil. Zatímco MF DNES opět preferovala izraelský rámec práva 

na obranu, ve verbálním zpravodajství Práva převažoval rámec izraelské agrese. 

Z výše uvedeného vyplývá, že mezi zkoumanými médii existují ve vztahu 

k blízkovýchodní otázce podstatné rozdíly. Zatímco vizuálně oběma deníkům 

v případě obou válek dominují propalestinské a prolibanonské obrazy, MF DNES 

verbálně rámcuje konflikt častěji v souladu s postojem Izraele, zatímco Právo 

naopak více inklinuje k verbálnímu rámci izraelské agrese. Toto zjištění je důležité 

zejména ve vztahu k výsledkům výzkumů vizuálního rámcování, které potvrzují, že 

vizuály významným způsobem ovlivňují percepci jednotlivých aktérů sporu publikem 

a jejich vliv může být v určitých případech vnímán jako klíčový ve srovnání s verbálním 

rámcováním (Brantner et al., 2011; Philo & Berry, 2011; Philo et al., 2003). Bratner et 

al. (2011: 534) upozorňují, že „ať už je verbální obsah jakkoliv nestranný, nezáměrné 

účinky rámcování se objeví, pokud vizuální mediální obsahy nejsou také nestranné.“ 

Analýza také ukázala, že MF DNES častěji využívá dramatické snímky z války 

na svých titulních stranách a v textu věnuje více prostoru hlasům civilistů, což může to 

být způsobeno snahou o zvýšení atraktivity média pro čtenáře (tzv. vizualizace 

a personalizace coby znaky bulvarizace médií). Řadu článků nebylo možné jednoznačně 

zařadit ani k jednomu ze stranících rámců. Jak zdůrazňuje van Gorp (2010), při 

informativních, kratších zprávách, které se soustředí na základní fakta, nemusí novináři 

skutečně použít žádný rámec. Následná kvalitativní analýza uveřejněných názorů 
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a komentářů se zaměřovala na odhalení specifických rámců, které česká média užívají 

při referování o blízkovýchodním konfliktu. 

4.5.2 Kvalitativní analýza 

K provedení kvalitativní analýzy byly z důvodu vyšší efektivity záměrně 

vybrány názory a komentáře týkající se zkoumaných konfliktů, protože u tohoto typu 

textů lze očekávat jednoznačnější zaujetí stanoviska a vyjádření vyhraněnějších pozic. 

Celkem tak bylo analyzováno 76 článků, z nichž 26 se týkalo války v Gaze a 50 druhé 

libanonské války. Rozložení článků mezi médii bylo následující: Právo uveřejnilo 

36 komentářů ke konfliktům (14 o válce v Gaze a 22 o konfliktu v Libanonu), MF 

DNES o 4 více (12, resp. 28 komentářů). Analýza odhalila 5 rámců, pomocí kterých 

české deníky informují o konfliktu na Blízkém východě: rámec naplněného poháru 

izraelské trpělivosti, rámec izraelské brutality, rámec střetu civilizací, rámec 

mocenských zájmů a rámec Divokého východu. 

4.5.2.1 Rámec naplněného poháru izraelské trpělivosti 

Izraelskou perspektivu problému (Philo & Berry, 2011) představuje rámec 

naplněného poháru izraelské trpělivosti. Podle této interpretace konfliktu neměl Izrael 

žádnou jinou možnost než „bránit“ své obyvatelstvo před raketovými útoky Hamásu 

a Hizballáhu. Jeho vojenským cílem jsou teroristé, nikoliv palestinský a libanonský lid, 

který bohužel přesto trpí, protože Hamás a Hizballáh jej cíleně zneužívají ke svojí 

zbabělé ochraně a k naklonění světového veřejného mínění na svoji stranu. 

Skutečnou příčinou nekonečných válek je v tomto rámci jednání Hamásu 

a Hizballáhu, na které Izrael musí „reagovat“. Teroristický Hamás a Hizballáh odmítají 

být partnery v mírovém procesu, naopak jej zneužívají pro posílení svých pozic před 

dalšími útoky, jejichž cílem je „zahnání židů do moře“, „vymazání Izraele z mapy“. 

Důkazem toho, že Izraeli nejde o území či okupaci, je jeho stažení z Libanonu a Gazy, 

které se ovšem obrátilo proti němu. „Paušální odsudky“ ze strany mezinárodní 

komunity jsou cenou, kterou Izrael musí zaplatit za svoji bezpečnost, protože „kdykoliv 

se na Blízkém východě začne střílet, Izrael automaticky prohrává jedna nula“ (Milan 

Vodička, MF DNES, 7. 1. 2009). Evropa tak Izrael nechává takříkajíc ve štychu a „více 

než toho, kdo válku začal, si hledí zabíjených lidí“ (Martin Komárek, MF DNES, 

6. 1. 2009). Životy stovek civilistů jsou ale nutnou obětí, kterou ospravedlní jedině 
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kompletní zničení nebo alespoň výrazné oslabení Hizballáhu a Hamásu. Jen tak nebude 

jejich smrt zbytečná. 

Mezi hlavními aktéry blízkovýchodního konfliktu existuje podle rámce 

naplněného poháru izraelské trpělivosti zásadní rozdíl: zatímco Hamás a Hizballáh útočí 

cíleně na civilisty a jde jim o maximalizaci počtu obětí, Izraelci míří na vojenské cíle 

a snaží se počet civilních obětí minimalizovat. Důležitou roli zde sehrávají média, 

zneužívaná k cílené propagandě, účelem které je obrácení světové veřejnosti proti 

Izraeli prostřednictvím obrazů mrtvých, zraněných a zoufalých (ať už palestinských 

nebo libanonských) obětí. 

Izraeli „došla trpělivost“, protože „žádná vláda nemůže dlouhodobě tolerovat, 

když jsou zákeřně ohrožování civilní obyvatelé“ (Jiří Schneider, MF DNES, 

30. 12. 2008), a rozhodl se bránit své občany. Na to má plné právo, zejména s ohledem 

na historickou zkušenost židů – holokaust. 

 

„P ředstavte si, že váš nejbližší soused – s nímž vedete dlouhou a krvavou rozepři – 

vytáhne pušku a začne vám střílet do oken. Pálí z vlastního obývacího pokoje plného žen 

a dětí. Dokonce má na klíně svou dceru a přitom se snaží dostat na mušku vaše děti. 

Prohlašuje, že neskončí, dokud vaše rodina nebude po smrti. (…) Chvíli to zkoušíte. 

Koneckonců, váš soused je chudý a traumatizovaný, máte za sebou pohnutou a spletitou 

historii a část viny padá na vaši hlavu. Ale když nakonec jeden z výstřelů zasáhne dětský 

pokoj, usoudíte, že co je moc, to je moc. Vytáhnete svou mnohem dokonalejší zbraň. 

Pokusíte se o naprosto přesný zásah: zamíříte ostřelovači na hlavu a snažíte se ušetřit 

nevinné.“ 

Fania Oz-Salzberger, MF DNES, 12. 1. 2009 

 

„Izraelcům zkrátka došla trpělivost. Před lety vrátili Libanon Libanoncům, loni Gazu 

Palestincům, avšak - jak to oni vnímají - odměnou je jen další ostřelování židovských 

sídel.“ 

Břetislav Tureček, Právo, 25. 7. 2006 

 

„A já se ptám, zda vždy musí platit, že ten fyzicky slabší je ten nevinný? Zda je 

agresorem ten, kdo dá větší ránu, nebo ten, kdo si začne? Ptám se, proč se velká část 

evropských médií nepozastaví nad barbarskými praktikami hnutí Hizballáh a Hamás, 
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která záměrně útočí na Izrael z pozic obydlených civilisty, dokonce v blízkosti škol či 

nemocnic, a proč je zneužívají jako lidské štíty?“ 

Jakub Abramson, Právo, 31. 7. 2006 

 

„Ze srdcervoucích záběrů v televizi se zdá, že palestinské hnutí Hamás roní v Gaze při 

izraelských útocích pouze slzy. Jenže radikálové, kteří vyprovokovali předchozími útoky 

tuto válku, se i radují. Proč? Protože svět bude po válce stát na straně mrtvých 

palestinských civilistů. Hamás nakonec vyhraje i propagandistickou válku o podobu 

bojů. Že se Izrael brání, bude zajímat jen minimum lidí.“ 

Viliam Buchert, MF DNES, 3. 1. 2009 

4.5.2.2 Rámec izraelské brutality 

Palestinský/libanonský úhel pohledu reprezentuje rámec izraelské brutality. 

Podle něj je podstatou konfliktu brutální chování Izraele - raketové útoky a únosy 

vojáků nejsou skutečným důvodem pro zahájení ofenzivy, ale pouhou záminkou pro 

prohloubení stávajících represí a „devastace“ chudého palestinského obyvatelstva. 

Útoky a únosy jsou přitom (někdy oprávněným či alespoň logickým) vyjádřením 

odporu proti izraelské okupaci a blokádě území Gazy, které uvrhly obyvatelstvo do 

chudoby a bídy. Rámec se soustředí zejména na odsouzení momentálního jednání 

Izraele a na ubohé oběti této „agrese“, méně na hlubší podstatu problému, kterou je 

revolta proti opresivní politice Izraele (pokračující výstavba židovských osad na 

okupovaném palestinském území odděleném od zbytku Izraele zdí, systém ponižujících 

kontrol, princip kolektivního trestu). 

Ústředním motivem rámce je izraelská agrese a brutalita, mluví o „masakrech“ 

a „devastaci“ palestinského a libanonského obyvatelstva, které v roli „rukojmího“ 

prožívá „peklo na zemi“. Izraelská ofenziva je „trestní výpravou“ a „demonstrací síly“ 

a zaměřuje se na nevojenské, civilní cíle. Při posuzování konfliktu by se mělo „měřit 

stejným metrem“: „záměrný útok na civilisty ze strany Hamásu a Hizballáhu je právem 

považován za akt terorismu“, ale „je-li terčem útoku infrastruktura, zdroje energie 

a pitné vody či civilní domy, jde rovněž o terorismus“ (Michal Semín, Právo, 

1. 8. 2006). 

Vinu za válečné konflikty nese Izrael, který ofenzivu dlouhodobě připravoval 

a únosy vojáků a raketové útoky zneužil k ospravedlnění svých akcí. „Není správné 

zjednodušovat si problém na bezpečnost Izraele“ (Martin Hekrdla, Právo, 20. 7. 2006), 
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bezpečností politika je výmluvou pro okupaci území (farem Šibáa, Západního břehu) 

a blokádu pásma Gazy. Stažení z Gazy již předpokládalo vnější vojenskou kontrolu 

a navíc bylo nahrazeno okupací ekonomickou. „Izolace“ Gazy navíc ve skutečnosti není 

reakcí na akce teroristů, protože byla zahájena už v době klidu, ale je trestem za 

demokratickou volbu jejích obyvatel, která Izraeli nevyhovuje. 

V rámci izraelské brutality jsou hlavní aktéři definováni zcela opačně ve 

srovnání s výše popsaným rámcem naplněného poháru izraelské trpělivosti. Hamás 

a Hizballáh zde nejsou „teroristy“, „radikály“, „extremisty“ a „islamisty“, kteří nikdy 

neuznají právo Izraele na existenci, naopak jde o „nesekulární“ „hnutí“ s legální 

podporou získanou v demokratických volbách, ochotné ke kompromisům. Tím, kdo 

nedodržuje rezoluce OSN, odmítá dohody a představuje překážku v mírových 

rozhovorech, je Izrael. 

 

„Je prostě nutné rozlišovat, kdo a v jakém rozsahu páchá válečné zločiny (nezvykle 

přímo je už popsal Červený kříž, včera OSN potvrdila použití fosforových bomb 

Izraelem). Je nutné rozlišovat, kdo je okupantem a kdo okupovaným (či faktickým 

vězněm zvnějšku zbídačované ‚samosprávy‘). Kdo je vetřelcem na cizí půdě a kdo 

vyhnancem již ve třetí generaci.“ 

Martin Hekrdla, Právo, 17. 1. 2009 

 

„Nynější palestinské generace nenesou odpovědnost za to, jaké války vedli jejich dědové 

a otcové. Přesto Izrael protiprávně okupuje území, které jim patří. Ale kdyby jen 

okupoval! 

Palestinské děti vyrůstají často v polozvířecích podmínkách uprchlických táborů. Když 

Palestinci chtějí k lékaři nebo kamkoli přes území Izraele, jsou vystaveni ponižujícím 

prohlídkám. Od „lidí“ jsou odděleni velkou zdí. Kvůli blokádě je shánění základních 

potravin každodenní martyrium. Izraelští vojáci jsou při odvetných akcích proti vůdcům 

radikálů čím dál bezohlednější. Nevíte dne ani hodiny, kdy vám bomba trefí dům, i když 

jste nikdy nikomu nic zlého neudělali, jenom jste prostě Palestinec.“ 

Martin Komárek, MF DNES, 6. 1. 2009 

 

„Donekonečna omílané zdůvodnění izraelského ničení Gazy porušováním příměří 

Hamásem je v lepším případě polopravdou. Během příměří Izrael nejenže nezrušil 

blokádu Gazy, nýbrž ji naopak zesílil – s katastrofálními následky pro její obyvatele. 
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(…)A pokračující ilegální zabírání arabské půdy na Západním břehu za tichého 

souhlasu ‚mezinárodního společenství‘ se stalo sdělovacími prostředky ignorovanou 

samozřejmostí. (…) Masakr v Gaze zastínil každodenní tragédie odehrávající se na 

Západním břehu.“ 

Petr Schnur, Právo, 12. 1. 2009 

 

„Už 60 let porušuje Izrael všechny rezoluce OSN vůči Palestincům, byť jsou kvůli USA, 

ochránci Izraele, dost bezzubé. Izrael se obává jaderných zbraní blízkých zemí, avšak 

sám má dvě stě jaderných hlavic, které si pořídil v rozporu s mezinárodním právem. 

Izrael trestá i palestinské civilisty v Gaze za to, že ‚špatně volili‘ (nevolili Fatah, ale 

Hamás). Blokáda Gazy dlouhodobě porušuje práva 1,5 miliónu lidí, většinu udržuje i ve 

hmotné bídě.“ 

Petr Uhl, Právo, 31. 12. 2009 

4.5.2.3 Rámec střetu civilizací 

Rámec střetu civilizací vidí Blízký východ jako místo střetu západních 

a islámských hodnot. Ústředním motivem tohoto rámce je Izrael coby součást západní 

civilizace a jediný demokratický stát v oblasti, který je ohrožen islámskými sousedy. 

Spolu s ním je ohrožena celá euroamerická civilizace, rámec je tedy vystavěn na 

principu známé dichotomie my vs. oni. Ono „my“ zde ztělesňuje západní demokracie 

a „oni“  naopak islámský terorismus. 

Na jedné straně konfliktu tak stojí Izrael – demokratický, civilizovaný, vyspělý, 

vzdělaný a mírumilovný zastánce západních humanistických hodnot, který dovede 

„z pouští vytvořit kvetoucí zahrady“ (Tomáš Jurčík, MF DNES, 28. 7. 2006), a na 

straně druhé Hamás a Hizballáh - teroristé, radikálové, extremisté a islamisté, kteří jsou 

agenty Íránu a Sýrie. Jejich společným cílem je zničit Izrael (opět „zahnat židy do 

moře“ neboli „vymazat Izrael z mapy“) a následně totéž udělat s euroamerickou 

civilizací nebo alespoň se západními vlivy v blízkovýchodní oblasti. 

Pokud jde o jednotlivé aktéry, Hamás a Hizballáh jsou nástroji ovládanými 

z Íránu a Sýrie, zatímco Izrael je podporován Spojenými státy americkými. Evropa je 

většinou vykreslována jako k hrozbě indiferentní, podléhající arabské propagandě či 

svým naivním humanistickým ideálům. Vinu za rozpoutané konflikty jednoznačně nese 

Hamás a Hizballáh s podporou Íránu, Sýrie a arabského světa vůbec. 
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„Nad doutnajícími městy a vesnicemi na obou stranách izraelsko-libanonské hranice se 

vznášejí temné stíny, čili Írán, Sýrie a fanatický islám.“ 

Amos Oz, MF DNES, 28. 7. 2006 

 

„Hlavními viníky poslední blízkovýchodní krize jsou proto radikální hnutí Hamás 

a Hizballáh a jejich neukojitelná touha zničit Izrael. Za pomoci raket, únosů a nesmírně 

hlasité podpory arabského a islámského světa.“ 

Viliam Buchert, MF DNES 17. 7. 2006 

 

 „Proti tomu evropské státy podporují Alláha, Araby a Palestince. Neberou v úvahu, že 

Izrael je demokratický stát, součást naší civilizace, ani obrovské křivdy, kterých se 

evropské státy na Židech dopustily (nejde jen o holokaust, vzpomeňme pogromů a u nás 

počtu německy hovořících Židů, které po návratu z koncentráku československý stát 

„odsunul“ jako Němce). A ještě méně bere Evropa v úvahu, že další obětí islamistů mají 

být „křižáci“ (evropské a americké státy).“ 

Emanuel Mandler, MF DNES, 11. 8. 2006 

4.5.2.4 Rámec mocenských zájmů 

Podpora Íránu, Sýrie, USA či Evropy je klíčovým bodem také dalšího 

odhaleného rámce – rámce mocenských zájmů, „pro které teče krev“. Na rozdíl od výše 

popsaného střetu civilizací může nabývat také propalestinské či prolibanonské podoby 

nebo vnímat obě strany konfliktu jako rovnocenné – obě stejně nesmiřitelné a neustále 

se svářící. Společným jmenovatelem všech podob tohoto rámce jsou strategické zájmy 

a ropa. 

Jedním z hlavních aktérů rámce je Írán. Jeho podpora Hamásu a Hizballáhu je 

nástrojem sloužícím k vydobytí výhodnějšího mocenského postavení v regionu 

a v neposlední řadě také k odvedení pozornosti od jeho kontroverzního jaderného 

programu. Izrael je vnímán jako protiváha Íránu a „strážce“ evropských a amerických 

naftových (a jiných) zájmů. Válka v Gaze i druhá libanonská válka jsou tak ve 

své podstatě konfliktem mezi Izraelem a Spojenými státy na jedné a Íránem se Sýrií na 

druhé straně. Civilisté jsou nevinnými oběťmi ve hře vyšších zájmů. Vykreslení 

hlavních aktérů se může měnit v závislosti na inklinaci k jednolitivým stranám 
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konfliktu. Výše popsaný rámec střetu civilizací je vlastně proizraelskou mutací či 

variací obecnějšího rámce mocenských zájmů.74 

 

„Osvobodit unesené, to zní morálně, cílem (nedosaženým) Izraele však bylo z gruntu 

změnit strategickou mapu oblasti. V domněle vlastním zájmu jednal v nejužší 

součinnosti se Spojenými státy (….), libanonské tažení mělo být prvním krokem společné 

protiíránské strategie. (...) Palestinci v situaci, kdy je okolní sunnitské země opustily 

a nechaly napospas Izraeli, nutně potřebovali najít spojence a nalezli ho v Íránu. Ten 

má prostřednictvím šíitské vlády v Sýrii a Hizballáhu v Libanonu zajištěn další 

strategický bod na mapě Blízkého východu.“ 

Štěpán Steiger, MF DNES, 17. 8. 2006 

 

„Pro odpověď na otázku, kdo tohle ‚osvobozenecké hnutí‘ živí, šatí, vyzbrojuje a cvičí, 

je třeba dojet do dalekého Teheránu. Proto se nyní také děje cosi dříve nebývalého. 

Okolní arabské státy Izrael neodsuzují, spíše se zdá, že mu tiše fandí. (…) Dnes Arabové 

zřejmě považují Izrael za menší zlo, větší obavy mají z ambiciózního Íránu, který 

evidentně usiluje o pozici lokální velmoci. (…) Takové jsou tedy v kostce mocenské 

zájmy, pro které teče krev. Jistěže těch, kdo žádnou moc nemají.“ 

Jiří Franěk, Právo, 31. 12. 2008 

 

„Tehdejší ministr obrany Forrestal to řekl naplno: ‚400 tisíc židů, 40 miliónů Arabů… 

my si musíme vybrat tu stranu, kde je ropa.‘“ 

Jiří Hanák, Právo, 5. 1. 2009 

 

„Zatím se však tahá za nitky z mnohem důležitějších metropolí, než je Bejrút. Pod 

dojmem aktuálních krvavých scén z Libanonu ještě nebylo plně doceněno pozadí zajetí 

dvou izraelských vojáků Hizballáhem, což bylo roznětkou konfliktu. Hizballáhu 

rozhodně nelze upírat vojenskou dovednost, takto zásadní strategickou operaci 

mezinárodního dosahu ale bezesporu musel nařídit nebo přinejmenším posvětit kdosi 

v Sýrii nebo v Íránu (…). Jenže právě Írán může zaplatit nejvíce. Je pravda, že kauza 

Libanon v centru světové pozornosti i na stole RB překryla problém íránského jádra, 

takže vývojáři u centrifug zase jednou mají klid na práci‘.“ 

Břetislav Tureček, Právo, 25. 7. 2006 

                                                 
74 Četnost výskytu a význam této variace rámce mocenských zájmů je důvodem, proč byl v rámci analýzy 
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4.5.2.5 Rámec Divokého východu 

Nezanedbatelná část textů vykreslovala Blízký východ jako divočinu, kde spíše 

než pravidla civilizovaného světa platí zákony džungle. Svatá země je tak skutečně zemí 

biblickou, ovšem starozákonní. Platí zde barbarské oko za oko, zub za zub, či lépe „sto 

hlav za jeden zub“ (Petr Schnur, Právo, 27. 7. 2006). Výzvy „evropských mudrlantů“ 

k zastavení násilí nejsou nic platné, jejich „salonní pokusy“ a „hraběcí rady“ nic 

nezmůžou. 

 

„Jenom naše evropská a asi i americká moderní civilizace si zvykla, že se za nic 

nebojuje“ (Ladislav Dvořák, MF DNES, 14. 1. 2009), na Blízkém východě zatím 

rozhodují zbraně. Obětí může být na „moderní vkus“ příliš, ale naivní humanistické 

ideály jsou na hony vzdálené krvavé realitě regionu. 

Přestože samotný rámec Divokého východu sám o sobě nestraní ani izraelské, 

ani palestinské či libanonské straně sporu, častěji byl spojován s již popsaným rámcem 

naplněného poháru izraelské trpělivosti podporujícím právo Izraele na obranu. 

 

„Co se Evropanům může zdát neuvěřitelné, je ve zmíněném kraji spíše realitou.“ 

Pavel Novotný, MF DNES, 14. 7. 2006 

 

„Jenže přikládat evropská měřítka tam, kde neplatí, je docela hloupé. Blízký východ, to 

je divočina, kde mladý vlk pořád zkouší, jestli už konečně nemá na vůdce smečky. (…) 

Zná totiž nejdůležitější pravidlo biblické země: Kdo do tebe kamenem, ty do něj dvěma. 

Kdo se jím neřídí, tomu skočí po krku.“ 

Milan Vodička, MF DNES, 7. 1. 2009 

 

„Dobrá řešení zde neexistují, jen ta přijatelná. Naivní představy v Gaze i na jihu Izraele 

zabíjejí. Doslova. Mudrování komentátorů o izraelských, respektive palestinských 

nárocích a pravdách nestojí za jediného zraněného, ať již v Gaze či v židovském státě. 

Pavel Novotný, MF DNES, 29. 12. 2008 

 

„Zapřít nějaký ten zločin, nos mezi očima i Krista Pána na kříži je v kraji zvykem.“ 

Martin Hekrdla, Právo, 6. 1. 2009 

                                                                                                                                               
popsán samostatně. 
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„Jenže zatímco my si myslíme, že válka je nejlepší příležitostí k mírovým plánům, tam to 

funguje naopak. Dokud vojáci nerozhodnou, jak to dopadne, nebude o míru nikdo 

mluvit.“ 

Milan Vodička, MF DNES, 6. 1. 2006 

4.5.2.6 Otázka přiměřenosti a spirála násilí 

Celá řada analyzovaných textů se také vyrovnávala s otázkou přiměřenosti 

izraelských akcí. V případě rámce izraelské brutality se část textů zmiňovala 

o nepřiměřené reakci a požadavku zdrženlivosti, většinou ale autoři přímo zdůrazňovali 

„kolaterální škody starozákonních rozměrů“ (Petr Schnur, Právo, 12. 1. 2009) či mluvili 

o válečných zločinech Izraele, „genocidě“ Palestinců a „masakru“ civilistů.  Odmítnutí 

celého konceptu přiměřenosti se stalo nepřehlédnutelnou součástí rámce naplněného 

poháru izraelské trpělivosti. 

 

„Izrael (…) ovšem v žádném případě není oprávněn trestat či brát jako rukojmí celý 

libanonský národ a zničit během několika dní to, co bylo po devastující občanské válce 

tak dlouho pracně budováno. Libanon není vzhledem k tomu, že má velmi malou 

armádu, schopen nijak reagovat na nepřiměřenou izraelskou agresi.“ 

Yvona Šabacká, Právo, 18. 7. 2006 

 

„Tváří v tvář masakrované Gaze prohlásil 2. ledna izraelský historik Ilan Pappé: 

‚V běhu je projekt genocidy.‘ Jeho kolega Benny Morris politicky podporuje izraelskou 

vládu, ale jako poctivý historik dávno doložil, že ‚etnická čistka‘ se rozběhla už před 

šedesáti lety.“ 

Martin Hekrdla, Právo, 17. 1. 2009 

 

„Jako mantru opakují mnozí, že Izrael reaguje na útoky Hizballáhu ‚nepřiměřeně‘. Co 

asi tak podle nich přiměřené je: pár bojovníků Hizballáhu zabít a dva z nich odvléct? 

Jak infantilní!“ 

Roman Joch, MF DNES, 27. 7. 2006 

  

„Ano, utrpení na obou stranách hranice není souměřitelné. Gazanům se po všech 

stránkách daří hůř. Znamená to ale, že by se jimi měl Izrael nechat ostřelovat? Nebo by 
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měl odpovědět ‚úměrně‘ a v příštích několika letech den co den odpálit 10 až 80 raket, 

nahodile zacílených na domy a školy v Gaze?“ 

Milan Vodička, MF DNES, 7. 1. 2009 

 

Napříč všemi výše popsanými rámci se objevuje koncept spirály násilí. Bez 

ohledu na to, jak byla interpretována podstata problému či jaké bylo jeho preferované 

řešení, řadou komentářů se jako červená nit táhne idea řetězu nikdy nekončícího 

oboustranného násilí. Poslední vývoj v oblasti, ať už byl jakýkoliv, vždy pouze přiléval 

olej do ohně. 

 

„Už teď je jasné, že nynější chování Izraele v konfliktu vede pouze k další eskalaci se 

ztrátami na civilistech na obou stranách.“ 

Yvona Šabacká, Právo, 18. 7. 2006 

 

„Proto Izrael každou válkou, kterou zahání mladé vlky, na sebe šije už tu další. Izraelci 

už to dávno vědí. Chápou, že situace nemá řešení.“ 

Milan Vodička, MF DNES, 7. 1. 2009 

 

„ Čeho pařeništěm je takovýto – záměrně vytvořený – apartheid, vidíme skoro denně už 

celá léta.“ 

Martin Hekrdla, Právo, 6. 1. 2009 

4.5.2.7 Shrnutí 

Kvalitativní analýza odhalila 5 základních rámců, pomocí kterých české deníky 

interpretují konflikt na Blízkém východě. Výsledky do značné míry korespondují 

s dřívějšími zjištěními zahraničních výzkumů (Gamson, 1992; Deprez 

& Raeymaeckers, 2010; Parry, 2010): rámce izraelské brutality a naplněného poháru 

izraelské trpělivosti jsou variantami tradičních soupeřících stranících rámců týkajících 

se arabsko-izraelského konfliktu (viz kapitola 3.5 – Výzkumy rámcování a arabsko-

izraelský konflikt), rámec Divokého východu a rámec mocenských zájmů jsou potom 

současnou obdobou rámců odhalených již v práci Williama Gamsona (1992). Rámec 

střetu civilizací se pravděpodobně vyvinul po 11. září 2001 jako specifická mutace 

rámce mocenských zájmů a naplněného poháru izraelské trpělivosti v souvislosti 

s novou doktrínou války proti teroru, která silně ovlivnila mediální reprezentaci 
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válečných konfliktů75 a našla si místo i v rámci studia médií.76 Spolu s rámcem 

Divokého východu navíc vykazuje silné znaky etnocentrismu, v jehož důsledku se 

čtenář může identifikovat s jednou stranou konfliktu. Vnímání kulturní blízkosti silně 

ovlivňuje strukturu zahraničního zpravodajství, jak popsali již Galtung a Rugeová  

(1965). Jako komplexní „civilizovaná existence“ (Galtung & Ruge, 1965: 81) bývá 

chápán a popisován vlastní národ a toto vnímání může být v rámci konfliktu kulturně 

odlišných národů přirozeně přeneseno na zástupce kultury, která je bližší té naší. 

Odhalené rámce se v analyzovaných textech jen zřídkakdy vyskytovaly ve 

své čisté podobě. Mnohem častěji bylo přítomno několik rámců uvnitř jediného textu, 

což může být výsledkem přirozené snahy novinářů o určitou vyváženost a objektivitu 

(van Gorp, 2010). Novináři mohou navíc využívat atributů stejného rámce a přitom 

prosazovat odlišná stanoviska (viz kapitola 2.6.2.2 - Rámcování a ideologie). Přesto lze 

říci, že obdobně jako u verbální části kvantitativní analýzy, izraelská perspektiva 

v názorové sekci českých deníků celkově převažovala. Svědčí o tom i odhalení dvou 

jasně proizraelských rámců oproti pouze jednomu propalestinskému/libanonskému. 

Rámec izraelské brutality byl navíc často v textech koncipován jako vymezení vůči 

dominantní prezentaci konfliktu a zdůrazňoval spíše momentální utrpení obyvatelstva 

než hlubší příčiny sporu. 

Napříč všemi výše popsanými rámci se objevoval koncept spirály násilí. Ať už 

byla příčina válek interpretována jakkoliv, analyzované texty často končily 

pesimistickým závěrečným shrnutím, že současné události a vývoj jen dále 

                                                 
75Podle Phila a Berryho (2011) začal Izrael v rámci svých PR aktivit po jedenáctém září 2001 zdůrazňovat 
svoji roli ve vztahu k válce proti teroru spíše než dříve oblíbený argument antisemitismu (více viz Philo 
& Berry, 2010: 324 - 325). 
76Makro-rámec války s terorem v určitém ohledu nahradil starší rámec studené války, který významně 
ovlivňoval způsob informování o politických a vojenských událostech ve světě před rokem 1989. Po jeho 
rozpadu údajně vzrostla schopnost médií nezávisle rámcovat zahraniční politiku a válečné konflikty 
(Entman, 2004; Evans, 2010; Norris, 1995). Rámec studené války jednoznačně identifikoval přátele 
a nepřátele a měl vliv také na přisuzování důležitosti nejrůznějším mezinárodním událostem (Norris, 
1995). Po jeho rozpadnutí se zpravodajství o zahraničních konfliktech stalo mnohem komplexnějším 
a média musela čelit potížím, jak uspokojivě a srozumitelně vysvětlovat složité zahraniční události bez 
pomoci vhodného jednoznačného schématu (Norris, 1995; Bloch-Elkon, 2007). Devadesátá léta 
dvacátého století tak byla řadou autorů považována za období mocnějších, na vládě nezávislejších, 
svobodnějších médií (Bahador, 2011; Entman, 2004). Toto přesvědčení podpořilo zjištění, že kritické 
zpravodajství může sehrát důležitou roli při rozhodnutí vlád o intervenci v době humanitárních krizí (tzv. 
efekt CNN), i když, jak prokázaly pozdější studie, pouze za předpokladu nejednoznačné politické linie či 
neshody politických elit (Robinson, 2000 a 2002; Bloch-Elkon, 2007; Bahador, 2011). Po 11. září 2001 
však vlády (a spolu s nimi také média) znovu získaly jednoznačného nepřítele (Entman, 2004; Bahador, 
2011). Rámec války s terorem se ale od rámce studené války výrazně liší a nelze jej proto aplikovat 
univerzálně: nepředstavuje jednoznačnou hrozbu s jasným sídlem, ne vždy jej lze spojit s démonickým 
vůdcem a také jej nelze využít pro jednoznačné rozlišení přátel a nepřátel (Entman, 2004).  
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rozněcují stávající nekonečný konflikt.  Proto lze celkové vyznění komentářů a analýz 

konfliktu na Blízkém východě asi nejlépe shrnout pomocí karikatury, kterou uveřejnila 

MF DNES 11. srpna 2006 (Obrázek 2). 

 
Obrázek 2 – Karikatura blízkovýchodního konfliktu (MF DNES, 11. srpna 2006) 
 

 

 

4.5.3 Možné dopady a p říčiny rámcování blízkovýchodního konfliktu, 

budoucí výzkum 

Zdali odhalené rámcování ovlivňuje smýšlení českých občanů o konfliktech 

odehrávajících se na Blízkém východě, tedy do jaké míry dochází k přebírání 

mediálních rámců publikem, zůstává otázkou. Jediná dostupná data o českých postojích 

ke zkoumaným válkám pochází z průzkumů veřejného mínění provedených Centrem 

pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR (CVVM, 2006; 

CVVM, 2009). 

4.5.3.1 České postoje ke zkoumaným válkám 

V případě války v Gaze je asi nejzajímavějším zjištěním, že celých 57 % 

dotazovaných uvedlo, že je situace na Blízkém východě příliš nezajímá. V průzkumu 

mapujícím přístup občanů k druhé libanonské válce zase více než polovina 

dotazovaných (55,3 %) uvedla, že nevěří, že by kdy mohlo dojít k usmíření mezi 

Izraelci a Araby. Tato zjištění nejsou překvapivá při pohledu na opakující se motiv 

neustále se točící spirály násilí v českých denících. Vinu za dění v Gaze připisovali 
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dotazovaní v 40 % oběma stranám konfliktu stejně, v 17 % vinili Palestince a jen 

v desetině případů Izrael. Libanonskou krizi zase zapříčil Hizballáh (28,5 %), případně 

obě strany stejnou měrou (27,2 %), Izrael byl vinný opět jen asi v desetině případů. 

S izraelským postupem však dotazovaní v obou průzkumech většinou nesouhlasili (46 

% v případě Gazy, 58 % v případě Libanonu), i když často nevěděli, jak se k němu 

vyjádřit (36 %, resp. 23 % po zaokrouhlení). Uvedená zjištění pochopitelně nejsou 

dostatečná pro vyvození jakýchkoliv závěrů o mediálních účincích rámcování 

blízkovýchodního konfliktu českými médii (ostatně analýza rámcování se týkala 

pouze českých deníků a nikoliv zpravodajství televizního, které se pravděpodobně bude 

od toho tištěného lišit, ať už více nebo méně). Výše uvedená data nicméně alespoň 

nejsou v rozporu s výsledky provedených analýz. Určitý souvis mezi mediálními 

a auditoriálními rámci by také mohly naznačovat odpovědi respondentů na odůvodnění 

jejich nesouhlasného nebo souhlasného postoje k akcím Izraele v pásmu Gazy. Zastánci 

těchto akcí tvrdili, že se jednalo o pouhou obranu nebo odvetu za útoky ze strany 

Palestinců, naproti tomu odpůrci vojenských operací izraelské armády zdůrazňovali 

jejich nepřiměřenost a dopad na civilní obyvatelstvo (CVVM, 2009). Pro ověření 

účinků rámcování by ovšem bylo nutné provést další výzkumy publika. Nejlepší 

metodou by byl v případě výzkumu efektů rámcování českých deníků pravděpodobně 

experiment, který by analyzoval dopady jak vizuální, tak verbální reprezentace 

konfliktu. Zahraniční výzkumy rámcování arabsko-izraelského konfliktu nicméně 

poskytují důkazy o účincích verbálního i vizuálního mediálního rámcování na publikum 

(srov. Rill & Davis, 2008; Brantner et al., 2011) 

4.5.3.2 Faktory ovlivňující konstrukci zpráv 

Příčiny vedoucí ke konstrukci nalezených mediálních rámců mohou být také 

různé. Svou roli jistě hraje snaha upoutat pozornost publika a nabídnout mu atraktivní 

mediální obsahy, v našem případě jde zejména o dramatický obrazový materiál 

a přitažlivé příběhy. Seriózní deníky se dnes zkrátka musí vyrovnávat se silnými 

ekonomickými tlaky, které čím dál silněji sužují tištěná periodika. Starost o náklady se 

promítá i do možnosti vyslat na místo vlastní reportéry. České deníky jsou pochopitelně 

ve většině případů odkázány na servis tiskových agentur a přebírání informací ze 

zahraničních médií. Jak ovšem ukázala válka v Gaze, přítomnost reportérů v místě 

konfliktu  není vždy pouze ekonomickou otázkou. Omezený přístup do pásma Gazy se 

mohl promítnout do zobrazení podstaty konfliktu, protože čeští novináři měli možnost 
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navštívit pouze izraelská města, která se ocitla v dosahu raket Hamásu, nikoliv však 

epicentrum války, místo izraelské ofenzivy. 

Další mediální rutiny fungující uvnitř zpravodajských organizací, které jsou 

významnými faktory ovlivňujícími rámcování jakéhokoliv konfliktu, se týkají zejména 

práce se zdroji a ovlivňují, kdo má možnost ve zpravodajství o konfliktech promlouvat. 

Philo a Berry (2011) zdůrazňují, že komunikační aktivity Palestinců se nemohou rovnat 

rozsahu a propracovanosti „PR mašiny Izraele“ (Philo & Berry, 2011: 397) 

zabezpečující konstantní proud komentářů a vyjádření, tolik cenných v dnešní době 

non-stop zpravodajství. Pokud jde o často zmiňovanou proizraelskou lobby, vyvíjející 

tlak na novináře a mediální organizace, pouze rozhovory s předními českými novináři 

by nám mohly dát odpověď na otázku, zda se cítí pod tlakem při informování o arabsko-

izraelském konfliktu nebo zda mají zkušenosti s kritikou zpráv, které nestaví Izrael do 

nejlepšího světla. Samotná analýza ovšem odhalila, že napříč českými médii funguje 

odlišné verbální rámcování konfliktu. Ony rozdíly v rámcování válek mezi zkoumanými 

médii by mohla způsobovat i politická struktura čtenářů daných deníků a jejich 

očekávání. Jakékoliv bližší informace o faktorech ovlivňujících rámcování 

blízkovýchodního konfliktu českými deníky by poskytla pouze analýza podmínek 

mediální produkce. Zmiňované rozhovory s českými novináři spolu s výzkumem 

publika jsou tak oblastmi vhodnými k zahrnutí do budoucího výzkumu. Takové analýzy 

je sice potřebné provádět v době konfliktu nebo těsně po ní, a proto nejsou součástí 

tohoto výzkumu, obávám se ale, že příležitostí bude bohužel ještě dostatek. 
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Závěr 

Cílem analýzy tištěného zpravodajství o druhé libanonské válce a válce v Gaze 

bylo odhalit, jakým způsobem vybrané české deníky rámcují konflikt na Blízkém 

východě, a to s ohledem nejen na textovou, ale také vizuální složku zpravodajství. Právě 

rozpor ve vizuální a verbální reprezentaci blízkovýchodního konfliktu se stal 

nejdůležitějším zjištěním kvantitativní části provedeného výzkumu. Obrazovému 

materiálu MF DNES a Práva v případě obou zkoumaných válek zcela dominují 

palestinské a libanonské subjekty – zranění a mrtví civilisté a zničená obydlí 

a infrastruktura. Verbální rámcování se u jednotlivých válek i deníků liší, obecně lze 

říci, že MF DNES spíše inklinuje k izraelské perspektivě práva na obranu, zatímco 

Právo má blíže k propalestinskému/libanonskému rámci izraelské agrese. 

Kvalitativní analýza uveřejněných názorů a komentářů odhalila pět základních 

rámců, pomocí kterých české deníky informují o konfliktu na Blízkém východě: rámec 

naplněného poháru izraelské trpělivosti, rámec izraelské brutality, rámec střetu 

civilizací, rámec mocenských zájmů a rámec Divokého východu. Výsledky do značné 

míry korespondují s dřívějšími zjištěními zahraničních výzkumů a izraelská perspektiva 

v názorové sekci českých deníků opět celkově převažovala. Bez ohledu na interpretaci 

příčin válek, analyzované texty často prezentovaly konflikt jako nekonečnou spirálu 

násilí a vykazovaly znaky etnocentrismu. 

Dopady výše popsaného rozporu v jednotlivých složkách zpravodajství na 

percepci aktérů konfliktu publikem zůstávají otázkou. Navzdory celkově převažujícímu 

proizraelskému verbálnímu zpravodajství (tuto převahu naznačují také výsledky 

provedené kvalitativní analýzy uveřejněných názorů a komentářů) je možné, že vizuální 

rámcování vyvolávající silnější emotivní reakce hraje při utváření postojů čtenářů 

rozhodující roli (Bratner et al., 2011). Případná podpora určité strany konfliktu, jak 

uvedli někteří dotazovaní ve výzkumu prováděném Philem a Berrym (2003: 148), totiž 

může být výsledkem nikoliv toho, „co bylo řečeno slovy, ale obrazů, které ukazovaly 

Palestince jako slabší (underdog).“ Vztah verbálního a vizuálního zpravodajství a jejich 

dopady na auditoriální rámce se tak ukazují být zcela zásadní oblastí pro budoucí 

výzkum mediálního rámcování arabsko-izraelského konfliktu a válečných konfliktů 

vůbec.  
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Příležitostí pro další sběr dat a jejich analýzu bude bohužel určitě dostatek. Jen 

pár týdnů před odevzdáním této diplomové práce získala historie izraelsko-

palestinského konfliktu další kapitolu: osmidenní válku mezi palestinským Hamásem 

a Izraelem, tzv. operaci Pilíře obrany. Kromě toho, že tentokrát létaly rakety až do 

oblasti Tel Avivu (naposledy se tak stalo v době první války v Zálivu), si nedávná válka 

připsala i jiné prvenství: vůbec poprvé se naplno rozhořela na sociálních sítích. Jak IDF, 

tak Hamás využívali účtů na sociálních médiích, aby šířili svoje válečné narativy, 

hrozby a plány. Byla to „propaganda 2.0“, která již nutně nepotřebuje žurnalisty 

a tradiční média jako prostředníky, ale naopak komunikuje přímo: skrze služby jako je 

Twitter, Facebook nebo Youtube (Hudges, 2012). Činí tak úvahy nad rolí médií ve 

válečných konfliktech a jejich vliv na příjemce ještě komplikovanější.  „Přeměnit válku 

v událost na sociálních médiích“ (Flatly, 2012) však může mít mnohem dalekosáhlejší 

dopady, než si v této chvíli uvědomujeme. 
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Summary 

The main aim of this thesis was to reveal how the Czech print media frame the 

conflict in the Middle East through the analysis of the coverage of the Gaza war and the 

Second Lebanon war. The analysis of the two national daily newspapers Právo and 

Mladá fronta Dnes consisted of qualitative as well as quantitative part and focused on 

the textual as well as the visual component of the coverage. The contradiction between 

the two turned out to be the main finding of the quantitative part of the analysis. 

Visual representation of the conflict was strongly dominated by the Palestinian 

and Lebanese subjects - injured and dead civilians and destroyed homes and 

infrastructure specifically. Verbal framing varied depending on the newspaper and the 

war under study. In general, Mladá fronta Dnes tended to represent the Israeli 

perspective and its right to defense frame, while Právo was more inclined towards the 

pro-Palestinian/Lebanese frame of Israeli aggression. 

The qualitative analysis of the published commentaries and opinions revealed 

five basic frames used by the Czech print media to report on the conflict in the Middle 

East: filled cup of Israeli patience frame, Israeli brutality frame, clash of civilizations 

frame, Wild East frame and the power interest frame. The results of the qualitative 

analysis correspond to a great extent with the findings of the existing research of the 

foreign media coverage of the conflict. The clash of civilizations frame probably 

emerged after 9/11 as a part of the new war on terror doctrine and shows together with 

the Wild East frame signs of the ethnocentrism of the Czech media. 

The effects of the distinct visual and verbal framing of the conflict in the Middle 

East are yet to be determined. Despite the generally prevailing pro-Israeli verbal 

framing, it is possible that the visual framing inducing stronger emotional response 

plays a decisive role in shaping the readers’ attitudes. Therefore, the relationship 

between the verbal and the visual news coverage and their respective impact on 

audience frames turns out to be crucial for future research on media framing of the 

Arab-Israeli conflict as well as any other conflicts and wars all over the world. 
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(převzato z Weaver, 2007: 144) 

Příloha č. 2: Válka v Gaze – citovaný zdroj (graf) 

 

Údaje v %, n1 = 131, n2 = 199 
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Příloha č. 3: Válka v Libanonu – citovaný zdroj  (graf) 

 

Údaje v %, n1 = 205 n2 = 335 
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Příloha č. 4: Válka v Libanonu – hlavní téma článku (graf) 

 

Údaje v %,  n1 = 300, n2 = 174,  n3 = 126 
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Příloha č. 5: Válka v Gaze – hlavní téma článku (graf) 

 

Údaje v %,  n1 = 187, n2 = 107, n3 = 80 
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Příloha č. 6: Příklad propalestinského/libanonského vizuálního rámce I (obrázek) 

 

Právo, 31. 7. 2006: Zoufalý Libanonec odnáší tělíčko mrtvého dítěte ve vesnicí Káná po 
včerejším izraelském bombardování.  
 
 
Příloha č. 7: Příklad propalestinského/libanonského vizuálního rámce II (obrázek) 
 

 
Právo, 6. 1. 2009: Palestinská žena prochází kolem domu ve městě Rafáh, který se stal 
terčem izraelských náletů 
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Příloha č. 8: Příklad propalestinského/libanonského vizuálního rámce III 
(obrázek) 
 

 

Právo, 5. 1. 2009: Izraelská těžká technika se valí do pásma Gazy. 
 
 

Příloha č. 9: Příklad proizraelského vizuálního rámce I (obrázek) 

 

Právo, 11. 8. 2006: Pracovníci nemocnice v Nahariji ošetřují jednoho z desítek 
zraněných izraelských vojáků. 
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Příloha č. 10: Příklad proizraelského vizuálního rámce II (obrázek) 
 

 

Právo, 7. 1. 2009: Cipi Livniová (vlevo) a Gondolezza Riceová po včerejším podpisu 
memoradna o Gaze 
 
 
Příloha č. 11: Příklad proizraelského vizuálního rámce III (obrázek) 
 

 

Právo, 8. 1. 2009: Izraelka se dvěma syny se u hranic se severní Gazou kryje před 
ohlášeným raketovým útokem Hamásu. 
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Příloha č. 12: Seznam zkratek použitých v diplomové práci 
 
IDF   – Israeli Defense Forces 

IMF   – Israel Ministry of Foreign Affairs 

OSN   – Organizace spojených národů 

PCHR   – Palestinian Centre for Human Rights 

UNHRC  – United Nations Human Rights Council 

 

Příloha č. 13: Seznam článků citovaných v rámci kvalitativní analýzy (tabulka) 

 

Bezmoc zabíjí ochotu k dialogu, Petr Schnur, Právo, 12. 1. 2009 

Dokud se v Gaze střílí, není čas diplomatů, Milan Vodička, MF DNES, 6. 1. 2006 

Evropa ukazuje Izraeli, že ho jednou nechá napospas, Milan Vodička, MF DNES, 

7. 1. 2009 

Gaza někoho přijde draho, ale koho?, Jiří Schneider, MF DNES, 30. 12. 2008 

Hizballáh stojí proti Izraeli i Libanonu, Amos Oz, MF DNES, 28. 7. 2006 

Hlavními viníky krize jsou Hamás a Hizballáh, Viliam Buchert, MF DNES 17. 7. 2006 

Izrael chápeme, ale nesouhlasíme, Štěpán Steiger, MF DNES, 17. 8. 2006 

Izrael jedná jako teroristé, Michal Semín, Právo, 1. 8. 2006 

Izrael válčí, ale s kým?, Pavel Novotný, MF DNES, 14. 7. 2006 

Kdo to sponzoruje, Jiří Franěk, Právo, 31. 12. 2008 

Lze vést spravedlivou válku?, Ladislav Dvořák, MF DNES, 14. 1. 2009 

Nedorozumění, Martin Hekrdla, Právo, 6. 1. 2009 

Nekamenujte Potužníka, Martin Komárek, MF DNES, 6. 1. 2009 

Nic menšího než zničení Hizballáhu nemá cenu, Roman Joch, MF DNES, 27. 7. 2006 

Odepsaná Gaza potřebuje pomoc, Pavel Novotný, MF DNES, 29. 12. 2008 

Pohřbívání OSN metodou od práva k síle, Petr Schnur, Právo, 27. 7. 2006 

Předvolební válka v Gaze, Petr Uhl, Právo, 31. 12. 2009 

Přízrak roku 1982 nad Libanonem, Yvona Šabacká, Právo, 18. 7. 2006 

Ropa, víra, moc, Emanuel Mandler, MF DNES, 11. 8. 2006 

SOS pro pravdu, Martin Hekrdla, Právo, 17. 1. 2009 

Společenství strachu, Martin Hekrdla, Právo, 20. 7. 2006 

Uzly zloby a nenávisti, Jiří Hanák, Právo, 5. 1. 2009 
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Viníkem je Hamás, Tomáš Jurčík, MF DNES, 28. 7. 2006 

Vítězem bude Hamás. Proč tomu Česko asistuje?, Viliam Buchert, MF DNES, 

3. 1. 2009 

Všechno je jinak, pravil moudrý rabín, Jakub Abramson, Právo, 31. 7. 2006 

Zisky a ztráty z libanonské krize, Břetislav Tureček, Právo, 25. 7. 2006 

 

 

 

 

 

 

 


