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Abstrakt
Tato diplomová práce se zaměřuje na hledání souvislostí mezi případy střílení na
školách a mediálním pokrytí těchto tragédií. Práce vychází z teorie mediálních účinků, a
to zejména účinků mediálního násilí, a reflektuje významné empirické výzkumy v této
oblasti. Práce podrobně popisuje případ střílení na škole Columbine High School ve
spojitosti s problémem takzvaného copycat efektu, tedy napodobování činu, a přináší
konkrétní příklady takového vlivu. Stěžejní částí práce je stanovení tří problematických
oblastí mediálního pokrytí střeleckých tragédií na školách, vysvětluje je uvedením
konkrétních příkladů ze světa a nabízí zároveň řešení, jak lépe k těmto kritickým
oblastem přistupovat. Součástí této části práce jsou také dílčí obsahové analýzy, které
ukazují, jakým způsobem se s danými problémy při informování o stříleních na školách
vypořádala vybraná česká média, konkrétně Lidové noviny, zpravodajský server
iDnes.cz a zpravodajství České televize.

Abstract
This diploma thesis is focused on searching for relationship between school shootings
and media coverage of these tragedies. The theoretical framework is based on media
effects theory, especially on the theory of media violence, and it reflects significant
empirical research in this course of study. The thesis describes the case of Columbine
High School shooting in connection with so called copycat effect problem and it brings
the concrete examples of such an influence. The crucial part of the text determines the
three problematic areas of school shootings media coverage, which are explained by
bringing out the concrete examples from around the world. Moreover, the thesis
shows a solution how to better deal with these problematic areas of coverage. The thesis
also concludes partial content analyses, which show the way how chosen Czech media
coped with these problematic areas of school shootings media coverage. To be concrete,
it analyses Lidové noviny, server iDnes.cz and Czech television news.
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Úvod
Téma, které jsem zvolila pro diplomovou práci, je znepokojivé hned v několika
směrech. Nejenže představuje jednu z nejděsivějších tragédií, které život může přinést,
neboť při něm umírají převážně děti či mladí lidé, ale zároveň zneklidňuje tím, že mu
současná společnost nedokáže plně porozumět. Proč dochází k tragickým střílením na
školách, při kterých umírají zpravidla nevinní lidí? Jak se tento novodobý fenomén
zrodil? Kdo za tyto útoky může?
Přestože se první známý případ tohoto druhu odehrál už ve 20. letech minulého
století, jako vážný problém začaly být útoky na školách vnímány až v posledních
dvaceti letech, kdy těchto incidentů začalo strmě přibývat. Zlom přišel v roce 1999, kdy
se odehrála tragédie na americké střední škole Columbine High School. Masová vražda,
kterou měli na svědomí studenti Eric Harris a Dylan Klebold, se stala jednou z mediálně
nejsledovanějších událostí 90. let a po několik týdnů plnila obsah amerických médií.
Významný prostor ale dostala i ve světě. Chladnokrevnost dvojice vrahů a promyšlenost
jejich útoku se staly důvodem akcentující poptávky po jasném označení viníka.
Avšak brzy se ukázalo, že najít konkrétní příčinu není tak jednoduché, jak by se
některým mohlo zdát. Zatímco jedni začali vinit školní systém selhávající v prevenci
šikany, jiní kritizovali snadný přístup ke zbraním ve Spojených státech, ostatně téma
regulace zbraní se od té doby stalo koloritem každého podobného incidentu v zemi a
oblíbeným tématem politických kampaní. Hovořilo se ale také o vlivu násilných pořadů
v televizi, akčních počítačových her či agresivní hudby plné nihilistických textů. A tuto
bezvýslednou diskuzi hledající viníka kopírovala či v podstatě přímo formovala média,
aniž by se více zabývala tím, zda samotný přístup novinářů k těmto událostem nemůže
být jednou z příčin, která v důsledku způsobuje napodobování vražedných incidentů,
jimž je věnováno tolik prostoru.
Jen zřídka během mediálního pokrytí těchto tragédií zazněla slova podobná těm,
která pronesl renomovaný forenzní psychiatr Park Dietz. „Elektronická média mají tu
výhodu, že mohou velmi silně ovlivňovat emoce. A to až tak, že si dotyčný – který je
paranoidní, deprimovaný, samotář a viní ostatní lidi za své problémy – ve výsledku
řekne: Jo, ten kluk je přesně jako já. Udělám to taky a zabiji ještě víc lidí než on! Lidé si
budou pamatovat, kdo jsem! A teď: z 10 lidí, kteří si přesně toto při sledování televize
řeknou, to jen jeden z nich zítra udělá. Ale to je pořád o jednoho víc, než kolik lidí by to
udělalo, kdyby něco takového v televizi vůbec neběželo.“ (Crime Time, online)
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Tato Dietzova úvaha přesně shrnuje podstatu problému, kterým se v této práci
budu zabývat. Cílem je nahlédnout na problematiku střílení na školách z pohledu
mediálního pokrytí událostí a poukázat na konkrétní příklady, o které se opírají tvrzení,
že mediální pokrytí masových vražd na školách vede jen k dalším podobným činům, a
lze tak v důsledku média označit za spolupachatele těchto tragédií.
Práce vychází z teoretického rámce mediálních účinků, a to konkrétně účinků
mediálního násilí. Jejím cílem však není pouze poukázat na konkrétní argumenty, které
se objevují v diskuzi o vztahu střílení na školách a souvisejících mediálních produktů,
ale zároveň si práce klade za cíl stanovit hlavní kritické oblasti práce novinářů, kteří se
incidenty zabývají, a navrhnout možná opatření, která by přispěla k tomu, aby mediální
pokrytí střílení na školách vyvolávalo co nejmenší tendenci k nápodobě těchto činů.
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1 Metodologická východiska
Problematika médií a jejich role při střeleckých incidentech na školách představuje
téma, které nabízí stále dostatek neprobádaného prostoru pro kvalitativní analýzy, stejně
jako i pro kvantitativní obsahové analýzy. Tato práce přistupuje k tématu formou
kvalitativního výzkumu, kdy jsem v úvodu práce stanovila základní výzkumnou otázku,
a to zda jsou média při těchto tragédiích pouze zdrojem informací nebo se v důsledku
stávají i spolupachateli. V souladu s tezemi si pak práce klade za cíl zodpovědět také
dílčí výzkumné otázky, například zda se u některého případu střílení potvrdilo, že se
útočník díky médiím inspiroval některým z předchozích případů. Další výzkumné
otázky jsem během práce s daty doplňovala, neboť jak uvádí Hendl, kvalitativní
výzkum je pružný typ výzkumu, proto může v jeho průběhu docházet k modifikování a
doplňování výzkumných otázek stejně jako i zvoleného výzkumného plánu 1 . (Hendl
2008: 48)
V té souvislosti je na místě odůvodnit odchýlení se od tezí diplomové práce, kdy
jsem původně preferovala koncipovat práci primárně jako kvalitativní komparativní
analýzu dvou hlavních názorových proudů, které se vyskytují k otázce, zda mají média
podíl na střeleckých útocích na školách. Tyto dvě názorové roviny jsem se však
nakonec rozhodla rozpustit do textu a jeho základní kostru uspořádat tak, aby lépe
pasovala na zvolený cíl výzkumu.
Práce se skládá ze tří hlavních celků. První část shrnuje teoretická východiska v
oblasti studia mediálních účinků, přičemž je zaměřena zejména na vliv mediálního
násilí na příjemce, a dále představuje konkrétní empirické výzkumy, které jsou
v tematické literatuře považovány za nejvýznamnější příspěvky ke studiu násilí v
médiích, a to včetně kritického přístupu části badatelů. Druhá část je zaměřena na
shrnutí základních informací k problematice střílení na školách, přičemž zatímco první
polovina mapuje dosavadní teoretické poznatky k tématu, druhá polovina referuje o
konkrétních případech, na které je nahlíženo z pohledu takzvaného copycat efektu.
Význam tohoto pojmu je vysvětlen v dané kapitole. Ve třetí části jsou pak na základě
syntézy výše uvedených informací a dat stanoveny tři kritické otázky, které jsou
vyjádřeny poukázáním na problematické oblasti mediálního pokrytí střeleckých tragédií
na školách. Ty jsou podrobně analyzovány v kontextu konkrétních mediálních přístupů
1

Výčet veškerých výzkumných otázek uvádím závěrem této kapitoly.
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a každá z nich je zároveň zkoumána z hlediska přístupu vybraných českých médií. Jak
je uvedeno v tezích, v práci jsem se zaměřila na zpravodajství České televize, dále
deníku Lidové noviny a zpravodajského serveru iDnes.cz, přičemž sledované časové
období jsem omezila na dobu pěti dnů po vybraném střílení na školách. Využila jsem
televizního videoarchivu a dále databáze společnosti Newton Media. Tato část výzkumu
využívá metody kvalitativní obsahové analýzy.
Vzhledem k tomu, že mnou vybrané téma je poměrně nové, není dosud
publikováno mnoho odborných knih. Za jednu z výjimek lze označit knihu School
Shootings (Böckler et al. 2013), která obsahuje několik významných odborných článků
k tomuto tématu, a to v mezinárodním rozsahu. Stala se proto jedním z důležitých
zdrojů této práce. Dalšími zdroji pak byly zejména odborné články, které jsem čerpala
z databází jako Sage či ProQuest a dále z volně dostupných webových stránek. V tomto
směru lze hovořit o primárních zdrojích, kdy jmenovitě bych zmínila alespoň výzkum
Petera Langmana, Ralpha W. Larkina, Glenna W. Muscherta, Michaela Roucquea či
Loren Colemanové. Za primární zdroje lze však označit také například policejní zprávy
k vyšetřování jednotlivých incidentů nebo deníky a videonahrávky samotných
masových vrahů, z nichž jsem také čerpala.
Vedle zodpovězení hlavní výzkumné otázky si tato práce klade za cíl poukázat
také na případné problematické postupy při mediálním pokrytí střeleckých útoků, které
mohou vést k napodobování těchto činů, a zároveň navrhnout řešení, jak tyto chyby
v práci novinářů odstranit. V některých ohledech tak lze tuto práci označit za
aplikovaný výzkum, jehož cílem je hledání řešení praktických problémů, a zároveň také
nese prvky akčního výzkumu, který usiluje o změnu stávajícího stavu. (Hendl 2008: 38)
Závěrem bych v této metodologické poznámce chtěla vysvětlit, proč je práce
místy hodně orientovaná na americký prostor. Důvodem je statisticky daná skutečnost,
že většina střílení na školách se odehrála právě ve Spojených státech amerických, a
s tím souvisí i fakt, že o toto téma projevili zájem zejména američtí badatelé. Zkušenosti
s těmito tragédiemi má ale například i Německo a Finsko, což vedlo i tamější
výzkumníky k zájmu o tuto problematiku a jejich práce samozřejmě také reflektuji.
Rozhodla jsem se také nepřekládat anglické názvy institucí, pokud neexistuje běžně
užívaný český překlad. To platí také o názvech škol, které jsou zmiňovány, neboť i
v literatuře překládané do češtiny se běžně vyskytují názvy Columbine High School či
Virginia Tech, což jsou školy nechvalně proslulé nejkrvavějšími školními tragédiemi
v historii.
15

Stanovené výzkumné otázky:

1. Jsou média při referování o střílení na školách pouze zdrojem informací nebo se
stávají i spolupachateli?
2. Potvrdilo se u některého z případů střílení na školách, že se pachatel
prostřednictvím médií inspiroval některým z předchozích incidentů?
3. Jaká jsou hlavní problematická úskalí novinářské práce na tragédiích typu
střílení na školách?
4. Jakým způsobem se s danými problémy vypořádala vybraná česká média?
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2 Násilí v médiích a typologie účinků
Studium účinků médií na příjemce, a to včetně dětí a mladistvích, má za sebou
v současnosti už více než 80letou historii. V této kapitole představím nejznámější teorie
mediálních účinků, které považuji za významné z hlediska tématu svého výzkumu, tedy
obecně z pohledu násilí zobrazovaného v médiích. Patří sem typologie Denise
McQuaila a jím definovaná čtyři historická stádia hodnocení mediálních účinků, dále
typologie účinků Richarda J. Harrise či Herberta C. Kelmana.

2.1 Teorie mediálních účinků
Média tvoří významnou společenskou instituci, která už neodmyslitelně patří ke
každodennímu životu většiny populace. Nejen stále se rozvíjející oblast nových médií
přináší prostor pro další a další výzkumy odborníků, přičemž tematika mediálních
účinků či dopadů patří k jedněm z nejpopulárnějších oblastí výzkumu. Snad pro svou
atraktivitu, ale možná také proto, že i přes letité výzkumy neexistuje mnoho studií, které
by prokázaly skutečně kauzální spojitost mezi mediálním obsahem a následným
konkrétním postojem, chováním či jednáním osob. Sociolog Denis McQuail v té
souvislosti hovoří o setrvávajícím paradoxu. „Panuje všeobecně rozšířené přesvědčení
hraničící s jistotou, že masová média jsou mocným nástrojem, který dokáže ovlivnit
názory i chování lidí. Současně je ale nesmírně obtížné předvídat jejich účinky nebo po
určité události dokázat, že se skutečně projevily.“ (McQuail 2009: 468)
Obecně lze zkoumání mediálních účinků rozdělit do dvou hlavních oblastí, které
se dále člení. První skupinu tvoří sociální teorie, druhou skupinu pak samotné empirické
studie. (Jirák, Köpplová 2009: 324-325) Sociální teorie usiluje o utřídění a objasnění
debaty o cílech a problémech života společnosti, přičemž využívá jasně definované
pojmy a analytické metody. Výstupy jsou pak v tomto případě nejčastěji na
celospolečenské úrovni. „Bývají zobecňující a převážně deduktivně uvažují o možném
vlivu médií na nejrůznější aspekty života společnosti od její kulturní produkce po
mechanismy rozdělování moci.“ (Harrington 2006: 33; Jirák, Köpplová 2009: 324)
A naopak studie stojící na empirických základech se zaměřují na konkrétní
působení vybraného média či vybraných mediálních obsahů. Ať už se jedná například o
vliv mediální politické kampaně určité politické strany na volební preferenci občanů,
kteří byli kampani vystaveni, nebo o vliv akčních počítačových her s množstvím
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násilných scén na chování hráče v reálném prostředí. Jak dodává Jirák s Köpplovou,
hranice mezi sociální teorií působení médií a empirickým zjišťováním působení médií
není nepropustná, ale naopak jsou teorie a empirické práce úzce spjaty.

2.1.1 Čtyři historická stádia hodnocení mediálních účinků
Mezi nejrespektovanější mediální teoretiky současnosti patří nepochybně nizozemský
sociolog médií Denis McQuail, z jehož práce je často citována – krom jiného – jeho
periodizace představ o vlivu médií. Hovoří o čtyřech fázích. (McQuail 2009: 470-474)
 Fáze 1 – všemocná média (30. léta 20. století)
 Fáze 2 – teorie mocných médií je vystavena zkoušce (konec 30. let až konec
60. let)
 Fáze 3 – znovuobjevení mocných médií (70. léta)
 Fáze 4 – ‚dohodnutý‘ vliv médií (konec 70. let až současnost)
Pro první fázi byla typická víra ve významnou moc médií přesvědčovat a utvářet mínění
osob či ovlivňovat jejich chování, přičemž v tehdejší době se jednalo zejména o vliv
tištěných periodik a tehdy stále ještě nových médií – filmu a stále dostupnějšího
rozhlasu.

Hovořilo se o takřka neomezených možnostech vlastníků či distributorů

mediálních obsahů manipulovat s veřejností. Ovšem jak McQuail uvádí, tyto názory
nebyly založeny na vědeckém výzkumu a metodologickém základě, nýbrž čistě na
pozorování.
Druhá fáze představuje obrat. Tentokrát přišla na řadu empirická zkoumání,
která byla už tehdy zaměřena i konkrétně na děti a mládež. „Médiím se začala
připisovat mnohem skromnější schopnost vyvolávat plánované či mimovolné účinky.
(...) Nebylo zjištěno, že média jsou zcela bez účinků, spíše nebylo možné očekávat
žádnou přímou nebo individuální vazbu mezi mediálním podnětem a reakcí publika.“
(McQuail 2009: 471)
Situace se změnila opět v 70. letech minulého století, kdy řada badatelů
vystoupila s přesvědčením, že nelze zcela vyloučit významné účinky médií. Hlavním
důvodem přehodnocení předchozích tezí byl nástup televize jako nového poutavého
média. Nové možnosti, které televize v možnostech ovlivňování publika přinesla, opět
otevřela otázku účinků médií, ovšem tentokrát se badatelé zaměřili na dlouhodobé a
nepřímé účinky, spíše než na utváření postojů a emoční působení televize.
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Počátek fáze, která pokračuje do současnosti, se pak datuje do závěru 70. let,
kdy se začíná hovořit o tzv. sociálně konstruktivistickým pohledu na účinky médií. To
znamená, že se médiím začala připisovat zejména schopnost konstruovat významy a
systematicky tyto významy nabízet publiku. „Publikum pak tyto významy na základě
jisté ‚dohody‘ včleňuje (či nikoli) do osobních významových struktur, často
formovaných předchozími kolektivními identifikacemi.“ (McQuail 2009: 473) Proto se
hovoří o fázi ‚dohodnutého‘ vlivu. Na jedné straně se tedy uznává moc médií vytvářet
významy, na druhé straně se ale počítá se svobodou publika při přijímaní mediálních
obsahů. „Měli bychom přikládat patřičnou vážnost skutečnosti, že účinky jsou
podmíněny příjemcem přinejmenším stejně jako odesílatelem.“ (McQuail 2009: 470)

2.1.2 Typologie účinků podle D. McQuaila
Po stručném nástinu historické proměny náhledu na možné vlivy a dopady médií i
samotných mediálních produktů na příjemce představím nyní typologii působení médií,
jak ji v současnosti prezentuje McQuail. Systém stojí na průsečíku dvou os, kdy jednu
tvoří dimenze časová – krátkodobé či dlouhodobé účinky – a druhou dimenze
záměrnosti – účinky plánované a neplánované (viz Graf č. 1)
Graf č. 1 – Typologie účinků médií podle D. McQuaila (Zdroj: McQuail 2009: 481)
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Z hlediska této práce a tedy otázky, zda média mohou mít vliv na střílení na školách, a
za předpokladu, že média k takovému činu nenabádají záměrně, je z uvedené
McQuailovy typologie významná zejména kategorie neplánovaných účinků, ke kterým
v důsledku působení médií dochází, ať už v krátkodobém horizontu či dlouhodobém. A
to konkrétně:


Individuální reakce – Neplánované či nepředvídané následky individuálního

vystavení mediálnímu podnětu. Hovoří se o nich zejména, pokud jde o učení se či
nápodobu agresivních nebo deviantních činů (např. sebevražda). Užívá se také termín
‚spouštění‘ (triggering). Další příbuzné typy účinku zahrnují silné emocionální odezvy,
sexuální vybuzení a reakce v podobě strachu a úzkosti.


Vyznění událostí – Vztahuje se k úloze, kterou hrají média při spolupráci

s institucionálními silami v průběhu a doznívání významných ‚kritických‘ událostí.


Socializace – Neformální přínos médií k učení se a přijímání norem, hodnot a

požadavků na chování v konkrétních sociálních rolích a situacích.


Definování reality a konstrukce významu – Účinky na veřejné poznání a

interpretativní rámec. Tento typ účinku vyžaduje více či méně aktivní účast příjemců při
procesu konstruování významu.

2.1.3 Typologie účinků podle R. J. Harrise
Svou vlastní typologii účinků médií představil také americký profesor psychologie
Richard J. Harris ve své knize A Cognitive Psychology of Mass Communication (2004).
Vytyčil v ní čtyři kategorie účinků, které lze empiricky prokázat: behaviorální,
postojové, kognitivní a fyziologické účinky.
Zejména předpoklad behaviorálních účinků médií je z hlediska problematiky
střílení na školách zajímavý. Předpokládá, že příjemce mediálního sdělení se pokusí o
jeho zopakování. Postojové účinky jsou pak takové, které mění postoj k určitému jevu,
instituci či osobě. Zpravodajství o masové vraždě na určité škole tak z tohoto pohledu
může například vést k tomu, že příjemce daného zpravodajství začne podobný způsob
řešení svých problémů považovat za ospravedlnitelný a uskutečnitelný.
Harris u své typologie připomíná, že se při smýšlení o mediálních účincích ale
projevuje tzv. efekt třetí osoby, který formuloval W. Phillips Davidson (1983). Podle
této teze mají lidé tendenci podhodnocovat účinky médií na ně samotné a na jejich
nejbližší okolí a naopak nadhodnocovat v případě ostatních.
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2.1.4 Typologie účinků podle H. C. Kelmana
Pokus objasnit účinky masových médií učinil také profesor z Harvardu Herbert C.
Kelman a to již v 60. letech minulého století. Podle něj existují tři způsoby, jak dochází
k ovlivňování publika – poddajnost, identifikace a internalizace.
V případě poddajnosti jednotlivec přijímá vliv, protože doufá, že dosáhne uznání
či obdivu od ostatních. To znamená, že například přijme některé názory, které v
médiích zazní, aby zapadl do určité skupiny. Identifikace označuje takový vliv médií,
kdy si osoba přeje být podobná protagonistovi, kterého zaznamenal v médiích, a proto
přijímá jeho chování a jednání a snaží se ho tak napodobit. Třetí varianta účinku internalizace - pak představuje situaci, kdy k ovlivnění osoby dochází díky už
existujícím vlastním potřebám jedince. K jeho změně tedy dochází kvůli jeho přáním a
motivům.
Kelman v závěru zdůrazňuje, že se tyto tři procesy vzájemně nevylučují.
Uvedené definice popisují jejich čistou podobu, ale v reálných situacích se naopak tyto
účinky zpravidla částečně prolínají. (Kelman 1961: 62-66) Všechny tři uvedené varianty
ovlivňování příjemce mediálního obsahu přitom nahrávají výzkumu tzv. copycat efektu2
v souvislosti se střílením na školách – útočníci touží po uznání, snaží se pokračovat ve
stopách svých předchůdců a nechávají se jimi ovlivnit proto, že sami chtějí stejně
úspěšně vyřešit obdobné problémy.

2.1.5 Typologie účinků podle W. J. Pottera
Čtvrtý a zároveň poslední způsob možného třídění mediálních účinků, který v této
kapitole představím, je typologie mediálního pedagoga W. Jamese Pottera z konce 90.
let. Je založena na očekávání toho, jakou povahu bude mít předpokládaná změna, kterou
média zapříčiňují. Hovoří o působení médií kognitivní povahy, o ovlivňování postojů a
emocí, o vyvolávání fyziologických reakcí a působení na chování jednotlivců. (Potter
2005: 234-235) V této typologii lze najít podobný směr uvažování, jako u již zmíněného
Harrise.
V případě působení médií na chování příjemců hovoří Potter v prvé řadě o vlivu
reklamy na spotřebitelské chování, ale dále se zabývá i otázkou nápodoby chování,
které je ukazované v médiích. A to včetně sociálně nežádoucího jednání, jako jsou
například nejrůznější trestné činy. Média mohou poskytnout zřetelný návod, jak se

2

K pojmu viz kapitola 5.3
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daného skutku dopustit, přičemž právě v tomto ohledu je patrná přímá spojitost se
střelci na školách, kdy u mnohých z nich bylo prokázáno, že si velmi dobře prostudovali
záznamy o činech svých předchůdců, které prezentovala média, a čerpali z nich
inspiraci.
Důležitý je proto způsob, jakým média o trestných činech a různých tragédiích
informují. „Riziko může zvyšovat například to, když je násilník líčen jako přitažlivá
osoba, když je násilí prezentováno jako samozřejmé řešení sporu, když není nijak
potrestáno a jeho použití není ani nijak vysvětleno, když pro oběti má násilné jednání
minimální důsledky a když je prezentováno tak, že divákovi připadá realistické.“
(Federman 1998, cit. dle Jirák, Köpplová 2009: 361) Dále v této práci bude vysvětleno,
jak i přílišná heroizace střelců, byť zpravidla neúmyslná, je považována za jeden
z nedostatků současných médií při informování o tak závažném zločinu, jako jsou
vraždy na školách. Přílišný důraz na pachatele místo obětí je toho součástí.

3 Výzkum vlivu násilí v médiích na publikum
Zatímco v předchozí kapitole jsem se zabývala sociální teorií působení médií, v této
části se zaměřím na samotný empirický výzkum, který se snaží teoretické hypotézy a
domněnky z oblasti účinků médií ověřit získáním potřebných dat. Nabídnu zde
historický exkurz do výzkumu účinků násilí prezentovaného v médiích na příjemce
mediálních obsahů a zároveň představím soudobé závěry výzkumníků k tomuto tématu.
Součástí úvodu kapitoly je vypořádání se s terminologií, a to zejména s definicí termínu
násilí v médiích, z níž výzkum mediálních badatelů vychází.

3.1 Násilí v médiích jako pojem
Pojem násilí v médiích lze podle Slovníku mediální komunikace definovat jako
„mediální reprezentaci hrubé brachiální agrese, fyzických útoků na předměty, osoby či
instituce s cílem objekt násilí zničit a vykonat destrukci, resp. důsledky percepce těchto
mediálních obsahů pro jednání členů publika“. (Reifová 2004: 160) Důležité je však
zdůraznit, že za média je v tomto kontextu možné označit nejen televizi, rozhlas,
periodický tisk či internet, jejichž společným rysem je mj. možnost předávat informace
masovému publiku, ale též počítačové hry, filmy, hudbu nebo knihy a komiksy.
V tomto pojetí budu dále v textu hovořit o médiích v širším slova smyslu.
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Definováním násilí v médií se poměrně obšírně zabývá W. James Potter v knize
11 Myths of Media Violence, kdy tvrdí, že jedním z důvodů, proč je obecně přijímána
teze, že média obsahují příliš násilí, je skutečnost, že neexistuje shoda na tom, co vše za
násilí považovat. Zatímco pro výzkumníky to může být i animovaná pohádka Tom a
Jerry, pro publikum zpravidla nikoli. (Potter 2003: 85) Nicméně zájem výzkumníků o
obsahové analýzy mapující násilí v médiích vyžaduje přesnou definici tohoto pojmu.
Přestože se v některých ohledech liší, vzájemně se užívané definice v mnohém
překrývají. Většina užívaných definic pak vychází z té, kterou stanovil George Gerbner
v 70. letech minulého století během práce na formulování kultivační teorie, jež se
zabývá účinky médií. Za násilí v médiích označil každý projev fyzické síly, která má
potenciál někomu ublížit. Všechny ostatní vědecké definice rozvíjí tuto myšlenku a liší
se v tom, jak upravují různé okolní záležitosti. (Potter 2003: 88)
Co je ale zásadní, všichni výzkumníci sledují mediální násilí zpravidla bez
ohledu na kontext. To znamená, že například pokud někdo někoho bouchne kladivem,
je to násilí bez ohledu na to, zda je to v rámci akčního filmu nebo animovaného seriálu
Bugs Bunny. Výzkumníci ale zpravidla kontext kódují, je tedy možné jednotlivé
projevy násilí odlišit, ovšem pořád jsou obě varianty považovány za násilí v médiích.
(Potter 2003: 88-89)

3.2 Paynův fond a počátky výzkumu
Jak poměrně trefně konstatuje německý sociolog a mediální analytik Michael Kunczik,
diskuse o působení mediálního násilí je srovnatelná s průběhem ekonomických cyklů
(Kunczik 1995: 215). To platí i v případě konkrétní debaty na téma vlivu a role médií
po každém tragickém řádění střelců na školách. Ve Spojených státech zároveň
pravidelně otevírá otázku regulace zákona o držení zbraní a přístupu k nim a každý
incident vzbuzuje otázky, proč se něco takového stalo a čí je to vina. Jak událost
odeznívá, klesá i zájem médií, politiků a veřejnosti. Až do dalšího střílení.
Počátek historie výzkumu násilí v médiích a jeho vlivu na člověka se nejčastěji
datuje do počátku 30. let minulého století, kdy se serioznímu výzkumu začali věnovat
američtí akademici sdružení v Paynově fondu 3 . Vznikl nejprve jako filantropická
nadace z iniciativy republikánské političky Frances Payne Boltonové, později se ho ujal

3

Nicméně již na konci 19. století se ve Spojených státech vážně hovořilo o vlivu tzv. deseticentových
novel na mladé čtenáře, protože jejich děj běžně obsahoval zločin a násilí. (Signorielliová 2005: 2)
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William Short, výkonný ředitel instituce Motion Picture Research Council, která
výzkum začala financovat. (Sparks et al. 2009: 270)
Ve 30. letech na sebe hlavní pozornost amerických badatelů ztrhla filmová
produkce. Promítací sály byly už běžně dostupné všem Američanům a filmoví
producenti představovali jeden snímek za druhým. Studie Paynova fondu reflektovaly
rozmanité množství témat, která spojoval zájem o zkoumání působení či vlivu filmové
produkce. Vzniklo jich nakonec více než deset. Jednou z nejzajímavějších byla práce,
která vycházela z obsahové analýzy 1500 filmů z let 1920, 1925 a 1930 a potvrdila, že
násilí má ve filmech silné postavení. Tři čtvrtiny těchto filmů se zaměřovaly na tři
témata – zločin, lásku a sex. (Dale 1935) Navíc, přestože v letech, kdy byly filmy
natočeny, platila ve Spojených státech prohibice (1919 až 1933), ukázalo se, že filmy
rozhodně nešly příkladem. Naopak se v nich hojně popíjelo.
Další studie (Peterson, Thurstone 1933) se zajímala o to, co se diváci
z navštívených filmů naučili. Výzkumníci zjistili, že filmy změnily postoj dětí k válce,
prohibici, zločinu, zacházení se zločinci a k dalším věcem v souvislosti s konkrétními
filmy. A podobně i další studie (Blumer, Hauser 1933), vycházející z dat od 2000
respondentů, přinesla poznatky, že některé děti (delikventi, děti žijící ve vysoce
kriminálním prostředí apod.) krátce poté, co navštívily kino, napodobily zločin, který
viděly na plátně. Vzhledem k těmto závěrům pak v konečné zprávě Paynova fondu
(Charters 1933) zaznělo, že filmy obecně mají nepříznivý vliv na děti a zejména na
mládež. (Signorielliová 2005: 3; Sparks et al. 2009: 270)
O dvě desetiletí později, v roce 1954, se debata stočila ke komiksovým
příběhům. Psychiatr Fredric Wertham tehdy publikoval svou práci, v níž varoval před
negativními dopady populárních komiksů, které podle něj byly příčinou kriminality
mládeže. Spíše než na samotné čtenáře ovšem studie zapůsobila na rodiče a potažmo
samotné vydavatele, kteří začali sami cenzurovat své výtisky. Nicméně pro slabý
metodologický základ celé práce nekladli mediální výzkumníci Werthamovým závěrům
velkou pozornost. Podle nich si upravoval výsledky ku prospěchu svých tezí a výzkum
tak nebylo možné považovat za seriózní a průkazný. (Sparks et al. 2009: 270)

3.3 Politická regulace televizního násilí v USA
V druhé polovině 50. let minulého století se pak debata o mediálních účincích obrátila
od komikových příběhů k televizi. Televize v této době postupně získala pevné místo již
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ve většině amerických domácností a rychle se stala hlavním zdrojem rodinné zábavy4. A
pochopitelně zájem o výzkum dopadů televizního vysílání na diváky začal vzrůstat.
Už studie z počátku 60. let (Schramm, Lyle, Parker 1961) přinesla první
poznatky o případech napodobování násilí, které se objevilo v televizním zpravodajství.
Jak uvádí Signorielliová (2005: 5), na přelomu 50. a 60. let se stal veleúspěšným
televizní seriál The Untouchables, který byl ukázkou pořadu plného násilí a zločinu.
Seriál z prostředí mafiánské Ameriky v době prohibice se rázem stal vedoucím pořadem
sledovanosti. Nicméně zájem politických orgánů o regulaci v oblasti televizního
vysílání se projevil až poté, co krátce po sobě došlo k několika tragickým událostem
celostátního významu – vraždou prezidenta J. F. Kennedyho a později jeho bratra
Roberta Kennedyho počínaje a vraždami bojovníků za práva černošského obyvatelstva
Martina L. Kinga a Malcolma X konče. Teprve poté se začala stále častěji vynořovat
otázka, zda nekontrolovaná produkce násilných televizních programů může být příčinou
vzrůstu násilností ve společnosti.
V roce 1968 byla ustanovena takzvaná Eisenhowerova komise 5 , která měla
přinést odpověď. Kromě rozhovorů s nespočtem školáků, na nichž ověřovali dosavadní
poznatky mediálních badatelů, investovala komise i do jednoho nového projektu
(Gerbner 1969), který měl zjistit poměr násilností pouštěných v hlavním vysílacím čase
– prime timu – a během víkendového vysílacího dne. Závěrečná zpráva přinesla jasné
sdělení. „Jsme hluboce znepokojeni neustálým vyobrazováním násilí. Skutečnou snahou
není umělecky vyjádřit životní podmínky, ale spíše podbízet veřejné zaujetí násilím,
které televize sama pomáhá vytvářet.“ (NCCPV 1970, cit. dle Signorielliová 2005: 8)
Zpráva komise obsahovala také zjištění, že konstantní přísun násilí má na lidi negativní
vliv, zejména pak na děti, povzbuzuje násilné chování a pěstuje v lidech nepřijatelné
přesvědčení, že má takové jednání svou hodnotu.
Pod politickou záštitou pokračoval výzkum i v dalších letech, a to zejména
v rámci instituce National Institute of Mental Health a také Federální komunikační
komise, která reguluje americký mediální trh. Nicméně reakce na zjištěné poznatky o
mediálních účincích v podobě legislativní úpravy přišla až v roce 1989, kdy po
dlouhých diskuzích schválil americký kongres dokument Television Violence Act, který
vybízel mediální domy ke stanovení podmínek zobrazování násilí v médiích. Přestože u

4

V roce 1950 měly televizní přijímač dvě procenta amerických domácností. V polovině 50. let to už bylo
64 procent domácností a v roce 1960 již televizi vlastnilo 90 procent domácností. (Signorielliová 2005: 3)
5
Oficiální název zněl The National Comission on the Cause and Prevention of Violence.
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veřejnosti panovalo přesvědčení, že tato legislativa praxi nezmění, sociální badatelé
věřili, že jde o významný podnět, který konečně povede ke snížení počtu násilných scén
v televizi. (Signorielliová 2005: 13)
V dalších letech byl tento dokument aktualizován a přibývala regulační opatření.
Nicméně není cílem této práce podat vyčerpávající přehled toho, jak Spojené státy
historicky reagovaly na zvyšující se produkci mediálního násilí. Výše uvedené je ale
ukázkou, že se stát snažil o určitou prevenci, stejně jako o adekvátní reakce na tragické
události. Příkladem může být prezidentský summit v Bílém domě na téma násilí
mládeže, který se konal v květnu 1999 – jen pár dní po vražedném řádění Dylana
Klebolda a Erica Harrise na coloradské střední škole Columbine.

3.4 Nejvýznamnější studie o účincích násilí v médiích
Závěrem této kapitoly, která pojednává o vlivu násilí v médií obecně – nikoli výhradně
o roli médií v případě vražedných řádění na školách, představím několik výzkumných
prací z akademické oblasti, které považuji za stěžejní v oblasti dosavadní badatelské
práce z hlediska zaměření mé diplomové práce.
Rozlišují se zpravidla do tří skupiny dle toho, na jakém způsobu výzkumu jsou
založeny. V prvé a nejpočetnější řadě se jedná o laboratorní experimenty, kdy je určitá
skupina osob vystavena působení vybraného mediálního obsahu a následně se měří,
zaznamenávají reakce či jednání účastníků experimentu. Výsledek se zpravidla
porovnává s měřením u druhé skupiny osob, která daný mediální obsah neviděla nebo
byla vystavena jinému obsahu. Dalším typem je longitudinální analýza, kdy je stejná
skupina jednotlivců sledována po delší časové období a zaznamenávají se a následně
porovnávají získaná data z jednotlivých fází měření. A třetím nejtypičtějším způsobem
sledování vlivu médií je metaanalýza, kdy se porovnává hned několik výsledků
z různých studií na stejné téma.

3.4.1 Experimentální výzkumy
3.4.1.1.

A. Bandura: panenka Bobo a teorie sociálního učení

Možná více než jméno výzkumníka je v případě pokusů Alberta Bandury z počátku 60.
let známá jeho panenka Bobo, na níž testoval hypotézu o účincích mediálního násilí.
Jeho laboratorní experiment spočíval v tom, že děti nechal sledovat záběry, na nichž se
herec choval k panence agresivně. Bil ji, kopal ji, křičel na ni. Druhá skupina dětí

26

naopak sledovala video, v němž se herec k panence choval hezky. Poté si děti šly hrát a
k dispozici měly i přesně takovou panenku, jaká byla ve filmu. Experiment potvrdil, že
děti, které sledovaly agresivní chování k panence, měly tendenci chovat se k ní stejně ve
chvíli, kdy měly panenku k dispozici. (Bandura et al. 1961: 575-582)
Spolu s Richardem Waltersem tyto poznatky i celý experiment v dalších letech
rozváděl a nakonec formuloval do známé teorie sociálního učení 6 (Bandura, Walters
1963). Tato teorie tvrdí, že pozorování chování a jeho důsledků má významný vliv na
další jednání jedince. Kriminální chování je pak dle této teorie chápáno jako důsledek
pozorování delikventního chování, které nebylo dostatečně potrestáno nebo nebylo
potrestáno vůbec, popř. pachatel mohl být za své chování dokonce pochválen či
odměněn.
3.4.1.2.

L. Berkowitz: agrese mladých delikventů

Do terénního experimentu, mimo jiné, se během své kariéry pustil americký psycholog
Leonard Berkowitz. Tým, který vedl, se zaměřil na mladé delikventy v nápravných
zařízeních. (Parke et al. 1977) I v tomto případě bylo základem jejich vystavení médiím
s násilným obsahem a následné sledování jejich chování. I jejich výzkum prokázal, že
chlapci, kteří po několik týdnů sledovali filmy a seriály plné násilí, se projevovali
mnohem agresivněji, než ta skupina mladíků, která se na tato videa nedívala. Nejednalo
se ale o zdaleka jediný experiment, který Berkowitz provedl. Lze shrnout, že se
ve svých výzkumech zaměřoval na mládež a sledoval dopady mediálního násilí na
jejich chování (Berkowitz, Rawlingsová 1963; Berkowitz, Alioto 1973).

3.4.2 Longitudinální výzkumy
3.4.2.1.

T. M. Williams: město bez televizního signálu

Vzácným případem výzkumu prováděného v delším časovém horizontu, kdy autoři ani
nemuseli vytvářet žádné zvláštní prostředí pro testování svých hypotéz, je práce Tannis
M. Williams (1986), která se svým týmem sledovala změny v chování obyvatel jednoho
malého kanadského města. Toto město bylo výjimečné v tom, že kvůli své odlehlé
poloze nemělo přístup k televiznímu signálu. Když se v 70. letech nakonec obyvatelé
dočkali příslibu, že dostanou vysílač, využila toho socioložka k provedení unikátního

6

Resp. se Bandura později přiklonil k pojmu sociálně kognitivní teorie.
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výzkumu. Položila jim řadu otázek a sledovala jejich chování a to samé pak udělala i
dva roky poté, co měli ve městě televizi.
Nutno dodat, že Williams se zaměřila i na řadu dalších otázek, například jak se
změnilo uvažování lidí, vnímání jich samotných či života v jejich městě, jak se změnila
kreativita dětí apod. Ovšem v testování agresivity dětí se ukázala změna největší –
měřeno nejen akty fyzického i verbálního násilí. Ve škole jevily žáci druhé třídy dvakrát
větší známky agrese než před zavedením TV signálu. A to se týkalo nejen fyzických
projevů, ale také verbálních. Posmívání a urážky dvojnásobně vzrostly jak u chlapců,
tak u dívek. Školní šikana v podobě slovního napadání byla přitom zpětně zjištěna u
celé řady střelců na školách.
Testování v reálných podmínkách tak potvrdilo výsledky výše uvedených
laboratorních experimentů. Vystavení dětí televiznímu signálu způsobilo, že se v jejich
chování objevilo mnohem více agrese. (Williams 1986)
3.4.2.2. B. S. Centerwall: Jihoafrická republika jako důkaz
Zajímavým longitudinálním výzkumem založeným na datech z přirozeného prostředí je
také práce amerického psychiatra Brandona S. Centerwalla, v níž se zaměřil na
množství spáchaných vražd ve společnosti před a po zavedení televize.
Podle Centerwalla (1989) před tím, než se televize dostala do amerických
domácností, byla národní úmrtnost v důsledku vraždy ve Spojených státech na úrovni
tří vražd na 100 tisíc obyvatel. V roce 1974 už však byl tento poměr na dvojnásobku.
Centerwall tvrdil, že tento negativní vývoj souvisí s rozšířením televize do amerických
domácností. Jako argument využil srovnání s dalšími dvěma státy. V Kanadě podle jeho
zjištění byla situace obdobná. I tam se s příchodem televize zvýšil do poloviny 70. let
počet vražd. Na druhé straně, v Jihoafrické republice byla situace jiná. Až do roku 1974
v zemi platil zákaz televizního vysílání. A počet vražd na 100 tisíc obyvatel se mezi
roky 1945 a 1974 podle jeho zjištění nijak nezměnil. Centerwall to považoval za důkaz
svého tvrzení, že na vzrůstající násilí ve společnosti má vliv televizní vysílání. Tuto
svoji tezi doložil ještě skutečností, že i v Jihoafrické republice začal po roce 1974 počet
vražd přibývat. (Centerwall 1989, srov. Perse 2001: 200-201)
3.4.2.3.

R. Huesmann: mediální násilí v dětství, agrese v dospělosti

Klasickou studií, v níž byly taktéž porovnávané údaje z různých časových období, je
také ta vedená Rowellem Huesmannem, americkým profesorem komunikačních studií a
psychologie. Na začátku sledoval zvyklosti několika stovek chlapců a dívek ve věku
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kolem osmi let a u každého dítěte si poznamenal, kolik času tráví sledováním televize a
to zejména pořadů s násilným obsahem. Už tehdy se ukázalo, že ti, kteří měli
k násilnému obsahu větší přístup, byli agresivnější ve škole. Znovu je podrobil
výzkumu o 15 let později. Výzkum odhalil, že ti, kteří během dospívání sledovali
značné množství pořadů obsahujících násilí, se ukázali být více agresivní v dospělosti
než ti, kteří televiznímu násilí nebyli v dětství v takové míře vystaveni. (Huesmann
2003)

3.4.3 Metaanalýza
Také v oblasti výzkumu mediálního násilí vznikla již řada metaanalýz, z nichž mnohé
ukázaly, že dosavadní výzkumy potvrdily hypotézu o agresi způsobené vystavením
mediálnímu násilí (viz Paik, Comstock 1994; Christensen, Wood 2007). Nicméně
statistický přístup ke stovkám dílčích výzkumů se v této oblasti výzkumu jeví jako
předvídatelný v závislosti na zvolených hypotézách prací. Ukázala to práce Susan
Hearaldové (1986), která ve své metaanalýze porovnávala studie s hypotézou o
agresivitě s těmi, které testovaly neutrální hypotézu, a těmi, které testovaly hypotézu
explicitně neagresivní. Zatímco u studií očekávajících agresivitu byla korelace 0,41, u
neutrálních to bylo 0,17 a u neagresivních 0,01. „Jinými slovy se zdá, že experimentální
vědci - přinejmenším ti, jejichž práce byla publikována - povětšinou dojdou k těm
zjištěním, ke kterým dojít chtějí.“ (Giles 2012: 39-40) S tím souvisí kritika
experimentálních studií, která je předmětem následující kapitoly.

Pomyslnou tečkou za téměř půl stoletím výzkumu účinků mediálního násilí a svým
způsobem vítězstvím všech badatelů, kteří prezentovali přesvědčení, že existuje
kauzální vztah mezi násilím v médiích a zvýšenou agresivitou mladistvých diváků
v reálném životě, se v USA stal dokument zvaný Společné prohlášení k účinkům násilí
v zábavním průmyslu na děti. „Toto prohlášení signalizovalo sílu a jednotu vznikajícího
konsensu o účincích mediálního násilí na počátku nového století.“ (Sparks et al. 2009:
272) Pod prohlášení se podepsalo šest významných zdravotnických organizací7, které
svým podpisem odkazovaly na více než tisíc studií, které potvrzovaly uvedenou
kauzální spojitost mezi mediálním násilím a agresí.

7

Konkrétně American Academy of Pediatrics, American Academy Medical Association, American
Academy of Family Physicians, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry a American
Psychological Association.
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Signatáři ale zároveň zdůraznili, že je nezbytné při debatách o účincích médií
brát v potaz i další okolnosti, které mají nepochybný vliv na to, jakým způsobem
příjemce na mediální obsah zareaguje. „V žádném případě nechceme naznačovat, že
násilí v médiích je jediným, nebo dokonce nutně nejdůležitějším faktorem, který
přispívá k agresi mládeže, antisociálním postojům a násilí. Rozpad rodiny, vliv
vrstevníků, dostupnost zbraní a nespočet dalších faktorů může k tomuto problému
přispět.“ (Společné prohlášení 2000)

3.5 Kritický přístup ke studiu účinků násilí v médiích
I přes výše uvedené závěry výzkumníků a Společné prohlášení významných amerických
institucí nelze opomenout kritické připomínky, které se k výzkumu násilí a mediálních
účinků váží, a také teorii, která hovoří o prospěšnosti násilí v médiích.
Zajímavé výsledky přinesl průzkum mezi samotnými akademickými badateli
z roku 1998. Všichni se účinky médií profesně zabývali, ovšem většina z nich nebyla
ochotna hovořit o nezpochybnitelné příčinné vazbě mezi násilím v médiích a násilím ve
společnosti. Pouze 22 procent badatelů se domnívalo, že zde existuje „zřetelná příčinná
vazba“, 33 procent shledalo „nezřetelnou příčinnou vazbu a jen u některých dětí“ a čtyři
procenta badatelů neviděla „žádnou příčinnou vazbu“. Ostatní vědci se domnívali, že se
jedná o příliš složitou záležitost, než aby mohli jednoznačně odpovědět. (Linnéová
1998, dle McQuail 2009: 498)
Mezi nejznámější zpochybňovatele tezí o mediálních účincích patří profesor
Jonathan L. Freedman. „Vědecké důkazy nepodporují názor, že televizní a filmové
násilí způsobuje agresi u dětí nebo u kohokoli jiného, “ konstatuje Freedman
v předmluvě své knihy, v níž podrobil podrobné kritice klasické případy zkoumání
účinků mediálního násilí, přičemž zpochybnil zejména laboratorní experimentální
pokusy. (Freedman 2002: i) Profesor v knize zmiňuje i střílení na Columbine High
School, kdy konstatuje, že při hledání příčiny chování mladých střelců se poukazovalo i
na televizní pořady a filmy, které sledovali. A přestože v knize vliv médií zpochybňuje,
dále v ní konstatuje: „Zabíjení v Columbine High School získalo enormní pozornost
médií a následovala po něm řada podobných útoků na dalších školách. Je možné, že
pozdější zločiny byly do jisté míry způsobeny zpravodajským pokrytím případu z
Columbine.“ (Freedman 2002: 210)
Podobně se do podrobné revize badatelských prací pustila Joanne Savageová
(2004). A ani ji výsledek vlastní metaanalýzy jednotlivých výzkumů neutvrdil v tom, že
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je možné hovořit o prokázání vlivu násilí v médiích na chování člověka. „Je třeba říci,
že existuje jen málo důkazů o tom, že zaměření se na mediální násilí je prostředek k
nápravě násilné kriminality. (…) Ačkoli jsou ve výzkumech patrné četné pozitivní
účinky televizního násilí na kriminální chování, jedná se zejména o studie se slabou
metodologickou relevancí.“ (Savageová 2004: 120, 125) Závěrem konstatuje, že
vzhledem k tomu, že zákonodárci a další aktivisté často volají po snížení mediálního
násilí, je tento směr výzkumu, zahrnující nyní už více než 40 let práce, stále relevantní a
aktuální a žádá si další podrobné zkoumání. (Savageová 2004: 125)
Denis McQuail ve svém příspěvku k účinkům médií připomíná studii, kterou
vedl Jo Groebel pod záštitou UNESCO, a upozorňuje se v ní na faktory, které vnímání
násilného obsahu ovlivňují. (Groebel 1998) Ve studii se konstatuje, že napodobování
agresivního a násilného chování je mnohem bližší dětem, které samy pochází
z agresivního prostředí, neboť vzorce agresivního chování jsou odrazem toho, co děti
vnímají ve svém skutečném prostředí: frustraci, agresivitu či problematické podmínky.
A od toho se odvíjí to, jak které dítě násilí v televizi vnímá. „Násilí v médiích je
prezentováno v příznivém kontextu a uspokojuje různé potřeby. Kompenzuje vlastní
frustrace a nedostatky v problémových oblastech. Dětem v méně problematickém
prostředí nabízí vzrušení. Chlapcům přináší ‚atraktivní vzory‘.“ (Groebel 1998 cit dle
McQuail 2009: 498). McQuail k tomu dodává: „Tyto závěry nejsou nové a opakují
ponaučení z dřívějších výzkumů. Víme jistě, že nežádoucí účinky se objevují
v důsledku pozornosti věnované televiznímu násilí, ale jsou obecně zprostředkovány
také jinými faktory, které mohou být ‚skutečnou‘ nebo zásadní příčinou nežádoucích
účinků.“ (McQuail 2009: 498)
A na zcela opačném pólu, než jsou závěry akademiků varující před vlivem
mediálního násilí, pak leží teorie takzvané katarze8. Podle ní má totiž násilí a agresivita
v médiích dokonce pozitivní účinky. Za autora novodobé formulace této hypotézy je
považován Seymour Feshbach. Poprvé ji představil ve článku publikovaném v Journal
of Abnormal and Social Psychology v roce 1955, v němž konstatoval, že sledování
televize může redukovat agresi v lidech. V knize Televize a agrese (1971) pak toto své
tvrzení podložil empirickým výzkumem. Feshbach tvrdí, že sledování násilného pořadu
umožňuje uvolnění škodlivých emocí a nepřímé agresivity. Pokud totiž agrese například

8

Pojem katarze pochází z teorie dramatu řeckého filosofa a dramatika Aristotela, který byl přesvědčený,
že drama umožňuje lidem zbavit se jejich pocitu strachu, smutku, lítosti apod. (Signorielliová 2005: 20)
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z důvodu frustrace narůstá, je třeba ji nějak ventilovat. A k tomu podle něj například
akční filmy pomáhají.
Nicméně výzkum, kterým Feshbach svou hypotézu dokládal, označili akademici
za technicky vadný, navíc nikdy jeho experiment nebyl zopakován. Chybí tak
přesvědčivá vědecká data, která by tuto teorii dokládala. (Bushman, Huesmann 2001:
236). Kriticky teorii katarze nahlédl i Berkowitz a poznamenal: „Motoristé se nastanou
méně agresivní, když budou střílet dětským kulometem po ostatních řidičích, a děti se
nestanou více přátelské a milé, když si budou hrát s dětskými pistolemi.“ (Berkowitz
1993: 342)

4 „Šílení“ střelci na školách
Předem pečlivě naplánované případy řádění mladých střelců na školách, při nichž
umírají nevinní studenti i učitelé, jsou v současné společnosti stále relativně řídkým
jevem. Příběhy obětí i samotných útočníků však přitahují velkou pozornost veřejnosti a
médií a pokaždé za sebou zanechávají traumatizovanou skupinu lidí, v jejichž blízkosti
se neočekávaná a pro většinu nepochopitelně tragická událost odehrála.
V této kapitole se pokusím podat k tématu ty nejdůležitější informace, které
vycházejí z aktuálních prací akademických výzkumníků. Zároveň je ale nutné
podotknout, že téma střílení na školách je natolik široké, že je nezbytné jej usměrnit pro
potřeby této práce. Nebudu se proto například podrobně věnovat rozboru
psychologického obrazu nejznámějších střelců či jejich postavením na škole, kterou
navštěvovali, místo toho se zaměřím zejména na jejich přístup k médiím a jejich
mediální výstupy.
Úvodem nejprve upřesním pojmy a představím základní typologii střelců. Poté
se v kapitole zaměřím na společné rysy střelců, které je nutné považovat za
neopomenutelné okolnosti jejich života, pokud budeme hovořit o možném vlivu
mediálního násilí na násilné jednání mladistvých střelců a dále o takzvaném copycat
efektu.

4.1 Operacionalizace pojmů
Výzkumníci z oblasti sociálních věd se o problematiku plánovaného několikanásobného
vraždění na školách začali více zajímat až v druhé polovině 90. let minulého století.
Jakýmsi milníkem byl v tomto směru krvavý masakr na Columbine High School
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v Coloradu ve Spojených státech. Na místě činu zůstalo 12 mrtvých studentů, 1 mrtvý
učitel a 24 zraněných. Vyrojily se v tu chvíli otázky, proč se něco takového odehrálo a
čí je to vina. A stále dokola se opakovaly nejen v médiích, ale položili si je i někteří
akademičtí pracovníci.

4.1.1 Střílení na školách
Zaměření se na v podstatě novou oblast výzkumu s sebou přineslo nutnost vypořádat se
s terminologií. Nicméně současný vědecký diskurz k tomuto tématu není, co se pojmů a
definic týče, jednotný. Pokud se hovoří o několikanásobném vraždění v prostředí
výchovných institucí, používá se hned několik termínů: střílení na školách, vražedné
řádění, střelecké řádění nebo cílené násilí na školách. (Böckler et al. 2013: 3)
Co se týče definice těchto pojmů, i zde existuje více možností. Například
Muschert (2007) nabízí zcela stručnou definici, hovoří o „expresivních necílených
útocích na školní instituce“. Larkin (2009) střílení na školách popisuje jako situaci, kdy
(1) student nebo bývalý student přinese do školy zbraň s úmyslem někoho zastřelit, (2)
dojde k použití zbraně a minimálně jedna osoba je zraněna a (3) střelec se pokusí
zastřelit více než jednu osobu, přičemž minimálně jedna z nich není cíleně vybrána.
Vylučuje tak případy, kdy student přijde do školy, aby si vyřídil účty s nějakou
konkrétní, předem vybranou osobou, a také případy, kdy student přinese do školy zbraň
jen kvůli tomu, aby získal pozornost, nemá však v úmyslu někomu ublížit.
Scheithauer a Bondü (2008) definují střílení na školách takto: (1) Útok je
většinou spáchán dospívajícím pachatelem a uskuteční se ve škole nebo přilehlých
prostorách, jako je školní hřiště nebo zastávka školního autobusu. (2) Místo je speciálně
vybrané pro svůj symbolický význam pro pachatele, který si přeje spáchat odplatu určité
skupině osob nebo si chce vyzkoušet či demonstrovat sílu. (3) Sexuální, finanční či
podobné specifické motivy jsou vyloučeny. (4) Počet obětí není jako kritérium
definován a (5) pachatel je stávající nebo bývalý student školy, na kterou útočí.
V takovém případě by ale například nebylo možné zahrnout nedávný případ vražedného
řádění na Sandy Hook Elementary School, které se odehrálo před Vánoci roku 2012.
Zemřelo 26 lidí, převážně malých dětí. Proč si střelec Adam Lanza vybral právě tuto
školu, se ale nepodařilo objasnit, nedocházel na ni a neměl s ní ani s oběťmi žádnou
jasnou spojitost.
Dosud zřejmě nejrozsáhlejší publikací, která shrnuje zásadní zjištění
v dosavadním výzkumu střílení na školách, je kniha School Shootings (Böckler et al.
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2013). Autoři provedli i svůj vlastní výzkum a jejich operacionalizaci termínu střílení na
školách lze považovat za jakýsi průnik mezi všemi dosavadními pokusy o ujasnění
terminologie. Incidenty, které zahrnuly do výzkumu, splňovaly pět zásadních bodů:
1. Místem násilného činu byla škola (ať už základní nebo střední) nebo instituce
zajišťující vyšší vzdělávání.
2. Pachatel byl stávající nebo bývalý student vzdělávacího zařízení.
3. Byla použita potenciálně smrtící zbraň (střelná zbraň, nůž, výbušnina)
s úmyslem zranit nebo zabít více než jednu osobu. Rozhodujícím kritériem
přitom není výsledek (skutečný počet obětí) ale záměr.
4. Útok se uskutečnil během vyučovacích hodin v areálu školy, zpravidla před
očima svědků, kterými bývají studenti i členové školního personálu.
5. Útočník si vybíral oběti: (a) Promyšleně na základě konfliktních vztahů a dále/a
nebo (b) náhodně a dále/ a nebo (c) pro jejich symbolický význam nebo jejich
status ve školní hierarchii.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že oblast výzkumu střílení na školách, která je
předmětem této práce, nezahrnuje například útoky dospělých osob na děti ve školních
lavicích. Stejně tak se výzkum nezabývá případy, kdy zemřou studenti v souvislosti
s vyřizováním si účtů například mezi dvěma školními gangy.

4.1.2 Typologie „šílených střelců“
Ujasnit terminologii je třeba i u samotných „šílených střelců“. Přestože je toto slovní
spojení v médiích často užíváno a pracuji s ním proto i v textu, z dosavadního výzkumu
je zřejmé, že činy pachatelů nejsou vedeny výhradně psychickou poruchou. Zpravidla je
vedou k hrůznému činu i další motivy, nicméně duševní nemoc se jeví jako zásadní
předpoklad toho, že dotyčný přejde od myšlenek k činům.
Stávající typologie střelců pracuje se třemi kategoriemi, které vychází ze
zjištěných informacích o dosavadních útočnících: (a) traumatizovaní, (b) psychotičtí a
(c) psychopatičtí střelci. (Langman 2009) Nicméně existují i případy, kdy útočník
nezapadá ani do jedné z kategorií.
(a) Traumatizovaní střelci pochází z rozvrácených rodin. Každý z nich zažil
fyzické týrání nebo sexuální zneužívání. Alespoň jeden jejich rodič měl problém s
užíváním návykových látek a alespoň jeden rodič měl za sebou kriminální minulost. (b)
Psychotičtí střelci na rozdíl od traumatizovaných pochází z kompletních rodin, ve
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kterých nedocházelo k jejich týrání, a rodiče neměli problémy se zákonem. Psychotičtí
střelci však nesou znaky schizofrenie nebo schizotypních poruch osobnosti, zahrnujíc i
paranoidní představy, představy o vlastní velkoleposti a sluchové halucinace. (c) Do
třetice je tu pak kategorie psychopatických střelců, kteří též pochází z kompletních rodin
bez znaků nějaké dysfunkce. Nicméně charakterizuje je narcismus, nedostatek empatie,
nedostatek sebevědomí a sadistické chování – dělá jim potěšení způsobovat bolest lidem
či zvířatům. Mají pocit vlastní nadřazenosti a pohrdají ostatními. (Langman 2009: 3)
„Rozlišení různých kategorií školních střelců je důležitý krok vpřed ve snaze jim
porozumět. Nicméně jejich rozdělení na traumatizované, psychotické a psychopatické
střelce nevysvětluje jejich útoky. Mnoho lidí pasuje do těchto kategorií, ale
nerozhodnou se vraždit. Proto je důležité vzít v úvahu i další faktory.“ (Langman 2009:
7)
V případě (a) traumatizovaných střelců hovoří Langman konkrétně o dvou
faktorech: zaprvé, v rodině se vyskytly problémy s nelegálním držením nebo použitím
zbraně, a zadruhé, někdo tyto střelce ke skutku vybídl nebo povzbudil, zpravidla jejich
kamarádi. Typickým příkladem je Jeffrey Weise, v době střílení šestnáctiletý. Při
masakru v Red Lake v Minnesotě v roce 2005 zabil své příbuzné, poté sedm lidí ze
školy a dalších pět zranil. Dříve před tím se Weisův otec zastřelil, když se dostal do
střetu s policií kvůli spáchání trestného činu. Ke střeleckému tahu ve škole povzbuzoval
mladého Weise jeho bratranec.
U (b) psychotických střelců se jeví jako významný spolufaktor rodinné postavení
střelce. Všichni, které Langman kategorizoval jako psychotické střelce, byli
nejmladšími členy rodiny. Krom toho bylo jasně patrné, že se od starších sourozenců
svým chováním lišili. Skutečnost, že si toho byli vědomi jak rodiče, tak učitelé, mělo za
následek zvýšení vzteku a úzkosti psychotických střelců. K tomu je ale ještě třeba
připočíst brzký nástup psychotických symptomů, kdy však nepřišla reakce v podobě
nasazení potřebné medikace.
Fascinace zbraněmi a chápání zbraně jako běžné součásti života je společný
faktor pro většinu (c) psychopatických střelců. Zpravidla vyrůstali v rodinách, kde
rodiče pracovali se zbraněmi nebo je jednoduše měli doma pro vlastní obranu a
potěšení. Krom toho Langman zjistil, že na rozdíl od jiných psychopatů, měli střelcipsychopati sklony k sadismu. Psychopati sice obvykle postrádají empatie pro ostatní a
mohou zranit nebo zabít bez výčitek svědomí, nicméně to není sadismus. Sadismus
znamená hledat příležitosti k tomu mít moc nad ostatními, způsobit jim bolest nebo smrt
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a to kvůli vzrušení, které jim takové jednání přináší. Společným faktorem
psychopatických střelců je pak také jejich schopnost přesvědčit někoho k tomu, aby čin
spáchal s nimi. Příkladem může být Eric Harris, jeden z vrahů na Columbine High
School, který k masakru přesvědčil svého o rok mladšího kamaráda Dylana Klebolda.
(Langman 2009: 8)

4.2 Společné rysy střelců
Na základě výše uvedené operacionalizace pojmu střílení na školách dohledal tým
z německé Univerzity v Bielfeldu (Böckler et al. 2013) přesně 120 případů z různých
zemí světa, kdy vycházeli nejen z databází významných deníků (New York Times,
Washington Post, Süddeutsche Zeitung), ale i například světových agentur (Associated
Press, Reuters) 9 . Výsledný souhrn jim umožnil hledat mezi jednotlivými případy
společné trendy a ze statistického pohledu nabídnout bližší představu o skupině osob,
která se dopouští krvavých masakrů na školách. Pro srovnání: obdobnou cestou šli i
Robertz a Wickenhaüser (2010), kteří došli k číslu 124 případů na celém světě do roku
2010, přičemž více než polovina těchto případů (71) se odehrála v letech 2000-2009. Je
ale samozřejmě pravděpodobné, že výsledný souhrn není zcela kompletní. Na druhou
stranu shoda obou výzkumů, kdy drobná odchylka mohla být dána jemnými rozdíly
v operacionalizaci pojmů, svědčí o relevanci výsledného počtu.

4.2.1 Dějiště tragédií
Z kvantitativního pohledu lze konstatovat, že ve Spojených státech došlo k více těmto
tragickým událostem, než dohromady ve všech ostatních státech světa, které mají se
střílením na školách své zkušenosti. 76 případů ze 120 (viz výše Böckler et al. 2013) se
odehrálo ve Spojených státech, což znamená 63 procent. Akademici poznamenali, že je
z dat také zřejmé, že ke střílení dochází převážně ve vysoce průmyslově vyspělých
zemích. „Tři země, v nichž došlo k nejvíce případům – USA, Německo, Kanada, patří
k světově nejlépe ekonomicky prosperujícím státům.“ (Böckler et al. 2013: 10) Navíc je
zajímavé, že v těchto státech ke střílení nedochází v nejchudších oblastech. Naopak.
Školy v hustě osídlených městech s vysokými sociálními nerovnostmi a vysokou mírou
kriminality jsou téměř nedotčeny, zatímco problému čelí maloměstské až vesnické
výchovné instituce navštěvované zejména bílými studenty z rodin ze střední třídy
společnosti. (Böckler et al. 2013: 10)
9

Podrobně viz Böckler et al. 2013: 8
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4.2.2 Věk, pohlaví a společenské postavení
Ze 123 útočníků 10 byla převážná většina mužského pohlaví, pouze čtyřikrát útočily
dívky. V roce 1979 zastřelila 16letá Brenda Spencerová ze svého domů, který byl hned
naproti škole, dvě osoby a dalších devět jich postřelila. (Fast 2013: 245-261). V roce
1996 zabila 19letá Jillian Robbinsová jednu osobu a další postřelila, 23letá Latina
Williamsová zastřelila v roce 2008 na škole dvě osoby a poté spáchala sebevraždu a
čtvrtým je případ útočnice neznámého jména z Puerto Rico z roku 2011, která injekční
jehlou ve škole pobodala 37 lidí. (Böckler et al. 2013: 520-529)
Tři čtvrtiny pachatelů byly v okamžiku činu v rané nebo střední fázi
adolescence, to znamená ve věku 12 až 21 let. Pouze zhruba pětina pachatelů byla starší
21 let. (Böckler et al. 2013: 13) Společným znakem je také společenské postavení
útočníků, kdy většina z nich pocházela z rodin ze střední nebo nižší střední třídy.
(Rocque 2012: 306)

4.2.3 Rodina
Rodinné prostředí pachatelů již bylo nastíněno výše v klasifikaci střelců, z níž vyplývá,
že spíše než jeden odpovídající model existují dva druhy rodinného zázemí, z nichž
pachatelé zpravidla pochází. Zatímco na jedné straně jsou to neúplné rodiny, kdy rodič
měl problémy se zákonem a zpravidla i s držením zbraně, na druhé straně jsou to
klasické středostavové rodiny, které navenek nejeví znaky dysfunkce. Nicméně jak
ukázala šetření v rodinách následující po tragických událostech, v mnohých případech
bylo zjištěno, že v těchto zdánlivě bezproblémových rodinách žili pachatelé
v podmínkách, které mohly přispět k jejich násilnému chování. Ať už se jedná o
nedostatek intimity a blízkosti v rodinných vztazích, nedostatek emocionální podpory,
či nedostatek rodičovského dohledu. (Verlindenová et al. 2000: 44; O’Tooleová 2000:
21)
Peter Sitzer (2013) zároveň připomíná, že řada výzkumů prokázala, že tyto
nedostatečné rodinné socializační podmínky jsou rizikovým faktorem pro preferenci
mediálních pořadů obsahujících násilí u dětí. Už jen rodičovský dohled a kontrola mají
významný vliv na to, jaké pořady děti sledují. A týká se to i počítačových her.
Například Jürgen Bofinger (2001) ve své práci konstatuje, že dobré vztahy mezi dětmi a
rodiči jsou spojeny s nižší preferencí bojovných a střílecích her u dětí.
10

Hovoříme o 120 případech, viz Böckler et al. 2013, ale tři z nich spáchaly dvojice, tedy celkem 123
útočníků.
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4.2.4 Duševní poruchy a agresivita
Přestože většina střelců neměla v době činu v trestném rejstříku žádný záznam o
spáchání nějakého zločinu, pozdější studie ukázaly, že u řady z nich byly jasně patrné
projevy zvýšené agrese a násilného chování. Stephanie Verlindenová (2000) se detailně
zabývala devíti případy střílení na školách ve Spojených státech z konce 90. let. Jeden
z případů spáchala dvojice, hovoří tedy o deseti pachatelích. Uvádí, že u devíti z deseti
pachatelů bylo zřetelné agresivní chování, ať už fyzické, verbální nebo obojí.
(Verlindenová et al. 2000: 43)
Přibližně polovina útočníků si vylívala už dříve svou zlost na zvířatech.
Například Kipland "Kip" Kinkel, který v roce 1998 zabil nejprve své rodiče, poté dva
studenty a dalších osm postřelil, se chlubil spolužákům, jak týrá a zabíjí zvířata. Děti z
jeho okolí uvedly, že kočkám uřezával hlavy a vystavoval je nabodnuté na klacky.
Jednou měl dokonce pomocí výbušniny roztrhat krávu. Běžně měl navíc ze svého
deníku třídě předčítat své plány, jak je zabije. Kinkel byl několikrát dočasně vyloučen
ze školy, mimo jiné za to, že kopal své spolužáky do hlavy, nebo poté, co přinesl do
školy zbraň. (Verlindenová et al. 2000: 37-38)
Tendence k agresivitě úzce souvisí s často identifikovanými rysy střelců
z psychodynamického pohledu, kdy většina z nich byli introvertní lidé s nedostatečně
vyvinutými sociálními dovednostmi a měli kvůli tomu za sebou subjektivně velmi
vážné selhání. Na toto téma vznikla studie, která se zabývala německými střelci, kdy
závěr byl, že šest ze sedmi střelců byli snadno náchylní k narcisistické újmě a měli
silnou tendenci k obdivování a fantaziím o bezmezné síle a vlastní důležitosti.
Výsledkem toho bylo, že nedokázali adekvátně přijmout vlastní selhání a pády a
nemohli tak dosáhnout vnitřního klidu. (Robertz 2013: 107) To vše souviselo s jejich
duševními poruchami. U řady střelců byly diagnostikovány depresivní stavy, které u
některých vedly až k pokusům o sebevraždu. U psychotických pachatelů pak byly
někdy zjevné symptomy schizofrenie nebo schizotypní poruchy osobnosti, které se
vyznačují omezenými emočními reakcemi, sklonem k paranoidnímu smýšlení, bizarním
fantaziím a zpravidla velmi introvertnímu chování. (Langman 2013: 136)

4.2.5 Šikana
Předmětem velkého zájmu výzkumníků při snaze o vysvětlení příčin vražedných
incidentů na školách se stala také školní šikana. Z deníkových záznamů řady pachatelů
je totiž zřejmé, že verbální a mnohdy i fyzické útoky spolužáků byly jedním z motivů,
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které pachatele dovedly k činu. Larkin se zabýval 38 pachateli z amerických škol, kteří
zaútočili v letech 1974 až 2012. Z těchto 38 útočníků jich minimálně 20 jednalo ve
snaze o odplatu za šikanování, ubližování a zastrašování spolužáky. Jak Larkin uvádí,
v řadě případů – zvláště těch které předcházely incidentu na Columbine High School –
se média zaměřila na vztahy v rodině a psychologickou stránku střelců, spíše než na
jejich postavení na škole. Až detailní zájem o Columbine ukázal, že deníkové záznamy
střelců obsahovaly rozsáhlé zápisky o šikaně a o touze po odvetě. (Larkin 2009)
V některých případech se pak trýznitelé pozdějších střelců stali jejich
primárními cíli. Příkladem mohou být dva tragické incidenty ve Finsku. Nejprve PekkaEric Auvinen v roce 2007 zastřelil 8 lidí a dalších 12 poranil, o rok později Matti J.
Saari zabil 10 lidí a dalšího postřelil. V obou případech vyšetřování ukázalo, že se jejich
oběťmi stali zejména ti, kteří je šikanovali. (Kiilakoski, Oksanen 2011) Na druhou
stranu střelci z Columbine si za své cíle vybrali nejen své trýznitele, ale jejich útok byl
namířen i na ty, kteří tolerovali a přehlíželi šikanu ve škole pro vlastní dobro, což pro ně
byli až na pár výjimek všichni. (Larkin 2013: 160)
Po incidentu se začalo hovořit o problému zvaném „kult atletů“, kdy se snesla
kritika na americký vzdělávací systém, který měl tendenci protežovat žáky začleněné do
sportovních týmů, které školám zajišťovaly publicitu díky prestižním sportovním
turnajům. Právě tito sportovci pak stáli na vrcholu pyramidy představující školní
hierarchii, zatímco střelci většinou tvořili její základnu, na níž se snášely posměšky
elitních studentů. Vražedné řádění střelců ve školách pak bylo nejen reakcí na vlastní
ponižování, ale i snahou ukázat sílu a dominanci a představit se tak v podobě
obdivované maskulinity. „Ti střelci nejsou psychopatologičtí devianti, ale spíše lidé
snažící se v maximální míře přiblížit určité normativní konstrukci maskulinity.
Konstrukci, která definuje násilí jako legitimní odpověď na utržené ponižování.“
(Kimmel, Mahler 2003: 1440 cit. dle Larkin 2013)
Z Larkinem zkoumané skupiny 38 střelců bylo u 25 z nich možné jasně stanovit
jejich postavení ve školní hierarchii. 21 z nich byli školní vyvrhelové nebo samotáři,
kteří byli odmítnuti svými vrstevníky coby jedinci nebo členové určité opovrhované
skupiny, jako byla například takzvaná Trenčkotová mafie, nebo v jiném překladu Mafie
nepromokavých kabátů11, v Columbine, kdy střelci byli součástí skupiny, která nosila
jako poznávací znamení tmavé dlouhé nepromokavé kabáty. (Larkin 2013: 170)

11

Originální název zní Trenchcoat Mafia.
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4.2.6 Bilance útoků
Z nasbíraných dat je též patrné, že za poslední tři desetiletí narůstala vážnost incidentů
na školách v počtu mrtvých a zraněných. Může za to zejména fakt, že narostl počet
případů, kdy počet obětí byl v dvouciferném čísle. Výsledek 13 mrtvých a 23 zraněných
po střílení na Columbine High School v roce 1999 se okamžitě zařadil mezi
nejtragičtější případy svého druhu a incident se stal „jedním z největších amerických
traumat minulého století“. (Muschert, Larkin 2007) Nejvražednější masakr v novodobé
historii se ale se Spojených státech odehrál před sedmi lety. Tehdy 23letý Seung-Hui
Cho zabil na Virginia Tech University 32 lidí a zranil dalších 25. Dosud je to
celosvětově nejtragičtější případ střílení na školách po roce 1990.
Nicméně v celkovém pohledu je rozdíl v počtu obětí výrazný. Pouze v 16 ze 120
případů, které zkoumal tým z německé Univerzity v Bielfeldu (Böckler et al. 2013),
byly zabity více než čtyři osoby. A co se týče zraněných, ve 42 případech ze 120 bylo
zraněno více než pět lidí tak, že potřebovali ošetření lékařů. „Značný rozdíl v počtu
obětí u jednotlivých případů je způsoben rozdílnostmi v plánování a provedení útoku.
Někteří pachatelé jako třeba Seung-Hui Cho jednali s velkým odhodláním a
soustředěností, zatímco jiní se vzdali nebo byli přemoženi. Ze 123 střelců jich 33, tedy
27 procent, spáchalo sebevraždu.“ (Böckler et al. 2013: 12-13)

4.2.7 Rizikové faktory dle FBI
Na nárůst tragických incidentů na amerických školách na konci 90. let minulého století
musely zareagovat i nejvyšší úřady. V roce 1999 Federální úřad pro vyšetřování (FBI)
dokončil zprávu (O’Tooleová 2000) podrobně popisující velké množství rizikový
faktorů, které mohou vést k tomu, že se student rozhodne zabít své spolužáky a učitele.
FBI ale byla velice opatrná a ve zprávě několikrát zdůraznila, že se nejedná o
psychologický profil střelců a že je třeba popsané faktory vnímat v širším kontextu
chování jednotlivých studentů. Popsané faktory měly být vodítkem k tomu, aby škola
mohla rozpoznat, zda by veřejná hrozba násilím pronesená studentem měla být brána
vážně. Jak totiž zkušenosti z minulosti ukázaly, přestože mnozí střelci dali najevo svůj
vztek a touhu po odplatě například ve školních písemných pracích, nepřišla od učitelů a
vedení škol adekvátní odezva. „Jestliže už jednou padne výhružka, je zásadně důležité
mít k dispozici nestrannou, racionální a standardizovanou metodu hodnocení hrozby a
vědět, jak na ni reagovat.“ (O’Tooleová 2000: 1)
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Národní centrum pro analýzu násilí, spadající pod FBI, vypracovalo zmíněnou
zprávu na základě 25 let zkušeností s hodnocením potenciálních hrozeb, dále dle názorů
ze sympozia ke střílení na školách pořádaného v roce 1999 a také na základě
hloubkového zkoumání 18 případů střílení na školách. Výsledkem jsou čtyři skupiny
varovných signálů, které je třeba v případě výhrůžky u studenta hledat. První skupina se
týká jeho osobnostních rysů, druhá rodinného zázemí, třetí chování ve škole a čtvrtá
skupina zahrnuje sociální dynamiku, čímž jsou chápány mimoškolní aktivity, vztah
k drogám a alkoholu, vztah k mediálnímu násilí apod. Jako rizikový faktor v případě
vyhrožujícího studenta je tak například vnímáno, když má „snadný a nekontrolovaný
přístup k filmům, televizním pořadům, počítačovým hrám a internetovým stránkám
týkajícím se extrémního násilí“. Doporučuje se také v případě takového studenta
sledovat jeho chování a reakce na střílení, které se odehraje na některé jiné škole.
(O’Tooleová 2000)
„Škola nesmí ignorovat hrozbu násilí. Ať už je věrohodná nebo ne, každá hrozba
se musí brát vážně, vyšetřovat a musí na ni přijít reakce.“ (O’Tooleová 2000: 25)

5 Vybrané případy v mediálním kontextu
Předchozí kapitolu lze označit za nezbytný úvod do problematiky střílení na školách.
Stručný historický exkurz nyní ukáže, že případy střílení na školách zaznamenaly
Spojené státy americké – které se s tímto problémem potýkají v nejvyšší míře – už před
2. světovou válkou, a poté se již budu podrobně zabývat několika vybranými případy,
které se odehrály v posledních dvaceti letech a staly se v podstatě synonymem pro
pojem střílení na škole. Detailně se zaměřím na kauzu coloradské Columbine High
School, popíši, jakou roli v ní hrála média v širším slova smyslu a jakým způsobem
k případu přistupovala média zpravodajská. To bude důležité i kvůli druhé části této
kapitoly, v níž se budu zabývat copycat efektem, který je vnímán jako hlavní riziko
spojené s mediálním pokrytím střílení na školách.

5.1 Historický vývoj střílení na školách
K násilí na školách obecně docházelo v podstatě od počátku historie povinné školní
docházky, avšak problém několikanásobných vražd ve školním prostředí je relativně
nový. Před rokem 1900 nebylo vyučování ve Spojených státech nijak zvlášť
organizované, spíše panovala poměrně rozvolněná forma výuky. Ve 20. století se ale

41

vzdělávání stalo hlavní částí života dítěte. „A zřejmě v důsledku náhle se zvyšujícího
počtu dětí na školách se změnil i druh školního násilí. Studentské protesty a nepokoje se
postupně staly běžnými a mnohdy je provázelo násilí. A k tomu navíc přibyly izolované
projevy extrémního násilí.“ (Rocgue 2012: 305)
Takovým projevem je i právě střílení na školách. Při datování prvního takového
případu se zpravidla uvádí rok 1925 a neodehrál se, možná poněkud překvapivě, ve
Spojených státech, nýbrž na evropském kontinentu. Konkrétně ve Vilniusu, hlavním
městě Litvy, které však v tehdejší době bylo ještě součástí Polska. Jméno ani věk
pachatele nejsou známy, dle dostupných informací ale za použití střelné zbraně a
výbušniny zabil na tamějším gymnáziu celkem 4 osoby a dalších 10 zranil. Nakonec
sám sebe zastřelil. (Böckler 2013: 520) Jedná se v podstatě o jediný záznam o řádění
šíleného střelce na školách před 2. světovou válkou. Další záznamy už se datují do 50
let. Jak uvádí Rubel (1978), před rokem 1950 jen málokterá škola vyžadovala nějaká
bezpečnostní opatření. K roku 1970 už je ale přijala řada škol, k čemuž přispěly i
aktivity sociálních hnutí zabývajících se rasovou segregací či zahraničně-politickými
aktivitami tehdejší americké vlády.
Do tohoto období spadá i první americká zkušenost s velkým počtem obětí po
řádění šíleného střelce. V roce 1966 zaútočil 25letý Charles J. Whitman na University
of Texas. Bilance tohoto masakru se dosud řadí mezi nejhorší svého druhu. Whitman
zabil 15 lidí a 31 dalších zranil12. Nakonec ho policisté zastřelili. V té době byl podobný
čin neslýchaný a šokoval celé Spojené státy. O podobném případu ve světě se ale
Američané mohli dočíst o dva roky dříve v zahraničních rubrikách novin. Při masakru
na základní škole v německém Kolíně nad Rýnem přišlo o život deset lidí a na místě
zůstalo přes dvacet zraněných. Útočníkem však v tomto případě nebyl žák školy,
zaútočil 42letý Walter Seifert a to za použití vlastoručně vyrobeného kopí a
plamenometu. (Bröckler 2013: 520; Welt.de 9. 3. 2012, online)
Až do 90. let platilo, že pokud došlo k vražednému řádění na školách, jednalo se
o jednotlivé izolované případy v průběhu let. Avšak právě od počátku 90. let byla patrná
změna. Média začala náhle informovat o bezprecedentním počtu útoků na školách, které
končily několikanásobnými vraždami a neměly přitom nic do činění například
12

Podobně tragická událost se na americké škole odehrála v roce 1927, ale okolnosti byly poněkud jiné.
Pachatelem byl 55letý Andrew Kehoe. Postupně během šesti měsíců nanosil do sklepení pod jednu že
škol ve městě Bath v Michiganu výbušniny, údajně kvůli zavedení školního poplatku. Ještě před
odpálením výbušnin zabil svou ženu a většinu domácích zvířat. Výbuch poté zabil 45 lidí, z toho 38 dětí,
a dalších více než 50 zranil. (O’Tooleová 2013: 177; Rocque 2012: 305)
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s rozepřemi mezi mládežnickými gangy. „To vedlo k masivnímu mediálnímu pokrytí
těchto událostí a zároveň ke zvýšení zájmu výzkumníků.“ (Rocque 2012: 305) Tento
nárůst potvrzují i data z již zmíněného výzkumu, který je založen na studiu 123 případů
střílení na školách z celého světa. „Nepatrný nárůst lze sledovat už v 80. letech, ačkoli
v letech 1989 a 1990 není znám žádný případ. Silný nárůst počtu incidentů následuje
v průběhu 90. let, kdy došlo minimálně ke dvěma událostem za rok. Sedm útoků na
školách v roce 1999 pak znamenalo vrchol této dekády. Pokles na pouhé dva případy
v roce následujícím mohl být způsoben zvýšenou pozorností a prevencí těchto tragédií
ve Spojených státech, což byl důsledek nejen obecného zájmu o rozmach střeleckých
incidentů na školách, ale zejména reakcí na šokující výsledek řádění dvou studentů na
Columbine High School v roce 1999.“ (Böckler et al. 2013: 9)
Jak výzkumníci dále pokračují, po roce 2000 však počet případů znovu začal
narůstat a rok 2002 se počtem sedmi incidentů vyrovnal tragickému roku 1999. V tom
roce však křivka ještě dosavadního rekordu nedosáhla. Ten přišel v roce 2008, kdy je
celosvětově zaznamenáno devět těchto případů. Jen rok předtím se odehrál nekrvavější
střelecký útok na škole v historii USA. Student Virginia Tech University Seung-Hui
Cho zaútočil na svou školu a zabil 32 studentů a zaměstnanců školy a dalších 25 utrpělo
střelná poranění.
Z údajů je tedy podle Böcklerova týmu jasně patrné, že v minulém desetiletí
počet střílení na školách vzrostl. Zatímco v 80. letech vycházelo na každý rok 1,1
případu, v 90. letech to už bylo 3,6 případu za rok a v první dekádě 21. století 5,7
případu střílení na školách za rok. Nicméně němečtí akademici střízlivě dodávají:
„Přestože tato čísla značí jasně vzrůstající trend, je třeba poznamenat, že střílení na
školách zůstávají mimořádně vzácnými událostmi. Dramatické mediální zpravodajství
hovořící o šířící se epidemii školních masakrů neodpovídá aktuálním údajům.“ (Böckler
et al. 2013: 9-10)
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Graf č. 2 - Vývoj počtu případů střílení na školách na světe v letech 1925 až 2011
(Zdroj: Böckler et al. 2013: 9)

5.2 Masakr na Columbine High School, 1999
Pokud by se akademičtí výzkumníci měli shodnout na jednom případu střílení na škole,
který lze označit za přelomový, byl by to nepochybně masakr na Columbine High
School v americkém státě Colorado, který se odehrál 20. května 1999. Není to sice
nejkrvavější incident svého druhu, ale ve své době šokoval tím, k jakému činu až
dokáže skrytá nenávist mladé lidi dohnat. S jakou krutostí a chladnokrevností dokáží
jednat. To vše za enormního zájmu médií, která pohltila nejen Američany u televizních
obrazovek, ale i lidi ve světě, neboť událost plnila i obsah zahraničního zpravodajství.
V té době ale ještě nikdo netušil, jak často o dvojici střelců z Columbine lidé
v budoucnu uslyší. To je ale právě důvod, proč je důležité se nad coloradským školním
masakrem pozastavit a svým způsobem v něm hledat poučení.

5.2.1 Průběh tragédie
Ve skutečnosti to měl být mnohem tragičtější útok, než jak nakonec skončil. Dopoledne
onoho dne krátce po 11. hodině totiž Eric Harris a Dylan Klebold přinesli do školní
jídelny dvě podomácku vyrobené výbušniny, které uschovali do tašek a nenápadně
odložili v hale, kde v té době trávilo čas téměř 500 studentů. Rozbuška byla nastavená
na 11:17. Harris s Kleboldem stáli před školou, zbraně měli schované pod
trenčkotovými kabáty a byli připraveni střílet do davu zpanikařených studentů, kteří by
se po explozi snažili opustit školu. Bomba byla natolik silná, že mohla zničit celou
jídelnu včetně knihovny v patře nad ní, která se později stala hlavním dějištěm pomsty
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dvojice vrahů. Jenže rozbuška se neaktivovala. Hlavní část měsíce plánovaného útoku
hned na začátku selhala. Mstícím se studentům tak nezbylo, než se o vše postarat sami.
(Larkin 2007: 1-3)
Ještě než vstoupili do budovy, začali střílet po kolemjdoucích studentech před
školou. Mrtví a poranění začali okamžitě přibývat. Poté dvojice zamířila do jídelny, kde
se snažila zjistit, proč výbušniny selhaly. Tou dobou už byla přivolaná policie a ve škole
vypukla panika. Ovšem k nejkrvavější části masakru mělo teprve dojít. A to poté, co se
Harris s Kleboldem přemístili o patro výše do knihovny. Jak vypověděli svědci, chlapci
se během svého řádění usmívali a v jedné chvíli měl jeden z nich například zvolat:
„Tohle je to, co jsme vždycky chtěli udělat! Je to skvělý!“ (Larkin 2007: 3, 5) V 11:29
vešli oba dva do školní knihovny, kde se pod stoly krčilo 52 studentů a jedna učitelka,
která byla po telefonu ve spojení s policií. "Vstávejte! Všichni atleti se postaví!" vykřikl
Klebold po příchodu do knihovny. "Každý s bílou čepicí (součást atletické školní
uniformy) nebo se sportovním emblémem je mrtvý!" Když se nikdo nezvedl, Harris
pokračoval: "Fajn, tak prostě začnu střílet." Z uvedeného je zřejmé, že přestože vrazi
stříleli na první pohled bezcílně, měli vytipované skupiny studentů, které chtěli zabít.
Výše jsem uváděla kritiku „kultu atletů“, která přišla po incidentu a která souvisí právě
se svědectvími přeživších, že právě studenti-sportovci, požívající na škole nejrůznějších
výhod, byli pro střelce cílem číslo jedna.
Celý průběh masakru detailně vylíčil například Larkin ve své knize
Comprehending Columbine (2007), v níž vycházel mimo jiné z policejního spisu o více
než 20 tisících stranách (JCSO 1999). Střílení ustalo po zhruba 45 minutách v poledne
20. května 1999 poté, co Eric Harris a Dylan Klebold spáchali sebevraždu. Zastřelili se.
Zabili celkem třináct lidí a dalších 23 postřelili, mnohým zůstaly trvalé následky.

5.2.2 Přístup médií k tragédii
Přestože i předešlé případy střílení na školách získaly velkou pozornost médií, to, co
následovalo po Columbine, bylo bezprecedentní. Jak konstatoval tehdejší americký
prezident Bill Clinton, událost „propíchla srdce národa“ a sevřela zemi v uhranutém
zděšení. (JC, online) A tomu odpovídal zájem novinářů, potažmo veřejnosti. Jak
ukázala zpráva výzkumného centra Pew Research Center for the People and the Press,
tragédie se stala nejsledovanější událostí daného roku. Střílení věnovalo velkou
pozornost 68 procent veřejnosti. (PRCPP 1999)
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V době, kdy se k novinářům dostaly první kusovité zprávy, že se na Columbine
střílí, byla řada z nich na nedaleké tiskové konferenci k vyšetřování jedné místní vraždy.
Okamžitě však byli všichni přesunuti ke školnímu areálu. Informování o události měl na
starosti tamější úřad šerifa pro oblast Jefferson County, v níž se škola nacházela. První
dotaz z lokálních médií na střílení ve škole přišel už tři minuty po půl dvanácté, tedy ve
chvíli, kdy ještě masakr nebyl zdaleka u konce. V tu chvíli už někteří novináři přijížděli
na místo. (Larkin 2007: 11) Před tři čtvrtě na dvanáct zavolala na policii první celostátní
tisková agentura a brzy na to se nad Columbine High School objevily první
zpravodajské helikoptéry a o rozhovor s místním šerifem se začali hlásit americké
mediální osobnosti jako Larry King nebo Jay Leno. Do půlnoci vyřídilo místní policejní
oddělení 339 novinářských dotazů z více než 60 zemí světa. (JC, online)
Rušno však bylo zejména přímo před střední školou. „V nejvytíženější chvíli,
tedy během prvních 48 hodin po incidentu, bylo na místě mezi 400 až 500 novináři.
Spolu s nimi 75 až 90 satelitních přenosových vozů a asi 60 televizních kamer. Dorazilo
i nejméně 20 televizních štábů ze zahraničí.“ (JC, online) První tisková konference se
uskutečnila hodinu a půl poté, co ustala střelba na Columbine. Brífink s novináři pak
následoval každou hodinu. Hlavním mluvčím k vyšetřování incidentu se stal policista
Steve Davis, který vedl tiskové konference a během prvních dvou dnů, kdy byl zájem o
nové informace neustávající, poskytl navíc přes 130 rozhovorů na kameru. Tiskový
brífink se první dva dny konal každou hodinu. „Střílení na Columbine bylo první, které
se odehrávalo živě před zraky diváků u televize. Vyčerpávající, opakující se,
kontinuální zpravodajství, které po incidentu následovalo, symbolizovalo trvalou změnu
veřejného diskurzu ke střílení na školách. Columbine lze označit za zlom ve způsobu
mediálního pokrytí tohoto typu tragédie.“ (DeFoster 2010: 466) Někteří výzkumníci
toto střílení svým mediálním významem přirovnávají k válce v Perském zálivu, o které
se hovoří jako o první válce ‚v přímém přenosu‘. Několikatýdenní válčení na počátku
roku 1991 takřka nepřetržitě přenášely desítky televizních stanic do celého světa.
Hlavní zájem médií v prvních hodinách po tragédii ve škole směřoval
samozřejmě k detailům střílení a očitým svědectvím žáků a personálu školy.
Šokovaným divákům novináři neustále servírovali nejnovější podrobnosti, ovšem i
s nedostatky takovéhoto proudu zpravodajství, kdy v konkurenčním boji jednotlivých
médií o exkluzivní informace nebyl dostatek času na jejich ověřování. Zazněla tak řada
faktů, které se až později ukázaly jako nepravdivé. „Po Columbine přišlo mediální
šílenství, kdy se vyrojily informace všeho druhu bez ohledu na to, zda byly pravdivé
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nebo ne. Lidé jen sledovali zprávy a podivovali se, co mohlo přimět dva středoškoláky,
kteří už byli téměř dospělí, k masové vraždě.“ (Tourtellotteová 2013: 3) Zpočátku se tak
zpravodajství zaměřovalo na zodpovězení základních otázek kdo, co, kde a jak, rychle
ale přišla druhá fáze mediálního pokrytí události, která zacílila na otázku mnohem
složitější - proč. (Scharrerová 2003)
Novináři se tak začali zajímat o policejní vyšetřování a sami se do něj částečně
zapojili. Jak uvádí vyšetřující zpráva, pokud měli novináři pocit, že získali informaci,
která by pro vyšetřování mohla být důležitá, upozorňovali na ně policii. (JC, online)
Postupně média prezentovala celou řadu teorií, co Klebolda s Harrisem k tak hrůznému
činu přivedlo. Za významné faktory se označovalo jejich trýznění a šikana ve škole,
hraní videoher, televizní násilí, homofobie, náboženská nenávist, duševní porucha,
politický liberalismus, nedostatek životních hodnot, snadný přístup ke zbraním,
rock&rollová hudba, mládežnická subkultura zvaná gotic, nedostatek rodičovského
dohledu či dokonce židovská konspirace. Avšak jak po měsících vyšetřování a před
zveřejněním několikatisícové policejní zprávy připustil sám šerif Jefferson County John
Stone, jasnou odpověď na otázku proč se nalézt nepodařilo. „Důkazy neposkytly žádné
konečné vysvětlení a ta otázka nás tak stále pronásleduje.“ (Larkin 2007: 14)

5.2.3 Střelci, komunikace a média
Od počátku vyšetřování bylo jasné, že střelci neměli v plánu pozadí vražedného
masakru skrývat. Když policisté dorazili do jejich domovů, našli v pokojích celou řadu
důkazů, z nichž bylo zřejmé, že oba dva stáli o to, aby se o nich veřejnost dozvěděla
podrobnosti. Aby lidé znali jejich jména, jejich tváře, jejich zájmy, způsob tréninku a
přípravy útoku i jejich nejniternější pocity, které se jim honily hlavou v posledních
letech. Zanechali po sobě totiž i deníkové záznamy, do nichž zapisovali nejen události
všedních dnů, ale i své pocity nenávisti, své představy a sny o budoucnosti a s ní
spojenou touhu po pomstě všem těm, kteří jim dle vlastních pocitů ubližovali,
ponižovali je nebo si to jednoduše zasloužili.
Dylan Klebold začal deník psát v roce 1997, Eric Harris o pár měsíců později.
Oba dva si do deníků poznamenali i harmonogram pro osudný den 20. května 1999.
Kleboldův záznam byl stručnější. Sepsal jen plán toho, jak to bude probíhat ve škole, se
závěrečnou poznámkou ‚have fun!‘, kterou tužkou ještě podtrhl a lze ji přeložit jako
‚užij si to!‘ nebo ‚pěknou zábavu!‘. Harris byl detailnější. Poznamenal si budíček v 5:00
a poté i vše ostatní, co je před příjezdem do školy třeba zařídit. Poslední bod byl

47

označený časem 11:16 a poznámka byla stručná: HAHAHA. (Příloha č. 1 a 2) V deníku
také zdůraznil, že zodpovědnost za čin nese jen on a Klebold. „Je to moje vina! Ne
mých rodičů, mých bratrů, mých přátel, mých oblíbených kapel, počítačových her nebo
médií. Jen moje.“ (JC2, online)
Další podrobnosti odhalila také webová stránka Trenčkotové mafie, kterou
spravovali a kde sdíleli své výkřiky, eseje, popisy vandalských výprav do okolí, při
kterých ničili majetek lidí ve městě, dále seznamy lidí, které nenávidí, a další rozmanité
dokumenty.
Ještě více o nich ale vypověděly videozáznamy, které pořídili, přičemž většinu
jen pár dní před útokem. Na nich zdokumentovali nejen své plány, ale i celou filosofii
jejich životního rozhodnutí. Jeden z pásků byl dlouhý skoro dvě hodiny a natočili ho
během tří různých setkání v březnu 1999. Ostatní videa natočili během dubna a poslední
z nich jen několik minut před tím, než vyrazili na Columbine s cílem zabít stovky
studentů. S kamerou prošli Harrisův pokoj a předváděli své zbraně a bomby i
připravený úbor na akci. „Lidé nemají vůbec ponětí,“ prohlásil na jednom ze záznamů
Klebold. A měl pravdu. Varovné signály existovaly, ale nikdo nedokázal odhalit jejich
vážnost. (Gibbsová, Roche 20.12.1999)
Z videozáznamů bylo také jasně patrné, jak moc toužili proslavit se, i když
nechvalně. Dobře si uvědomovali, že zatímco pomstí své ponížení, pomůže jim čin
zároveň také ke statusu celebrity. Novináři amerického týdeníku Time Nancy Gibbsová
a Timothy Roche byli jedněmi z těch, kteří mohli obsah pásek zhlédnout. Později do
týdeníku napsali: „Protože byli pohlceni násilím a chybělo jim slitování, mohli docílit
všeho naráz: přichystat odplatu těm, kteří jim ublížili, získat slávu a také vytvořit kult
pro všechny, kteří trpěli a byli zavrženi stejně jako oni. Toužili po tom, aby se z jejich
příběhu stala předloha pro film, proto své jednání také pečlivě okořenili ‚dávkami
náznaků a dramatické ironie‘, jak napsal sám Harris. Například sepsal báseň, v níž si
sám sebe představoval jako kulku.“ Citovali také agenta FBI Marka Holstlawa, který
potvrdil to samé: „Chtěli být slavní. A to se jim podařilo. (...) Byli to dva jednotlivci,
kteří se chtěli stát nesmrtelnými. Chtěli být mučedníky a zdokumentovat vše, co dělali.“
(Gibbsová, Roche 20.12.1999) Zarážející je, že přestože si novináři toto uvědomovali,
nezastavilo je to v tom, aby dvojici vrahů posloužili přesně tím způsobem, jak
potřebovali. O tom však až níže.
Harris s Kleboldem na videu také vysvětlili, jak se dostali ke zbraním - koupili
jim je jejich kamarádi, které, jak uvádí, není důvod vinit, protože kdyby jim je nekoupili
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oni, obstarali by si je jinak. Navíc, o jejich plánech neměli tušení. Na kameru hovořili o
svém vzteku a zlosti, která v nich narůstala po celé roky, a dokonce prohlásili, že kdyby
mohli, zničili by celý svět. „Pro tuto planetu není nikdo cenný, jen já a ten koho vyberu.
Každého bych nejradši vystřelil do vesmíru a jen ty lidi, které bych určil, by mohli
zůstat. (...) Kdybych mohl zničit svět atomovou zbraní, udělal bych to, protože vás
všechny nenávidím.“ (Langman 2008: 4)
Ve videu uvedli, že útok připravovali osm měsíců. Záznam také ukázal, že
střílení možná původně plánovali o den dříve, tedy na 19. dubna. V jednu chvíli totiž
uvádí: „Dnes je jedenáctého. Ještě osm dní.“ Nikde, ani v jejich denících, ale přesně
nezaznělo, podle čeho si vybrali osudný den. Podle některých výzkumníků vybrali
termín 20. dubna podle výročí narození nacistického diktátora Adolfa Hitlera, kterého
oba dva obdivovali kvůli jeho schopnosti vypořádat se s těmi, které považoval za
zbytečné existence. (Shepard 1999) Nikde se ale neobjevil záznam o tom, že by si
tohoto výročí byli vědomi. Podle vyšetřujících orgánů, pokud uvažovali o 19. dubnu,
mohlo jít střelcům o symboliku - na tento den připadalo například výročí masakru ve
Waco (1993) nebo bombového útoku v Oklahoma City (1995), o který se podle
dostupných informací zajímali. (JC2, online; Larkin 2007: 168) Harris s Kleboldem se
ale distancovali od toho, aby byli srovnáváni s někým jiným, nebo dokonce podezříváni
z toho, že se snaží někoho napodobit. A to platilo i o předchozích stříleních na školách.
Konkrétně jmenovali střílení v Oregonu a Kentucky, kdy o pachatelích hovořili jako o
dětech, kteří jen chtěli uznání od ostatních. (Gibbsová, Roche 20.12.1999)
Na samý závěr svého posledního videa, které natočili těsně před odjezdem na
Columbine High School, poslali omluvné vzkazy svým rodinám s vysvětlením, že jinak
se rozhodnout nemohli, protože to museli udělat. Pásky pak zanechali v Harrisově
pokoji. Mnohem důležitější byl však vzkaz, který neměl konkrétního adresáta, ale
Harris s Kleboldem ho formulovali velmi jasně. I když toto skončí, vzkázali, nebude to
konec. Uvedli, že doufají, že ve vzpomínkách a nočních můrách budou žít navždy.
„Chystáme se nastartovat revoluci,“ prohlásil Harris, revoluci mezi nemajetnými a
opovrhovanými studenty. O tom, že se jejich čin stane inspirací pro řadu dalších
mladých lidí, se svět přesvědčil hned v příštích dnech i v letech následujících. U řady
incidentů totiž vyšetřování ukázalo, že jim vrahové Harris a Klebold byli velkou
inspirací. Detailně studovali jejich přípravy i samotný masakr a při vlastním útoku
neváhali dát najevo, že patří k odkazu vrahů z Columbine. (Gibbsová, Roche
20.12.1999; Larkin 2007: 9)
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Možná nepřišla přímo revoluce, ale střelci z Columbine dosáhli svého.

Ještě než se zaměřím na několik konkrétních případů, u nichž lze výše uvedenou
nápodobu nalézt, představím zde spektrum médií v širším slova smyslu, která patřila do
života Harrise s Kleboldem. Dané filmy, hudba, počítačové hry se nevyhnuly kritice, že
mají svůj podíl na vražedném řádění, protože se mohly stát například jejich inspirací
nebo povzbudivým faktorem.
Eric Harris měl pro jednu svou zbraň, upilovanou brokovnici, jméno. Říkal jí
Arlene podle své oblíbené postavy v krvavé počítačové hře Doom. V 90. letech se
jednalo o zřejmě nejpopulárnější akční hru, která upoutala zejména tím, že jako jedna z
prvních her umožnila hráči prožívat děj tzv. z pohledu první osoby, tedy jako kdyby
zbraň na monitoru počítače držel v ruce přímo hráč. Dlouhé hodiny společného hraní
této hry pak posilovalo jejich představu, že jsou na světě oni proti zbytku světa. Na
páskách tvrdili, že došli do stádia vyššího uvědomění, než k jakému dojdou obyčejní
smrtelníci. „Bude to jako zasranej Doom!“ zvolal na jednom záznamu Harris. „Tyk, tyk,
tyk, tyk... Cha! Ta brokovnice je jako vystřižená z Doomu!“ napodoboval zvuk palby a
pochvaloval si zbraň. (Gibbsová, Roche 20.12.1999) Jak Harris tvrdil na své webové
stránce, hru hrál, kdykoli mohl. Eric byl ve hře dostatečně zběhlý, aby se pouštěl i do
vlastního přeprogramování hry, což Doom umožňoval nejzkušenějším uživatelům.
Mohl tak upravovat prostředí, v němž boj probíhal. Podle jednoho z jeho blízkých přátel
upravil Harris Doom tak, že to ve výsledku byla ještě krvelačnější hra, než v originální
verzi. Vytvořil nové levely, v nichž byl hlavní protagonista přečíslen nepřítelem.
Ostatní hráči měli tuto verzi kritizovat, protože nebylo v silách hráče vypořádat se s
tolika útočníky a vyváznout živý. „Je docela zřejmé, že v Harrisově případě postavy v
počítačové hře pro něj představovali lidi, které chtěl zabít.“ (Larkin 2007: 170-171)
Pochopitelně, že se po tragické události poukazovalo na přímou spojitost mezi
agresivní počítačovou hrou a vražedným řáděním dvojice studentů na škole. Harris
s Kleboldem v jedné z výše citovaných vět prohlásili, že není důvod vinit z jejich činu
počítačové hry. Do jaké míry mohl Doom jejich vražedné myšlenky ovlivnit či dodat
jim potřebné sebevědomí, zůstává v rovině spekulací. Jak k tomu uvedl profesor v
oblasti lidského rozvoje James Garbarino, ‚normální‘ kultura v dnešní době obsahuje
součásti, které jsou tak drsné či neslušné, že je pro rodiče těžké rozlišit, co v
teenagerově mluvě, stylu oblíkání, oblíbené hudbě, filmech či videohrách už signalizuje
psychologické potíže a co je jednoduše součást dnešní doby. „Většina dětí, které se
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zapojí do životního stylu gotic, udělají si několik piercingů po těle, poslouchají hudbu
Marilyna Mansona nebo hrají hru Doom, jsou jen normální děti chycené do spárů
dnešní toxické doby.“ (Garbarino 20.12.1999)
Zmínkou Mansona se dostáváme k hudbě, kterou střelci poslouchali. Brzy po
incidentu deník Washington Times popsal dvojici jako členy gotic scény a uctívače
ďábla. Občas si podle tisku měli dokonce dělat make-up po vzoru jejich údajného
hrdiny Marylina Mansona. (Prendergast 5.8.1999) I čtenář, který nezná masonovu
hudbu, má tohoto zpěváka spojeného minimálně s představou ztělesněného zla, který
děsí už jen svou vizáží. Podbízela se pak samozřejmě myšlenka, že v nich taková hudba
jen posilovala jejich nenávist. Jenže jak se později ukázalo, Manson nepatřil mezi jejich
nejoblíbenější hudebníky. Oba sice, zejména Klebold, občas Mansona poslouchali,
líbily se jim jeho texty, ale nesnažili se napodobovat jeho image. Klebold měl podle
vyšetřování doma jeho CD a také plakát. Důkaz o tom, že by se stylizovali do jeho
děsivého vzhledu, ale nejsou. (Langman 2008: 1) A Harris by určitě za svého favorita
Mansona neoznačil. Byl fanouškem německé industriální hudby, jak se označuje odnož
heavy-metalu, která se vyznačuje tím, že je hodně drsná, hlasitá a násilná. Jeho oblíbení
zpěváci byli němečtí Rammstein, Nine Inch Nails a především KMFDM, jejichž texty
jsou typické nihilismem, zlostí, násilím a apokalyptickými vizemi. Avšak tato kapela
není tak známá a nenabízí tak čtenáři jednoznačné konotace. Na rozdíl od Mansona.
Ještě více podezíravosti budily filmy, které měly patřit mezi jejich
nejoblíbenější. Vizuálně totiž nabízely přímou spojitost s tím, co se odehrálo. Největší
kritika padla na film The Basketball Diaries z roku 1995, v němž jedna scéna velmi
připomíná průběh masakru na Columbine High School. Hlavní postava filmu ztvárněná
Leonardem DiCapriem má sen, kdy oblečený do dlouhého černého kabátu vstoupí do
třídy, kde začne střílet do svých spolužáků. Podle některých výzkumníků se mohli právě
tímto filmem útočníci inspirovat (Colemanová 2004: 6; Boyleová 2005: 6). Ostatně
nebyli by jediní. Filmem se měl údajně inspirovat už v roce 1997 střelec v Heat High
School v Kentucky. Někteří rodiče obětí dokonce tvůrce filmu zažalovali. Nicméně u
soudu neuspěli. (AP 13.4.1999)
Kriticky se však k úvahám o možném vlivu těchto faktorů vyjadřuje Karen
Boyleová, která se zabývala spojováním filmů, hudby apod. s konkrétními skutky násilí
v pěti nejpopulárnějších britských bulvárních i seriózních novinách v období let 1990 až
1999. Filmy jako Matrix nebo The Basketball Diaries se podle ní staly předmětem
kritiky jednoduše proto, že dlouhé kabáty hlavních postav a výzbroj, kterou používali,
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odrážela vzhled a vybavení vrahů z Columbine. Jak však Boyleová dodává, nikdy
nebylo jasně řečeno, zda mladíci tyto filmy vůbec kdy viděli. Ve svých písemných
projevech odkazovali spíše na jiný, ještě více krvelačný film Natural Born Killers.
Používali zkratku NBK Harris například napsal: „Bože, nemůžu se dočkat, až zemřou.
Už nyní cítím chuť krve – NBK“. Satirické drama sleduje dvojici milenců, kteří prchají
před policií a zanechávají za sebou mrtvé. Snímek byl mířený proti soudobé popkultuře, fascinované jakýmkoliv projevem zla. Zejména vůči divácké oblibě reportáží a
rozhovorů s masovými vrahy, z nichž se působením televizního média staly slavné a
někdy i oblíbené celebrity. (Fdb.cz, online) Skeptický je i David Trend, podle kterého
tento případ přesně ukazuje, jak se znepokojení veřejnosti dostává do debat o mediálním
násilí – na základě dedukcí, asociací a okolností namísto závěrů vycházejících ze
skutečné analýzy. (Trend 2007: 24)
A jak k tomu dodává dokumentarista Michale Moore, který natočil Oscarem
oceněný dokument Bowling for Columbine (2002), neexistuje podle něj žádný
podstatný důvod, proč by tyto aspekty jejich života měly být podrobeny tak
podrobnému zkoumání. „Ráno toho dne, kdy vraždili, si šli také zahrát bowling, ale to
nikdo nenavrhl, že by mohla být spojitost mezi těmito dvěma aktivitami. 13 “. Podle
Boyleové lze tvrdit nanejvýš tolik, že tento případ ukazuje, že může existovat vzájemný
vztah mezi médii a násilím v reálném světě – to znamená, že ti, kdo jsou násilničtí ve
skutečném životě, zároveň konzumují násilí v médiích. Zdůrazňuje však, že to
nedokazuje kauzální spojitost mezi těmito dvěma věcmi14.

5.3 Copycat effect: Red Lake, Emsdetten, Jokela a další
Když v roce 1774 vyšel slavný román Utrpení mladého Werthera, jeho autor Johann
Wolfgang von Goethe jistě nečekal, jak neblahý vliv bude mít kniha na čtenáře.
Nenaplněná láska dovedla hlavního hrdinu románu až k sebevraždě. A řadu tehdejších
evropských romantiků jeho osud zasáhl na tolik, že se vlastní problémy také rozhodli
vyřešit sebevraždou. V 70. letech minulého století se pak touto formou reakce začal

13

Přestože tento detail dal název i samotnému oscarovému snímku, ve skutečnosti Harris s Kleboldem
bowling onoho osudného rána nehráli. Byla to jen jedna z informací, které se později ukázaly jako
nepravdivé.
14
Podobným způsobem poukazuje Boyle také na medializovaný případ únosu a následné vraždy
dvouletého Jamese Bulgera, za kterou byli odsouzeni dva desetiletí chlapci. Média tehdy přisuzovala
brutální čin filmu Dětská hra 3 o panence Chuckie s duší sadistického vraha, kterou si měl údajně půjčit
ve videopůjčovně otec jednoho z vrahů. Policie přitom nikdy nepotvrdila, že chlapci film někdy viděli.
(Boyleová 2005: 2-5)
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zabývat sociolog David Phillips, který jako první použil termín ‚Wertherův efekt‘ k
popsání potenciálního vlivu sebevražd známých osobností na to, že se podobným
způsobem rozhodnou život skončit i ‚obyčejní‘ lidé. Například po sebevraždě Marilyn
Monroeové podle Phillipse v USA narostl počet sebevražd o 12 procent. (Maris et al.
2000: 550; Phillips 1985: 32-40)
Podle některých odborníků lze však tuto kauzální spojitost vypozorovat i u
vysoce medializovaných případů deviantního a nebezpečného chování, a to včetně
školních masakrů. (Sitzer 2013: 293; Greeny et al. 9.4.2012) Přestože výzkum v tomto
směru ještě není rozsáhlý, existuje řada případů, v nichž sami střelci přiznali, že je
k činu inspirovalo střílení na jiné škole, a u mnohých z nich se během vyšetřování našly
důkazy, že studovali dostupné materiály o těchto útocích, a to včetně těch pocházejících
z médií.
Ostatně vypovídající je studie, která se zaměřila na vývoj školního násilí po
incidentu na Columbine High School v roce 1999. (Kostinsky et al. 2001) „Během
prvních 50 dní po Columbine zaznamenal například školní okrsek Pensylvánie 354
hrozeb školního násilí, což vysoce přesahovalo jednu nebo dvě hrozby za rok, které
školní úřady v oblasti evidovaly před rokem 1999.“ Přičemž z těchto 354 hrozeb jich asi
56 procent přišlo během prvních deseti dní po Columbine, a to zejména v den osmý,
devátý a desátý. Poté vlna postupně opadala a mezi 30. až 50. dnem po události přišlo
už jen 37 hrozeb. (Sitzer 2013: 293) Nárůst násilí byl popsaný i v Německu po střílení
na gymnáziu v Erfurtu v roce 2002. Během tří měsíců bylo zaznamenáno 15 hrozeb
střílení na školách, zatímco v pěti měsících předcházejících incidentu v Erfurtu přišly
jen tři hrozby. (Robertz 2004: 85) Sitzer ale upozorňuje, že na tato čísla je třeba se dívat
s ohledem na okolnosti. Vzhledem k hojnému mediálnímu pokrytí těchto událostí totiž
veřejnost může být přecitlivělá k vnímání hrozeb, a to může vést k tomu, že lidé ohlásí
např. podezřelé výroky studentů, které by jindy nebrali vážně a ignorovali je. „Nicméně
bez ohledu na motivy a vážnost těchto hrozeb je zřejmé, že mediální zpravodajství o
střílení na školách může vyvolat další hrozby.“ (Sitzer 2013: 293)
V názvu této kapitoly je použit termín copycat efekt15. Tento termín používají
výzkumníci pro označení případů napodobování určitého chování, v tomto případě
střílení na školách. Někteří výzkumníci hovoří přímo o Columbine efektu, neboť střílení

15

V angličtině ‚copycat effect‘. Termín ‚copycat‘ jsem se rozhodla v textu používat v anglickém znění,
neboť neexistuje adekvátní termín v češtině. Slovo lze přeložit jako „opakující se podle předlohy, opičící
se“.
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na této škole přineslo zřejmě nejvíce případů napodobení činu ze všech incidentů
v historii. „Columbine efekt je termín, který označuje, jak střílení na školách mění
způsob našeho uvažování o násilí a bezpečnosti ve škole.“ (Muschert, Peguero 2010:
119)
Masakr na Columbine High School jsem podrobněji popsala, abych nyní mohla
poukázat na konkrétní případy copycat efektu, které jsou dávány do spojitosti
s mediálním pokrytím tohoto zločinu. Například Rocque totiž tvrdí, že právě mediální
‚masáž‘, která po útocích na školách následuje, a s tím spojená celebritizace střelce –
byť nechvalná, je jedním z významných motivů copycat efektu. „Nejenže jsou děti a
mládež vystaveni myšlence, že vnímanou nespravedlnost lze řešit násilím, ale jsou
zároveň i učeni tomu, že jim takové násilí může přinést status celebrity. Ve skutečnosti,
více než samotné mediální pokrytí události je to proslulost, kterou střelci na školách
získávají, co učí naši mládež - zejména odcizené a utlačované teenagery - jak získat
pozornost a být ve středu pozornosti.“ (Rocque 2012: 309)

5.3.1 Heritage High School, 1999
Byl to jeden z nejvážnějších incidentů, které se odehrály brzy po Columbine. Konkrétně
přesně měsíc po střílení, tedy 20. května 1999.

Patnáctiletý Thomas Solomon se

s revolverem vydal do své školy Heritage High School v Conyers v americkém státě
Georgia, kde postřelil šest svých spolužáků. Naštěstí všichni útok přežili. Stejně jako
Harris s Kleboldem se po útoku chtěl zastřelit. Revolver si podle svědků strčil do pusy,
ale poušť nestiskl. (Colemanová 2004: 7)
Díky tomu později mohl podat vysvětlení, které jasně odkazovalo ke střílení na
Columbine. „Cítil jsem zlost, vztek, závist a strach, všechno dohromady. Měl jsem
pocit, že vyjadřovat své emoce skrze otevřené násilné hudební texty a básně už nestačí.
(...) Cítil jsem, že další krok, jak uvolnit hněv, povede skrz násilí. Dostal jsem nápad po
střílení na Columbine High School 20. dubna. Proto pondělí 20. května, rozhodl jsem se
zahájit palbu měsíc po coloradském střílení. Ale nebyl jsem si sám jistý, že to udělám,“
napsal Solomon na vysvětlenou během pobytu ve vazbě po zadržení. (Sullivan, Guerett
2003: 50) V jeho pokoji policisté také zajistily dokumenty, z nichž bylo zřejmé, že byl
případem Columbine posedlý. Duševní poruchou a myšlenkami na sebevraždu trpěl už
řadu měsíců, po coloradském střílení se ale jeho myšlenky na vyřešení své depresivní
situace obrátily jiným směrem.

54

Podle Sullivana s Guerettem tento případ jasně demonstruje existenci copycat
efektu. „T. J. Solomon byl k činu povzbuzen senzacechtivým mediálním pokrytím
událostí na Columbine High School. Další logickou otázkou je, proč T. J. reagoval tímto
způsobem, zatímco legie dalších mladých lidí, kteří byli této medializaci vystaveni,
nikoli.“ Jejich vysvětlení: duševní porucha a dostupnost zbraní v kombinaci s příkladem
Columbine. (Sullivan, Guerett 2003: 67)

5.3.2 Red Lake Minnesota High School, 2005
Ráno 21. března 2005 zemřelo na škole Red Lake Minnesota High School devět lidí.
Sám střelec, 16letý Jeffrey Weise, byl desátou obětí. V tomto případě rozhodně nelze
říct, že se jeho čin nedal vůbec předvídat jako například u Solomona. Zhruba rok před
útokem byl totiž ze školy dočasně vyloučen za to, že v době pětiletého výročí masakru
na Columbine vyhrožoval vystřílením celé školy. I jeho tento případ hodně zajímal.
Sledoval dostupná videa a filmy o incidentu a diskutoval o něm online na různých
fórech. Zajímal se také o Hitlera a údajně měl i on chtít zločin spáchat v den výročí jeho
narození, tedy 20. dubna. Z nejasného důvodu ale čin uskutečnil o zhruba měsíc dříve.
Podle Mary E. O’Tooleová, která se případem zabývala, chtěl Weise překonat
Columbine v počtu mrtvých. Tomu nasvědčuje nejen výběr zbraní, ale i to, že se vracel
do tříd, o nichž věděl, že jsou tam ještě potenciální oběti. Zároveň ale vynechal třídu,
v níž zaznamenal své kamarády. Weise se během útoku choval podle svědků velmi
klidně, sebevědomě a strategicky. Stejně jako střelci z Columbine, i on měl na sobě
černý trenčkotový kabát. (O’Tooleová 2013: 177-187) A co bylo též považováno za
přímý odkaz na Columbine, je otázka, kterou položil Weise jedné studentce, zatímco na
ni mířil zbraní: „Věříš v Boha?“ Právě tento dotaz měl totiž Dylan Klebold položit
Cassie Bernallové před tím, než ji zastřelil, když odpověděla ano. (Wilgoren, 23.3.2005)
Závěrečná zpráva o Columbine sice uvádí, že není zcela jasné, zda Klebold tento dotaz
skutečně položil, ovšem jednalo se o jeden z velice medializovaných příběhů. (Sitzer
2013: 294-295)

5.3.3 Geschwister Scholl-Schule in Emsdetten, 2006
Při útoku na svou bývalou školu v německém Emsdettenu v listopadu 2006 použil
Sebastian Bosse nejen zbraně ale i výbušniny. A není zřejmě náhoda, že tak zvolil
stejné vybavení pro útok jako coloradští střelci. Bosse byl totiž velkým obdivovatelem
Erica Harisse, jak šlo vyčíst z jeho deníku, který získala policie. „Pravděpodobně

55

nejrozumnější kluk, jakého může zasraná střední škola vyprodukovat. ERIC HARRIS
JE BŮH! O tom není pochyb. Je šokující, jak je mi Eric podobný. Někdy mám pocit,
jako bych prožíval jeho život, jako kdyby se to znovu všechno opakovalo,“ zapsal si jen
pár týdnů před střílením. Zároveň se ale obával, že to, jak se připravuje po vzoru svého
idolu, bude mít ten výsledek, že jeho čin bude chápán jen jako pouhá kopie masakru
v Columbine. A považoval za důležité zdůraznit, že tak to není. „Než kdokoli z vás
začne tvrdit, že jen kopíruji Harrise nebo kohokoli jiného, měli byste o tom chvilku
přemýšlet. Je vesnický farář jen kopií papeže? Ne! Samozřejmě že ne! Věří ve stejné
věci jako papež, ale nekopíruje ho. Má na věci stejný pohled. Je, stejně jako zasranej
papež, součástí většího celku.“ (Sitzer 2013: 295)
Bosse nakonec zranil celkem 27 lidí a sám se po řádění ve škole zastřelil,
v dopise na rozloučenou vysvětlil, že to udělal jako odplatu za to, jak ho ve škole týrali
a ponižovali spolužáci.

5.3.4 Orange High School, 2006
Ve stejném roce se odehrála také tragédie na Orange High School v Severní Karolíně,
USA. A i v tomto případě vede od činu 18letého Alvara Castilla přímá spojitost ke
Columbine. Nejenže byl Castillo oblečený do trenčkotového kabátu, pořídil si i stejné
zbraně, jako měli Klebold s Harrisem, a dokonce svou brokovnici pojmenoval Arlene –
stejně jako Harris. Posedlost touto dvojicí připustil i ve videu, které doma natočil.
Naštěstí se mu ale na rozdíl od jeho idolů nepodařilo svůj útok ukončit tak krvavě. Před
odjezdem do školy zabil svého otce, ale ve škole jeho řádění skončilo jen poraněním
dvou studentů. Poté byl Castillo zatčen.
Jak zachytily kamery novinářů, zaslal jasný vzkaz, jak chce, aby byl jeho čin
vnímán: „Columbine! Pamatujte na Columbine!“ K tomu navíc zaslal těsně před
incidentem e-mail řediteli Columbine High School, kterému napsal: „Za pár hodin
pravděpodobně uslyšíte o střílení v Severní Karolíně. Zodpovědný jsem za to já.
Pamatuji na Columbine. A je čas, aby si to i svět zapamatoval. Je mi to líto.“
(USAToday.com, 31.8.2006; Robertz 30.7.2007)

5.3.5 Jokela, 2007
Rodiče Pekka-Erica Auvinena hovořili o svém synovi jako o dítěti, které nikdy
nezapadalo mezi své vrstevníky. Měl jiné zájmy, například politiku, a těžko s nimi
hledal společné téma hovoru. Osamělost a odlišnost od ostatních těžce nesl a rodiče mu
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kvůli tomu vyhledali i psychiatrickou pomoc. Jak se ale později ukázalo, léčba nebyla
účinná. První záznam v deníku, v němž si plánoval útok na školu, zapsal osm měsíců
před útokem v březnu 2007. „Postřílím tolik bastardů, kolik budu moct.“ Přesnější
obrysy svého plánu ale zřejmě získal až po nejtragičtějším střílení v novodobé historii
na univerzitě Virginia Tech v dubnu 2007. V den tohoto masakru si zapsal: „Hahaha!
Historický den, Cho Seung-Hui právě zabil 33 lidí na univerzitě ve Virginii. Nový
rekord takzvaných střílení ve vzdělávacích institucích. Není moc co víc tu teď psát.
Myslím, že jdu spáchat masakr v Hitmanovi (počítačová hra).“ (NBI 2008 cit. dle
Oksanen et al. 2013: 199-200)
Právě po tragédii ve Virginia Tech zřejmě začal hledat podrobnější informace o
střílení na školách na internetu a o čtyři dny později, kdy bylo pro změnu výročí útoku
v Columbine, přidal svůj první komentář ve skupině na sociální síti, která byla
věnovaná Harrisovi s Kleboldem. Náhle našel kamarády, kteří měli pochopení pro jeho
radikální postoje, což ho povzbudilo v jeho aktivitě a začal například i natáčet videa,
která nahrával na kanál YouTube16. Policie jich v jeho počítači našla 46, on sám tvrdil,
že jich natočil minimálně 140. Dal si přezdívku NaturalSelector89, kdy se
pravděpodobně inspiroval pojmem Natural Selection (Přirozený výběr), který měl
Harris na tričku v době střílení a rozebíral ho ve svém deníku. Podle matky se změnil i
Auvinenův hudební vkus, začal poslouchat industriální hudbu jako coloradští střelci a
oblíbil si filmy, které s jejich činem byly spojovány, například Natural Born Killers. Do
případu Columbine se ponořil tak hluboko, že se ztotožnil i s Harrisovými sexuálními
představami, které Harris popsal ve svém deníku, v nichž nechyběl násilný kontext.
(Oksanen 2013: 200)
Podle Atte Oksanena se Auvinen stal prvním střelcem skutečné online éry.
Během posledního roku svého života si vytvořil podrobnou online identitu a vybudoval
si i skupinu podporovatelů z různých států světa. Přípravu masakru pak zakončil
vytvořením manifestu, který před útokem zaslal novinářům a nahrál na internet. Uvedl
v něm své jméno, své přezdívky na internetu, zbraň, kterou použil, a podrobně rozepsal
motivaci ke svému činu. Na rozdíl od svých předchůdců ale uvedl, že nechce, aby byl
jeho motiv zařazen jen mezi ostatní střílení na školách, čin totiž označil i za politický
terorismus bojující proti stávajícímu politickému systému. (Schoolshooters.info, online)
Nicméně i on ve svém odkazu poznamenal, že sice chápe, že sám toho moc změnit

16

Tato videa jsou dostupná i v současnosti, viz kapitola následující.

57

nedokáže, ale doufá, že inspiruje inteligentní lidi na světě a pomůže odstartovat jakýsi
druh revoluce proti zavedenému systému. (Schoolshooters.info, online) Neuběhl ani rok
a přišel další útok ve Finsku v podání Mattiho J. Saariho, který zastřelil 10 lidí a pak
sebe. Inspirací pro copycat zločin byl tentokrát i sám Auvinen. Ukázalo se navíc, že se
oba dobře znali. Hráli spolu přes internet válečnou hru Battlefield 2, byli ve stejném
týmu a komunikovali spolu skrze sluchátka s mikrofonem. A řekli si i o svých plánech
postřílet lidi ve škole. Dokonce padl nápad, že akci uskuteční společně. Nakonec jen
pořídili zbraně ve stejném obchodě a masakr ve škole spáchali každý po svém. (Allen
26. 9. 2008)

Uvedené příklady copycat efektu při střílení na školách nejsou zdaleka vyčerpávajícím
výčtem. Zaměřila jsem se pouze na napodobování Columbine a ani v tomto směru jsem
neuvedla veškeré případy – patří sem i německý střelec Robert Steinhäuser, který ve
škole v roce 2002 zastřelil celkem 16 lidí, dalších sedm poranil a později se v jeho
pokoji našly novinové výstřižky o coloradském masakru. A spadá sem i třeba Kimveer
Gill, který v roce 2006 zabil jednoho žáka a dalších 19 postřelil a vyšetřování později
ukázalo, že strávil celé hodiny na webových stránkách, které obsahují kontroverzní
počítačovou hru Super Columbine Massacre, v níž hráč může sám prožít útok na
Columbine High School. Krom toho si na svém herním profilu vystavil asi 50 fotografií,
které ho zachycují v trenčkotovém kabátě, pevných vysokých černých botách a se
zbraní v ruce – po vzoru Harrise a Klebolda. (Madfis, Levin 2013: 80)
Nelze samozřejmě tvrdit, že za tyto tragédie mohou pouze média. Je však
evidentní, že existují důvody domnívat se, že média mohou potenciálním útočníkům
posloužit jako důležitý zdroj informací. Navíc nechtěná celebritizace útočníků
v médiích může být dalším motivem následovníků, neboť právě o pozornost utlačovaní
a opovrhovaní střelci stojí.
Podle Colemanové se vliv mediálního zpravodajství na střílení na školách ukázal
například po teroristickém útoku 11. září 2001. Zatímco před touto událostí se obsah
médií dal popsat jako čekání na to, kde se odehraje další masakr, po útoku na Světové
obchodní centrum v New Yorku stály ostatní násilnosti po několik měsíců ve stínu
mediální pozornosti. Výsledek? Školní rok 2001-2002 proběhl v USA bez střílení na
školách. (Colemanová 2004: 9) Rocque se domnívá, že závěry o copycat efektu je třeba
ještě zpřesnit, a to zejména kvalitativními výzkumy založenými na zkoumání motivů
střelců nebo osob, které byly zadrženy dříve, než se činu mohly dopustit. (Rocque 2012:
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309) Druhou větev výzkumu pak lze vést směrem k chování médií v případě, že
k tragédii typu střílení na školách dojde. Tímto směrem se bude dále ubírat tato práce.

6 Média: zdroj informací nebo spolupachatelé?
Zatímco cílem předchozí kapitoly bylo ukázat, že se teze o copycat efektu zakládají na
řadě prokázaných případů, cílem této kapitoly je definovat rizikové způsoby mediálního
pokrytí těchto událostí, které v důsledku mohou sílu copycat efektu umocňovat. Na
základě odborné literatury, publicistických článků a vlastního přístupu jsem stanovila
tři hlavní problematické otázky, kterými se budu detailněji zabývat. U každé z nich
budu navíc na případu českých médií demonstrovat, jak se s problematickým bodem
mediálního pokrytí tragické události novináři vypořádali.
Jak již bylo řečeno výše, je třeba vést v této oblasti empirické výzkumy založené
na komunikaci se zadrženými střelci, aby přibylo přímých důkazů svědčících o vlivu
mediálního pokrytí střílení na školách na mladé lidi a jejich možném ovlivnění k
podobnému činu. S ohledem na náročnost a limity takového výzkumu je však otázkou,
zdali by se na místo argumentace, že dosud neexistuje dostatek průkazných dat, neměla
nejen sama média, ale i zodpovědné (kontrolní) orgány hlouběji nad tímto tematickým
zpravodajstvím zamyslet. Již nyní lze z minulých událostí vyčíst, že média mají svůj
podíl na copycat efektu. A vzhledem k tomu, že zatím není důvod předpokládat, že
k dalším masakrům na školách nedojde, je na místě zamyslet se nad pravidly, která by
přístup médií ke zpravodajskému pokrytí události typu střílení na škole upravovala.

6.1 Problém první: celebritizace útočníků
Když se den po tragédii v Columbine objevil na novinových stáncích výtisk deníku
Chicago Sun-Times, na první pohled se od ostatních lišil. Jako jeden z mála amerických
deníků totiž neměl tragédii v coloradském Littletonu na první straně. O události si bylo
možné přečíst až uvnitř listu. Je pravděpodobné, že deník toho dne rekordní prodej
nezaznamenal, ovšem mnozí mediální odborníci by vedení listu za rozhodnutí tzv.
‚neotvírat‘ střílením v Columbine pochválilo. Jako jedni z mála totiž vrahům Harrisovi
s Kleboldem nesplnili jejich přání a nedali jim prostor proslavit se na titulní straně a šířit
svůj odkaz mezi další mladé lidi, kteří by mohli získat dojem, že násilí je cesta, jak
vystoupit ze stínu vlastní nedokonalosti. (Kostinski et al. 2001: 1000)

59

Avšak většina médií šla snaze střelců ‚nastartovat revoluci‘ spíše naproti.
Fotografie vrahů plnily televizní vysílání i přední strany novin. Potenciální útočníci tak
viděli, že ten, kdo zvládne uskutečnit podobně ‚úspěšný‘ masakr, se z šikanované
opovrhované osoby snadno stane člověkem, který si získá pozornost masového publika.
Varianta, že by se o těchto činech mohlo v budoucnu informovat v médiích jen
minimálně, je naivní. I kdyby to mohlo mít pozitivní vliv na četnost těchto útoků,
čemuž napovídá podobný postup v případě již zmiňovaných sebevražd, jedná se o
natolik atraktivní zpravodajské téma, že je dohoda mezi mediálními skupinami
nemožná. Nicméně, i když nelze ovlivnit pozornost novinářů věnovaná střílením na
školách, je dle mého názoru reálné stanovit hranice, jak cestu střelců ke statusu celebrity
- byť opovrhované a nenáviděné většinou společnosti - zkomplikovat.
Někdo to může považovat už za opatrnost vyhnanou do absurdna, ale někteří
odborníci i novináři dokonce navrhují, aby se v těchto případech ani nepoužívala jména
pachatelů. „Novináři by se měli zajímat o to, kdo pachatelé byli, z jakých pocházeli
rodin, jak se k nim chovali spolužáci a učitelé. A samozřejmě kde se dostali ke zbraním.
Ale mohlo by se to vše dělat i bez toho, aby se zveřejňovala jejich jména a jejich
fotografie. Nedělejme z nich slavné. Nazývejme je jen Vrah 1 a Vrah 2. Odepřeme jim
jakoukoli publicitu. Odsuďme je k smrti v absolutní anonymitě.“ (Gizbert 17. 12. 2012;
Kittle 17. 12. 2012)

6.1.1 Tajemní podivíni vs. duševně nemocní lidé
V prvé řade je důležité to, jakým způsobem jsou charakterizovány osobnosti střelců. Jak
zdůrazňuje Colemanová, pachatelé zločinu by neměli být v žádném případě nijak
oslavováni, a to ani nechtěně. Významný je už samotný výběr slov, je rozdíl, zda se
použije například slovo ‚tragédie‘, nebo ‚masakr‘. (Colemanová 2004: 11) I komentáře
novinářů, že je překvapivé, jak dva mladíci zvládli sestavit ničivou bombu, má blíže
k jejich uznání než kritice.
Nejdůležitější je však to, v jakých souvislostech jsou popisováni samotní
pachatelé. Senzacechtivé mediální pokrytí Columbine v tomto směru selhalo. Novináři
například zaměřili velkou část pozornosti na tzv. Trenčkotovou mafii, jejímiž členy
Harris s Kleboldem byli. Kolem této skupiny, která byla vnímána jako jakási školní
sekta, se po tragédii rychle vyrojila řada svědectví, podle nichž byli střelci skuteční
podivíni. Do školy měli chodit v kloboucích, tmavých brýlích, vysokých pevných
botách a s make-upem ve stylu gotic. Jindy měli podle zjištění novinářů nosit klobouky
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s připevněnými rohy a podivné účesy. Uvádělo se o nich, že praktikovali voodoo,
zajímali se o čarodějnictví a také že velebili satana. (Langman 2008: 1-2) Jenže jak se
až později ukázalo, jednalo se o jiné žáky školy, popř. byly informace mylné. Harris
s Kleboldem totiž navenek nijak zvlášť nevybočovali z řad studentů, podle zápisů
v jejich denících si sice vyslechli urážky a nadávky od studentů z řad sportovní elity,
ale na druhou stranu měli ve škole kamarády, nebyli to vyloženě odpadlíci.
V médiích však dostali nálepku podivínů, školních outsiderů a šikanovaných
studentů. A už mnohem méně zaznělo, že měli vážné psychické problémy. Eric Harris
se chtěl přidat k námořnictvu, které ho však jen pár týdnů před útokem odmítlo. Důvod?
Neprošel při lékařské prohlídce, naopak mu lékař předepsal Luvox, tedy prášky proti
depresi. Harris je ale podle všeho nebral, protože toxikologické testy po incidentu jejich
obsah v těle neprokázaly. (CNN 29. 4. 1999) Klebold depresivní nálady připouštěl ve
svém deníku. (JC, online) „Pokud existuje důvod, že osoba, která čin spáchala, je
duševně nemocná, je vhodné to uveřejnit. Sníží to riziko, že pachatelé budou chápáni
jako hrdinové bojující proti zlu ve společnosti.“ (Colemanová 2004: 11)
Média by tak měla upustit od příběhů plných klišé o ‚milých chlapcích od vedle‘
a ‚osamělých podivínech‘, což vede jen k tomu, že se s nimi snadno identifikují jiní
mladiství, kteří prožívají podobný život. Střelci ze škol nejsou záhadní, jsou především
nemocní. Většina z nich trpí fatální kombinací sklíčenosti, deprese a duševní nemoci a
neví, kde si říct o pomoc, nebo se bojí slabost přiznat. A to je charakteristika, která by
měla být v textech zdůrazněna. Novináři by měli psát o jejich labilní psychické stránce,
protože nikdo nechce být v médiích líčen jako psychicky narušený člověk. Naopak
příběh utlačovaného chlapce, který se jednoho dnes vzepřel a pomstil se svým
trýznitelům a všem, kteří tomu přihlíželi, v sobě nese nádech hrdinství a výjimečnosti.

6.1.2 Fotografie střelců vs. fotografie obětí
Zhruba dva týdny po tragédii v Littletonu vyšlo tematicky zaměřené číslo magazínu
Time. Obrázek, který byl otištěn na titulní straně, lze označit minimálně za nešťastný.
Komentátor Huffington Post Richard Gizbert tuto titulní stranu o několik let později
označil za „jednu z nejpitomějších obálek, jakou kdy na magazínu viděl“. (Gizbert 17.
12. 2012) Dvě velké barevné fotky zobrazovaly smějícího se Harrise s Kleboldem,
zatímco oběti jejich útoku byly zobrazeny na malých fotkách lomených okolo těch
jejich (Příloha č. 3). Uvolněně vyhlížející vrahové na fotografiích působili jako nějací
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olympijští vítězové, kteří porazili všechny soupeře, vyobrazené na malých nenápadných
černobílých fotografiích. Není toto přesně jedna z věcí, po kterých střelci toužili?17
Obálku doprovázel titulek ‚Monstra od vedle: Proč to udělali?‘. Gizbert tento
titulek jízlivě komentoval slovy, že při pohledu na obálku mu odpověď přijde nasnadě.
Byť dodává, že nemůže dokázat, že chlapci prahli po mediální pozornosti. Avšak kdo
zná coloradský případ detailněji, dobře ví, že se na posmrtnou slávu těšili. A to samé lze
říct i o řadě dalších střelců. (Sitzer 2013: 300) V jednom z natočených videí se Harris
s Kleboldem bavili o tom, který režisér by se mohl ujmout zfilmování jejich příběhu.
Zda Steven Spielberg nebo Quentin Tarantino. Dokonce žertovali, které dramatické
prvky by je mohly zaujmout. „Režiséři se budou o náš příběh rvát,“ věřil Klebold. To
vše ale předpokládali pouze za situace, že se jim podaří překonat předchozí podobné
incidenty v počtu obětí, a i proto se rozhodli použít nejen zbraně, ale i bomby. A tuto
metu pak vzali za svou i mnozí jejich následovníci, i když se to většině nepovedlo.
(Larkin 2007: 176; Gibbsová, Roche 20. 12. 1999, Sitzer 2013: 300) Dodejme, že
Spielberg ani Tarantino to sice nebyli, ale na motivy jejich životů se natočilo hned
několik filmů a vznikla i divadelní hra18.
Magazín Time si však v roce 1999 chybu zjevně nepřipouštěl. O několik měsíců
později se totiž coloradští střelci na titulní straně objevili opět, tentokrát dokonce
v jejich vražedném rozpoložení (Příloha č. 4). Time otiskl jednu z fotek z bezpečnostní
kamery v jídelně Columbine High School, kam střelci umístili výbušniny. Na snímku je
vidět i čas 11:57:20, mladíci už dávno odložili své trenčkotové kabáty, zbraně v ruce
jsou ale dobře vidět. Oba na snímku působí velmi sebevědomě a odhodlaně. Přesto, že
do jejich sebevraždy zbývalo posledních pár minut. Ale abych magazínu nekřivdila.
V roce 2007 se odehrála tragédie na Virginia Tech 19 . Co do počtu obětí byla ještě
katastrofálnější. Vrah Seung-Hui Cho spáchal sebevraždu. Na obálku magazínu Time se
ale nedostal. Tentokrát, možná poučen z minulosti, otiskl magazín pouze barevné
fotografie všech, kteří nepřežili vražedné řádění na univerzitě (Příloha č. 5).
Toto je dle mého názoru přístup, který by měla média v podobných případech
zvolit. Namísto zviditelňování tváří vrahů by měli nejvýznamnější prostor získat ti, kteří
padli vrahům za oběti, nebo ti, kteří se zachovali hrdinsky a zachránili lidem život. Pro
17

Stojí za zmínku, že tuto obálku použil magazín Time v roce 2014 při připomínce 15. výročí tragédie
v Columbine. Sdílel ji na svém facebookovém profilu i spolu s textem, v němž byl detailně popsán celý
čin. Na Facebooku má Time přes 6 milionů followerů.
18
Např. Zero Day, Elephant, Bowling for Columbine, The Class či April Showers.
19
Podrobněji viz kapitola 6.3.1.
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ty, kdo byli v roce 2007 v dosahu médií, by bylo zřejmě snadné mezi deseti
fotografiemi ukázat na tu, na níž je zachycen Seung-Hui Cho. Je ale otázkou, kolik lidí
by podobně snadno dokázalo určit, které fotografie zobrazují Choovy oběti.

6.1.3 Česká média: Soud s Andersem Breivikem
Hned úvodem je třeba zdůraznit, že útok norského masového vraha Anderse Breivika
nespadá do definice střílení na školách. Ačkoli v motivu útoku lze najít některé
společné rysy se školními střelci, Breivikův čin byl v prvé řadě projevem politickým.
Zabil téměř sedm desítek mladých lidí, nikoli však ve škole, nýbrž na norském ostrově
Utoya. Lékaři u něj stanovili diagnózu paranoidní schizofrenie, nicméně v době útoku
byl dle soudu příčetný a podle toho byl také souzen. (Českénoviny.cz 22.12.2011)
I přes odchylky jsem se rozhodla zvolit k analýze tuto událost. Důvodem je
skutečnost, že nabízí ojedinělý přístup jednoho z českých médií k publikování fotografií
masového vraha a ukazuje možnou alternativu při řešení podobných případů. Soud
s Breivikem na jaře roku 2012 provázel obrovský zájem médií. Několik dní v kuse psali
novináři o dění u soudu, o zásadních i méně zásadních Breivikových výrocích a o jeho
chování před pozůstalými obětí. A to vše pochopitelně doprovázelo masivní video a
fotoreportážní pokrytí soudního procesu. Breivikova tvář v médiích doslova
zdomácněla, podobně jako ve dnech po tragédii v červenci 2011.
Jako jediné na tuto vlnu v Česku zareagovaly Lidové noviny a spřízněný
zpravodajský server Lidovky.cz. Začaly preferovat jiné fotografie než ty, které
zobrazovaly jeho tvář, a v případě, že už využily jeho snímek, upravily ho širokým
černým páskem přes Breivikovu tvář. (Příloha č. 6) Komentátor listu Zbyněk Petráček
tento přístup vysvětlil takto: „Medializací procesu se (Breivik) snaží dotáhnout to, na co
mu nestačily náboje. A nikdo nemusí zkoumat, že by se Norové dali strhnout k jeho
podpoře. Smažme tu nadutou tvář. Neprokazujme jí službu. Co se Lidovek týče, alespoň
na titulní straně se už neobjeví.“ (Petráček 19. 4. 2012) Kritiku Petráček směřoval i
k rozhodnutí médií „ukazovat Breivikův ‚templářský pozdrav‘, vystavovat titulky
opřené o jeho výroky (‚nejpůsobivější útok od války‘) a předvádět, jak roní slzy nad
vlastním pomateným filmem“. Připomněl přitom argument německého týdeníku Die
Zeit, který široké mediální krytí Breivikova procesu hájil slovy, že detailně byl
medializován i proces s nacistickým pohlavárem Adolfem Eichmannem. Podle Petráčka
jsou to však nesrovnatelné případy.
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Jako ideální přístup se samozřejmě nabízí celkové vyloučení fotografií
masových vrahů, u jejichž činů je riziko copycat efektu, nicméně řešení s černou
páskou, která do značné míry omezuje identifikaci dotyčné osoby, lze označit za možný
kompromis mezi snahou nedělat ze střelce mediální celebritu a na druhé straně
zavedeným zvykem ukazovat viníky tragédií bez ohledu na povahu případu.

6.2 Problém druhý: Detailní popisování činů
Hledání střední cesty mezi kvalitní žurnalistikou a nechtěným poskytováním detailního
návodu k nápodobě vražedného řádění je předmětem druhé klíčové otázky mediálního
pokrytí událostí typu střílení na školách.
Snaha o získání co největších podrobností o spáchaných trestných činech patří
mezi základní úkoly novinářů, a to zejména těch pracujících pro online média. Zatímco
současnou snahou deníků je podávat komplexní zpravodajství hledající souvislosti,
online žurnalistika se zaměřuje spíše na dílčí aktuální informace k danému případu. A je
otázka, zda se vzhledem k soutěživosti mezi jednotlivými médii lze vypořádat
s problémem, který přináší snaha o získání co největšího množství exkluzivních
informací, mnohdy bez potřebné úvahy o hrozbách takového zpravodajství. Ilustrací
může být například uveřejňování detailů z vyšetřovacích spisů k případům, které ještě
nejsou vyřešené, a s tím spojené riziko ovlivnění vyšetřování, potažmo soudního
procesu.
Ale zpět ke střílení na školách. Böckler a Seeger (2013) ve své studii uvedli, že
tendence některých osob identifikovat se s hlavními postavami vražedných řádění ve
školních učebnách má základy v mediálním pokrytí těchto událostí, kdy novináři nabízí
detailní vhled do myslí a pocitů pachatelů a umožňují tak ve výsledku následovníkům jít
ve stopách střelce krok za krokem. Ukázal to jejich empirický výzkum, kdy se jim
s několika obdivovateli dosavadních střelců podařilo spojit prostřednictvím internetu,
zejména sociální sítě YouTube, kde se sdružují pod videopříspěvky, které zůstaly jako
trvalý odkaz šílených střelců. Tito mladiství pak připouštěli, že některé myšlenky
slavných střelců přijali za své a jak Böcker a Seeger zjistili, měli i podobné způsoby,
například na internetu vystavovali své fotky se zbraní v ruce.
Informace v médiích jako cesta k identifikaci s pachatelem je ale jen jedna
polovina problému. Druhá část se týká poskytnutí návodu, jak samotný útok provést. A
to od vysvětlení, jak získat zbraň, k otázce, kde se naučit vyrobit výbušninu, až jak
průběh celého incidentu zorganizovat. Jak uvádí Larkin (2009), s tím jak se od konce
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90. let rozšířil přístup k internetu, stalo se u pachatelů běžným postupem studovat před
vlastním útokem veškeré dostupné informace o útoku, který si pachatel vzal za vzor,
mnohdy Columbine (Larkin 2009: 1314, 1316). Samozřejmě, existuje řada webových
stránek, které se jednotlivými útoky zabývají, a lze se na nich také dočíst řadu detailů. I
tyto stránky ale v mnohém čerpají ze zpravodajských textů, které byly publikovány.
Mediální sdělení jsou totiž ve většině případů nejobsáhlejším zdrojem informací.
Výjimkou lze v tomto směru označit incident v Columbine, k němuž policie sama
uvolnila velmi obsáhlou vyšetřovací zprávu. Za poplatek je možné nechat si zaslat
jakoukoli její část. (Jeffco.us 4. 1. 2014) Nicméně řadu informací z ní lze v současnosti
dohledat na internetu a významnou roli v tomto směru opět sehrála sama média, když
server Cnn.com vytvořil speciální stránku, na níž si lze obsah závěrečné zprávy přečíst,
a to například včetně přesného výčtu zbraní, které Harris s Kleboldem použili.
(Edition.cnn.com) Na jedné straně to lze označit za správný přístup z hlediska
transparentnosti, kdy lze posoudit například postup policie, který byl v tomto případě
hodně kritizovaný, na druhé straně je třeba vnímat i riziko s uveřejněním tolika
podrobných informací spojené.
Jedny z nejpodrobnějších informací k vraždění na Columbine – několik měsíců
před zveřejněním policejní zprávy – publikoval magazín Time. Nancy Gibbsová a
Timothy Roche byli totiž jedněmi z vybraných novinářů, kteří měli možnost zhlédnou
videozáznamy, které střelci natočili krátce před masakrem. Na základě toho a
šestitýdenní investigativní práce, jak sami uvedli, sepsali několika stránkovou reportáž,
kde popsali motivy střelců i průběh incidentu. Obsah videovzkazů, v nichž střelci
ospravedlňovali svůj čin, se tak dostal k veřejnosti, jak nepochybně Harris s Kleboldem
předpokládali. Konkrétní účinek takového textu se ukázal o několik měsíců později,
když policie zadržela trojici studentů, kteří plánovali útok na svou školu ‚ve stylu
Columbine‘. Ukázalo se, že plán začali spřádat právě v době, kdy vyšla speciální
reportáž v magazínu Time. (Larkin 2009: 1321; CBSnews 6. 2. 2001)
Samozřejmě, na jedné straně to byla dobře napsaná reportáž, která zdravému
člověku poskytla možnost celou tragédii lépe pochopit. Avšak ne všichni čtenáři Time
jsou lidé duševně v pořádku. Má se redakční politika u těchto témat odvíjet od
většinového čtenáře nebo přihlížet i na potenciální nebezpečí spojené s ‚rizikovými‘
čtenáři? Někteří odborníci doporučují, aby se u všech textů, které mohou vést k tomu,
že se studenti ztotožní se zdánlivě neřešitelnou situací střelců, uváděly odkazy na místa,
kde může člověk v podobné situaci získat pomoc. To znamená například čísla na
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nejrůznější linky důvěry či odkazy na webové stránky, kde jsou kontakty na
psychologická centra či různé instituce, které se na pomoc lidem v tíživé situaci
zaměřují. (Kostinski et al. 2001: 1001, Colemanová 2004) Například výše zmíněný
Sebastian Bosse dva roky před útokem na školu v Emsdettenu na jednom z online fór
napsal: „Pro ty z vás, kteří to ještě nepochopili: ano, chystáme se je jít postřílet! Nevím,
co se to se mnou děje. Nevím, co dělat. Prosím, pomozte mi.“ (Robertz 30.7.2007)
Pomoci se ale zjevně nedohledal.
V úvodních kapitolách této práce jsem popsala teoretické i empirické závěry
výzkumníků, které popisovaly možné účinky násilí v médiích na diváky. Pokud se
debatuje o vlivu nejrůznějších násilných filmů, seriálů či počítačových her na dosavadní
střelce, není důvod z obdobného vlivu na potenciální střelce vylučovat detailní mediální
pokrytí školních masakrů. „Je to stejné, jako kdybyste dítěti dali nabitou zbraň. Média
by se měla snažit tyto příběhy vybalancovat s přihlédnutím na ty, kteří by informace
mohli chtít využít k napodobení popisovaného zločinu.“ (Colemanová 2004: 12)

6.2.1 Česká média: Tragédie na Sandy Hook
Hned v úvodu je třeba upozornit na úskalí spojené se snahou zmapovat, jak do detailů
šla česká média při popisování konkrétní tragédie. Pro obsahovou analýzu médií jsem
v metodologii práce vymezila období pěti dnů po incidentu kvůli regulaci množství dat.
Avšak v podobných případech se zpravidla podrobné informace objevují až v řádu
týdnů či měsíců po události. Kvůli stanovenému cíli jsem se proto rozhodla v tomto
případě metodu výzkumu upravit a zaměřit se na jedno konkrétní médium a jeho
zpravodajství v období od vybrané tragédie na Sandy Hook Elementary School 20
v prosinci 2012 až do konce roku 2013. Z médií jsem zvolila server iDnes.cz, neboť
v tomto období publikoval největší množství článků k tématu z mnou vybraných médií.
Ve stanoveném období publikoval server iDnes.cz 23 článků obsahujících
klíčové slovo Sandy Hook. Chronologickým postupem budu nyní na základě
kvalitativní analýzy sledovat, jak do detailů šli novináři iDnes.cz při informování o
samotné střelbě, většina z publikovaných článků jsou autorské texty, pouze tři z 23
článků tvoří pouze otištěné agenturní zprávy.
V samotný den tragédie publikoval server celkem tři články. První z nich o
samotném průběhu události mnoho podrobností nepřinesl, obsahoval zejména krátká
svědectví zaměstnanců školy, dětí a jejich rodičů. V textu zaznívá, že jeden ze svědků
20

Výběr události vychází z informací uvedených v tezích diplomové práce.
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slyšel „více než 100 výstřelů“. (iDnes.cz 14.12.2012a) Druhý článek představoval jen
potvrzení toho, co v této práci už několikrát zaznělo. Střelec Adam Lanza byl novináři
zařazen mezi ostatní ‘úspěšné‘ střelce, kdy konkrétně zaznívá, že obsadil „třetí místo
pochmurného žebříčku“. (iDnes.cz 14.12.2012b) Třetí text přináší několik podrobností,
týkají se však spíše samotného střelce než způsobu útoku. Server uvádí, že se jedná o
nepotvrzené informace, a je třeba uvést, že se také později ukázaly jako nepravdivé, a to
se týče ejména zpráv o jeho matce coby údajné zaměstnankyni Sandy Hook, která však
na škole nepracovala. Zpráva také obsahuje informaci, že Lanza přijel do školy
matčiným vozem oblečený do vojenské uniformy. (iDnes.cz 14.12.2012c)
Další tři zprávy vyšly následujícího dne. Ani jedna z nich však detaily útoku
neuvádí. Jedna pouze přibližovala čtenářům městečko, ve kterém se tragédie odehrála,
druhá shrnovala příběh Lanzova bratra, který byl nejprve omylem označen za pachatele,
a třetí článek byl zaměřený na osobnost střelce, kdy odrážel velmi protichůdné názory
lidí z jeho okolí. Jedni ho považovali za „milého hocha“, druzí za „časovanou bombu“.
(iDnes.cz 15.12.2012a)
První věcné podrobnosti se na serveru objevily až druhý den po události.
„Nejvíce obětí zastřelil poloautomatickou puškou Bushmaster ar-15, což je civilní verze
vojenské zbraně M-16, jedna z nejvýkonnějších zbraní své kategorie. S sebou měl ještě
dvě zbraně, Glock ráže 10milimetrů a Sig Sauer ráže 9milimetrů. Další zbraně si nechal
v autě.“ (iDnes.cz 16.12.2012a) Dále se uvádí, že střelec zbraně vzal své matce, kterou
ráno zabil v jejich domě. Oběti poté zastřelil z bezprostřední vzdálenosti za použití
dostatku nábojů. „Například rozstřílené tělo dvaapadesátileté Anne Marie Murphyové,
učitelky speciální pedagogiky, bylo nalezeno uprostřed tělíček dětí, které se snažila před
útočníkem chránit,“ zachází do detailů server. (iDnes.cz 16.12.2012a)
Pohřby, neprůstřelné aktovky, ochranka do každé školy, diskuze o regulaci
zbraní, návrat dětí do školy po Novém roce. To jsou témata, která server iDnes.cz
akcentoval během dvou týdnů po masakru, kdy byl Newton i vzhledem k omezenému
množství událostí přes vánoční svátky stále sledovaným zahraničním tématem. Nelze
však říci, že by iDnes.cz hledal senzacechtivé zprávy, které by vedly k možné
identifikaci se střelcem nebo k detailnímu rozklíčování jeho střeleckého amoku.
Další obsahově významnou zprávu publikoval pak server až v polovině února,
kdy převzal agenturní zprávu o Lanzově posedlosti norským masovým vrahem
Andersem Breivikem. Podle zmiňovaných zdrojů obeznámených s vyšetřováním měl
Lanza s Breivikem soupeřit a chtěl zabít více osob než on. „...Adam Lanza (se) zaměřil
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na základní školu proto, že v ní viděl ‚nejsnazší cíl‘ s ‚největším nashromážděním lidí‘.“
(iDnes.cz 19.2.2013) Jinými slovy, lze to označit za ukázku naplnění slov forenzního
psychiatra Dietze, citovaná v úvodu této práce. Lanza byl podle všeho jedním z těch,
kteří se při sledování zpráv o Brevikovi s ním ztotožnili a stanovili si cíl být ještě
úspěšnější, než on. A Lanza se o to také pokusil. Zpráva ale také naznačuje, že svůj
podíl na zločinu mohla mít Lanzova posedlost počítačovými hrami. „V suterénu
Lanzova domu také prý našli množství videoher. Zdroje tvrdí, že Lanza tam o samotě
strávil mnoho hodin a v místnosti se zatemněnými okny na počítači zlepšoval své
střelecké dovednosti.“ Více však tuto spojitost autor textu nerozvádí. (iDnes.cz
19.2.2013)
Zásadní zprávu pak server iDnes.cz zaznamenal bezmála rok po tragédii, kdy
vyšetřující úřady prezentovaly oficiální závěry k incidentu. „Strůjce loňských krvavých
útoků ve škole Sandy Hook v americkém Newtownu Adam Lanza trpěl obsesí z
masových vražd a byl posedlý zejména masakrem z Columbine,“ zazněla hned v úvodu
informace potvrzující copycat efekt. „Policie v jeho pokoji při ohledání našla materiály
o střelbě na škole v Columbine, nebo dokument, který hájil práva pedofilů.“ (iDnes.cz
26.11.2013) Motiv útoku vyšetřovatelé nezjistili. Hned v perexu zprávy ale zaznívá
ještě jedna důležitá informace. „Jasné je však to, že Lanza trpěl celou řadou
psychických problémů.“ Jako důkaz policisté uvedli skutečnost, že přestože žil s
matkou v jednom domě, „Lanza s ní mnoho měsíců před útokem komunikoval pouze
prostřednictvím emailů“. Měl jen velmi málo přátel a byl také šikanován, špatně nesl
také rozvod rodičů, po kterém mu diagnostikovali Aspergerův syndrom s výraznými
‚sociálními poruchami‘ a ‚extrémní úzkostí‘. Lanza útok plánoval včetně toho, že si
vezme život, píše dále server. Proč si vybral Sandy Hook a ne jinou školu, není dosud
jasné, uvedli vyšetřovatelé. A co se týče samotného provedení útoku, iDnes.cz uvádí, že
vyšetřující zpráva „krok za krokem líčí Lanzovo řádění“, server sám však do detailů
nezachází.
Ovšem o měsíc později přidal další zprávu, která referovala o tom, že byl
uvolněn policejní spis pro veřejnost. Všechny zájemce, jejichž motivy mohou být různé,
také informoval, že na více než tisíci stranách je popsán celý průběh krvavého masakru.
„Dokument také mapuje sekundu po sekundě samotné řádění.“ Uvádí se také, že spis
obsahuje i “fotografie předmětů nalezených v Lanzově domě. Jde mimo jiné o
zásobníky s náboji, časopisy o zbraních či sejf na zbraně, ve kterém je puška.
Vyšetřovatelé zveřejnili také sérii videozáznamů, které pořídili při vyšetřování na místě
68

činu i v Lanzově domě“. (iDnes.cz 28.12.2013) Jak server dodává, dle zákona o
svobodném přístupu k informacím spis může získat každý, kdo si o něj požádá. Jak ale
ukázala zkušenost minulých let, stačí v podobných případech hledat na internetu. A je
tomu tak i v tomto případě.
Závěrem je třeba uvést, že pokrytí události na serveru iDnes.cz kvantitativně
neodpovídá mediální pozornosti, kterou podobným událostem věnují americká média.
To samozřejmě souvisí i s tím, že přístup amerických novinářů je k těmto událostem
více investigativní a přináší mnohem více detailů. Vzhledem k uváděným důsledkům
takového přístupu k tragédiím je však třeba hodnotit omezené zpravodajství českých
médií spíše za výhodu. Samozřejmě, v dnešní době už většina mladých lidí ovládá
angličtinu a mají tak přístup i k zahraničním zdrojům. Nicméně například zpráva v
českých médiích o tom, že o střelbě v Newtonu je již možné přečíst si všechny
podrobnosti, může v důsledku zapůsobit jako prvotní impuls k bližšímu zájmu o čin
Adama Lanzy. A tento impuls by přitom vůbec nemusel přijít, kdyby informace v
médiích nezazněla. Naštěstí, dopad copycat efektu v této oblasti zločinu ještě česká
společnost nepoznala.

6.3 Problém třetí: Mediální prohlášení střelců
Z pohledu mediálních událostí, které se odehrály po velmi závažném incidentu na
univerzitě Virginia Tech v roce 2007, se může přístup Harrise s Kleboldem k zajištění si
vlastní mediální prezentace zdát poněkud nedotažený. Zanechali po sobě sice deníky,
videozáznamy i vypovídající obsah webové stránky Trenčkotové mafie, ale nemohli si
být jistí, že se toto vše dostane k veřejnosti. Nicméně novináři pátrající po exkluzivních
informacích v kombinaci s otevřeným přístupem policie jejich přání naplnili.
Ovšem další ‚generace‘ střelců jako by toto nechtěla ponechávat náhodě a lze
v jejich postupu vidět i zvyšující se roli internetu a obecně technických vymožeností
v novém tisíciletí.

6.3.1 NBC, BBC, CBC: tři přístupy k odkazům masového vraha
Útočník z Virginia Tech, 23letý Jihokorejec Seung-Hui Cho, který žil ve Spojených
státech od svých osmi let, vytvořil obsáhlý mediální balíček, který obsahoval jak
fotografie, tak videa, v nichž vysvětloval motivy masové vraždy. V den činu, kdy
zastřelil 32 lidí, převážně studentů, a dalších 17 postřelil, odeslal svou zpověď poštou na
adresu celostátní americké stanice NBC. Proč si vybral právě ji, není jasné.
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Balík, který přišel dva dny po tragédii na centrálu NBC v New Yorku, obsahoval
DVD s 27 videosoubory v celkové délce asi 10 minut, na nichž Cho hovořil přímo do
kamery o svých pohnutkách. Dále přiložil 43 fotografií, přičemž jen na prvních dvou
byl zachycen jako normální usmívající se univerzitní student. Na ostatních už ukazoval
svou drsnou tvář, na 11 z nich mířil zbraní přímo do objektivu, přičemž to byly stejné
zbraně, které později použil při útoku, na dalších držel nůž a některé snímky
zachycovaly náboje vyskládané v řadě na stole. Stanice NBC tak získala skutečně
exkluzivní, ale především v mnohých směrech kontroverzní materiál a musela se
rozhodnout, jak s ním naloží.
Vedení stanice později uvedlo, že před zveřejněním těchto dokumentů vedlo
velmi intenzivní debatu, kdy novináři brali v potaz všechny možné důsledky. Zvítězil
názor, že by Choovy nahrávky a fotografie měla veřejnost vidět. Stanice postupně
odvysílala většinu nahrávek a během nejrůznějších komentářů a rozhovorů k případu
problikávaly na obrazovce fotografie vraha, které sám pořídil. Poprvé se dokumenty na
obrazovce objevily v pořadu NBC Nightly News with Brian Williams ve středu 18.
dubna 2007. „Jsme citliví k tomu, jak toto vše bude nahlíženo těmi dotčenými, a jsme si
vědomi toho, že v důsledku tu dnes večer oživujeme slova toho, kdo vraždil,“ prohlásil
na úvod pořadu moderátor. (NBC News transcript, online) Pak už stanice nechala zaznít
první Choova nenávistná slova: „Když přišel čas, udělal jsem to. Musel jsem. (…) Měli
jste sto miliard šancí, abyste se vyhnuli dnešku. Ale rozhodli jste se prolít mou krev.
Zahnali jste mě do kouta a dali mi jedinou možnost. Bylo to vaše rozhodnutí. Teď máte
na rukou krev, kterou nikdy nesmyjete.“ (NBC transcript, online) Ani Seung-Hui Cho
nebyl výjimkou v tom ohledu, že se i on odvolával na masakr v Columbine, jeho slovy
na ‚mučedníky Erica a Dylana‘. Jak k tomu v pořadu řekl zpravodaj NBC News Pete
Williams, po zhlédnutí videí bylo zřejmé, proč Choa zároveň odborníci k dvojici vrahů
z Columbine přirovnávali. „Působivým jazykem vyjadřoval stejný způsob chápání sebe
sama ve smyslu já proti postoji celého světa.“ A podobně jako vrazi z Columbine, i Cho
zanechal zprávu pro své následovníky. „Díky vám zemřu jako Ježíš Kristus, abych
inspiroval generace slabých a bezbranných lidí.“ Ani například tuto pasáž, jasně
vyzývající k napodobení jeho činu, NBC ve vysílání nevynechala. (YouTube 20. 4.
2007) Ale přestože stanice NBC byla tou, která videa a fotografie publikovala, je třeba
uvést, že většina médií s nimi následně naložila stejně. Ať už hovoříme o dalších dvou
zpravodajských stanicích z „velké trojky“ CNN a Fox News nebo třeba britské
veřejnoprávní BBC. Přepisy a fotografie se pochopitelně objevily také v tisku.
70

Zpravodajská stanice NBC News nicméně nepopírala, že rozhodnutí publikovat
kontroverzní materiály vyvolalo vlnu nevole mezi diváky i čtenáři jejich serveru
MSNBC.com. Během 12 hodin po jejich prvním odvysílání obdržela stanice 1200
zpráv. Zatímco některé z nich NBC chválily za to, že tím názorně ukázala, že byl Cho
duševně nemocný, většina odesilatelů zpráv televizi kritizovala, že vrahovi dala
pozornost, jakou si přál. „Připadá mi to urážlivé a nezodpovědné, že média zveřejnila
finální video vraha z Virginia Tech. Publicita věnovaná tomuto videu a neblahá
proslulost, jakou díky tomu získá, bude dost pravděpodobně inspirovat copycat vrahy,
kteří chtějí získat uznání a slávu.“ (NBCnews.com 19. 4. 2007)
Ani policie s postupem NBC News nesouhlasila. Steve Flaherty, vedoucí
virginské státní policie, prohlásil, že sice oceňuje spolupráci, kdy stanice materiály
nejprve předala policii, a až poté rozmýšlela, co s nimi, nicméně rozhodnutí vše
odvysílat označil policista za politováníhodné. Odůvodňoval to však nikoli obavami z
copycat efektu, nýbrž obsah označil za příliš znepokojující na to, aby se dostal na
veřejnost. (News.bbc.co.uk 19. 4. 2007)
Za NBC News se k publikování materiálů oficiálně vyjádřil šéf zpravodajství
Steve Capus. „Od chvíle, kdy jsme slyšeli první zprávy o tom, co se stalo v kampusu,
všichni jsme chtěli vědět - a nejsem si jistý, že tomu někdy plně porozumíme - proč se
to stalo. A myslím si, že toto je nejblíže, jak se nám kdy podaří nahlédnout do mysli
tohoto vraha,“ obhajoval publikování materiálu. Coby žurnalista prý cítil zodpovědnost
vynést dané záběry na světlo světa. Zároveň ale dodal, že chápe negativní reakce, a to
včetně těch ze strany rodičů obětí, kdy někteří kvůli odvysílání Choových vzkazů
zrušily přislíbené rozhovory. „Nelze se na to dívat bez toho, aby se člověk hodně
naštval, je to velmi znepokojující.“ (News.bbc.co.uk 19. 4. 2007)
Nicméně hned druhý den po odvysílání Choova mediálního balíčku přišla ze
strany novinářů v NBC News jistá sebereflexe. Vydali prohlášení, v němž nejprve
zopakovali, že publikování materiálů pečlivě zvažovali a radili se s odborníky, a poté
jako odpověď na rozporuplné reakce oznámili, že se rozhodli omezit pouštění videí ve
vysílání NBC News na maximálně 10 procent vysílacího času. (NBCnews.com 19. 4.
2007b) Nicméně to stále znamenalo 2,4 hodiny pro Choa, za tu dobu by se celá jeho
zhruba desetiminutová videosérie stihla odvysílat více než dvanáctkrát21. A to je ještě
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Publikování nahrávek omezily i ostatní televize. Zpravodajství ABC den po prvním odvysílání záběrů
oznámilo, že už je pouštět nebude vůbec, protože měly hodnotu jen jako blesková zpráva daného dne. O
něco později ten samý postup oznámila stanice Fox News. Stanice CBS News a CNN zavedly opatření,
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třeba zdůraznit, že o fotografiích v prohlášení nepadlo slovo. Závěrem stanice dodala,
že stejně by s dokumenty naložily i ostatní televize, kdyby nahrávky obdržely ony, o
čemž svědčí to, že materiály použily také. „Rozhodnutí odvysílat toto video udělala v
podstatě všechna média na světě, jak je patrné z pokrytí tohoto tématu v televizi, na
webových serverech a v novinách. My jsme s tímto příběhem nakládali - i vzhledem k
naší jedinečné roli v něm - s maximální citlivostí, podtrženou naší oddanou snahou
připomenout a uctít oběti a hrdiny tohoto tragického incidentu. To je to, o co nám šlo.“
(NBCnews.com 19. 4. 2007b)

Jak jsem uvedla výše, Choova videa použila ve svém vysílání i britská veřejnoprávní
stanice BBC, která je považována za etalon etické žurnalistiky. V souvislosti s tímto
postupem byli i její editoři zavaleni e-maily, proč se tak rozhodli a zda v případě
podobného incidentu na britské univerzitě by prezentační balíček masového vraha také
odvysílali. K věci se 19. dubna 2007 jménem všech editorů vyjádřil Peter Horrocks,
ředitel sekce BBC Global News. (Horrocks 19. 4. 2007) Postup v případě BBC popsal
takto:
1. Stanice by v prvé řadě materiály ukázala policii, nicméně rozhodnutí, zda je
odvysílá nebo ne, by bylo čistě její.
2. Editoři by zvážili možné reakce rodiny a přátel obětí a předem by je případně
upozornili, že mají k odvysílání velmi znepokojující materiál.
3. Po těchto krocích by stanice zřejmě videa odvysílala, ovšem jen některá.
Co se týče Choových videí, uvedl Horrocks, že BBC odvysílala jen krátké pasáže, aby
dodala kontext a možnost událost lépe pochopit, přičemž záběry využila k rozhovorům s
odborníky, kteří debatovali o vrahově povaze a příčinách podobných tragédií.
Zdůraznil, že videa použili ve vysílání stanic News 24 a BBC World jen minimálně,
neboť „jsme si dobře vědomi obav, že videa mohou vést ke kopírování nebo
napodobování Choa“.
Závěrem ale editoři BBC deklarovali, že nehodlají záběry využívat ke zbytečné
dramatizaci vysílání a že je využili jen pro vysílání v době, kdy se staly hlavním
tématem této události a byly již běžně dostupné. A jako důkaz svých slov zavedli nové
opatření: po 24 hodinách od jejich odvysílání se na BBC už žádné pohyblivé záznamy

že pokud někdo bude chtít ve svém pořadu záběry použít, bude muset získat souhlas svých nadřízených.
(Ewald, Fellow 2007, online)
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Choa neukázaly. Co se týče jeho snímků, BBC uvedla, že bude k jejich využívání
zdrženlivá. (Horrocks 19. 4. 2007)
Je řešení, se kterým přišla britská stanice, tolerovatelnou variantou? Vysílat
záběry v den, kdy jsou aktuální, a pak je z vysílání vyřadit? Mnozí by možná od stanice,
která se pyšní propracovaným etickým kodexem a striktními pravidly při publikování
nejrůznějších choulostivých záběrů, čekali jiný exemplární přístup, což je patrné i
z diskuzních příspěvků, které se pod vyjádřením editorů BBC nashromáždily. (Horrocks
19. 4. 2007) V kontextu informací, které jsou o copycat efektu dostupné, se jako
následování hodný jeví spíše přístup, který zaujala kanadská veřejnoprávní stanice
CBC.

CBC byla zřejmě jedinou televizí tak významného dosahu, která se rozhodla
videonahrávky vůbec nevysílat. Jediné, co se ve vysílání objevilo, byly Choovy
fotografie, ovšem pouze ty, které ho neukazovaly v násilné póze se zbraní v ruce.
Hlavní editor Tony Burman po debatě s editory stanice tehdy oznámil, že televize pouze
vlastními slovy sdělí podstatu útočníkova vzkazu. CBC ale odmítla věnovat masovému
vrahovi pověstných ‚15 minut slávy‘. „Rozhodnout se jinak by - z našeho pohledu znamenalo riskovat, že dojde k napodobování jeho zabíjení.“ (Gizbert 23. 4. 2007)
Televize CBC uvedla, že rozhodnutí vnímá i jako vlastní poučení se z minulosti.
Zhruba půl roku před tragédií ve Virginia Tech se totiž odehrál podobný incident na
Dawson College v Montrealu, kde útočník Kimveer Gill zabil jednu osobu, bezmála 20
dalších postřelil a poté sám spáchal sebevraždu. Tragédie na Virginia Tech byla
příležitostí ukázat, že si novináři z předchozího střílení na škole odnesli cennou lekci.
„Myslím si, že varovné signály už zní v myslích mnoha specialistů, kteří často
vyjadřují obavy z toho, že se média zabývají těmito incidenty. A existuje kvůli tomu
reálná možnost, že dojde k napodobování těchto vraždění,“ uvedl Burman. Přestože je
Burman dodnes přesvědčený, že stanice pokryla tuto událost správně, obával se, že
CBC mohla nést vinu za Gillovu nechtěnou celebritizaci. „Řekli jsme si, že tragédií
těchto událostí je to, že se stále opakují. A proto jsme chtěli, aby až k tomu opět dojde,
abychom byli více zdrženliví. A opravdu, myslím, že právě to bylo možné říct o našem
přístupu k Virginia Tech.“

NBC, BBC, CBC. Tři stanice a tři modely, jak lze v podobné situaci postupovat. Který
z nich je ten správný? Odpověď zatím neexistuje, stejně jako výše zazněly důvody, proč
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se vyvarovat tomu, aby psychicky narušení střelci dostávali prostor ospravedlňovat se
v médiích, stejně tak někteří obhajují názor, že tento obsah do zpravodajství patří. Jane
Kirtleyová, profesorka mediální etiky a práva na University of Minnesota, tvrdí, že
Choovo video byla jednoduše zpráva. „Lidé měli velký zájem dozvědět se o této osobě
více a ta páska byla jeho představou o sobě samém.“ Ohled na pozůstalé podle
Kirtleyové nelze aplikovat bez nějakých hranic. „Média by se k obětem a jejich rodinám
měla chovat s respektem. Ovšem pozůstalí by neměli mít právo veta v tom, zda se něco
takového bude vysílat. Kde je hranice, kdy přestaneme vycházet vstříc lidem, kteří se
proti tomu ohrazují? Já říkám, ať si vypnou televizi nebo ať si ztlumí zvuk.“ (Ewald,
Fellow 2007, online)
Kevin Sites, korespondent NBC na volné noze, přirovnal případ k vlastní
zkušenosti. Během války s Irákem natočil jeden z nejkontroverznějších záběrů války amerického vojáka, který střílel po zraněném, neozbrojeném povstalci v mešitě ve
městě Fallúdža. NBC se rozhodla záběry částečně graficky zcenzurovat, což se ale
podle Sitese poté obrátilo proti nim, protože reportáž postrádala důležitou část pro
pochopení kontextu a vznikly zmatky. Neodvysílat Choův vzkaz by podle něj bylo v
rozporu s demokratickým přesvědčením, že národu je nejlépe, když jsou občané dobře
informovaní. Toho ale podle Sitese může být dosaženo pouze v případě, že jdou média
po pravdě rázně, i když to může bolet. Krom toho, dodal, Cho mohl vzkazy klidně
nahrát na internet, kde by byly dostupné všem a v plné míře. Oproti tomu, NBC k
materiálu podle Sitese přistupovala citlivě. (Sites 30. 4. 2007)
Zda tomu tak skutečně bylo, je otázka pro další diskuzi. Nicméně s jistotou lze
říci, že právě díky NBC se Choova videa na internet nakonec dostala – konkrétně třeba
na sociální síť YouTube – a jsou dodnes lehce přístupná všem, kteří je chtějí zhlédnout.
Dodejme ještě, že Cho nebyl jediným střelcem, který po sobě zanechal mediální
balíček. O rok dříve Alvarro Castillo, vrah z Orange County, zaslal před svým útokem
videozáznam do místních novin. Střelec z Jokely Pekka-Eric Auvinen nahrál složku
s vyjádřením pro média na internet a podobně to udělal i německý střelec Sebastian
Bosse, který publikoval video ráno před svým útokem na internet. Skutečnost, že jej
natočil v angličtině, svědčí o tom, že se snažil, aby mělo co největší globální dopad.
Ostatně i do svého deníku začal tři týdny před útokem zapisovat své myšlenky
v angličtině. (Böckler et al. 2013)
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6.3.2 Česká média a přístup k mediálnímu manifestu Seung-Hui Choa
Jak se s problémem, zda publikovat Choův mediální manifest, vypořádala vybraná
česká média, analyzuji v následující kapitole. Jak zaznělo výše v metodologické části
práce, předmětem dílčí obsahové analýzy této práce je Česká televize, kde jsem se
zaměřila konkrétně na hlavní zpravodajskou relaci Události a polední Zprávy, dále
Lidové noviny a zpravodajský server iDnes.cz. Analýza byla omezena časovým
obdobím pěti dnů po masakru na Virginia Tech.
V České televizi se videozáznamy odvysílaly poprvé 19. 4. 2007, v poledních
Zprávách byly puštěny dvě pasáže, v nichž Cho vysvětloval, proč k činu došlo. Během
reportáže, v níž byl postupně popsán obsah zbylé publikované části záběrů, využila
televize také tři jeho fotografie se zbraněmi v ruce. Nicméně zatímco v USA byly tyto
materiály tématem číslo jedna tamějšího zpravodajství, ve Zprávách byly zařazeny až
v polovině pořadu. (ČT 19. 4. 2007a) Ve večerních Událostech získaly nahrávky místo
od osmé minuty pořadu. I tentokrát televize odvysílala dvě Choovy pasáže, a to včetně
té, v níž uváděl, že chce inspirovat generace slabých a bezbranných lidí. Vzápětí
redaktor uvedl, že někteří příbuzní obětí vyjádřili politování nad tím, že stanice NBC
videa odvysílala, a že se ve Spojených státech objevují obavy, aby materiál neovlivnil
další studenty s psychickými problémy. (ČT 19. 4. 2007b) Více se však tyto
kontroverzní videodokumenty v hlavních zpravodajských relacích České televize
neobjevily, není však jasné, zda televize následovala rozhodnutí velkých amerických
zpravodajských stanic využívat je jen v případě nutnosti, nebo zda to souviselo spíše
s tím, že v tuzemsku v té době už mediální zájem o tento případ opadl. Během pěti dnů
od události tak byl 19. duben jediným dnem, kdy se záběry v hlavních zpravodajských
relacích České televize objevily.
Nejčtenější

český

zpravodajský

server

iDnes.cz

věnoval

Choovým

videonahrávkám velkou pozornost v ranním článku z 19. 4. 2007. Nejen že v něm
citoval hned několik pasáží z útočníkova manifestu, ale zároveň publikovala i několik
jeho fotografií z mediálního balíčku, který zaslal NBC. A v článku nechybělo ani video
s částí Choova prohlášení, které server převzal od zpravodajské agentury Reuters. V
současnosti už však nelze video přehrát a není tak možné zjistit, jak velkou část z
desetiminutového záznamu server na stránce publikoval. iDnes.cz také v textu
odkazoval aktivním linkem na webové stránky NBC, kde bylo video tehdy dostupné.
(iDnes.cz 19. 4. 2007) Nicméně lze konstatovat, že server Choovy materiály použil
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velmi střídmě, protože v dalších textech, které byly publikovány během pěti dnů po
tragédii, s nimi dále téměř nijak nepracoval. A to nejen že necitoval jeho nenávistné
věty, ale ani nepoužíval jeho fotografie se zbraněmi v ruce. Výjimkou je text z 21. 4.
2007, kdy server uveřejnil článek, ve kterém reflektoval spor ve Spojených státech
ohledně zveřejnění Choova manifestu. Článek takzvaně otevíral snímek, na němž Cho
míří zbraní přímo do objektivu. (iDnes.cz 21. 4. 2007)
V Lidových novinách se citace z Choova manifestu objevila už ve vydání z 18.
4. 2007, kdy ale informace byly ještě poměrně nepřesné. Deník psal, že střelec zanechal
‚několikastránkový dopis na rozloučenou‘, v němž kritizoval bohaté děti, hýření a
prolhané šarlatány. „Přinutili jste mě to udělat,“ byla jediná doslovná citace, která
v tomto textu zazněla. (LN 18. 4. 2007) Další informace přišly až ve vydání
z následujícího dne. V článku na titulní straně tentokrát už bylo přesně objasněno, jak se
balíček dostal do vysílání NBC. Nicméně zatím čtenáři získali pouze tu informaci, že
policie obsah materiálu odmítla upřesnit. (LN 19. 4. 2007) Teprve následujícího dne se
v Lidových novinách objevily doslovné pasáže z Choova videa. V textu Vrah si hrál na
„hrdinu“ z filmu je nejprve krátce shrnuto, proč se NBC rozhodla materiál publikovat,
načež je v textu citována jedna pasáž, v níž Cho podle deníku „ve stylu vrahů z
Columbine Erika Harrise a Dylana Klebolda vykřikuje svou nenávist vůči ‚bohatým a
zkaženým‘“: „Měli jste stovky miliard šancí, jak dnešku zabránit... Zahnali jste mě do
kouta a ponechali jste mi jen jednu možnost... Teď musíte žít s tím, že na vašich rukách
ulpěla krev, kterou nikdy nesmyjete.“ (LN 20. 4. 2007a) Kdyby text zůstal v této
podobě, dalo by se říct, že Lidové noviny k materiálům přistoupily podobně střídmě
jako ostatní dvě analyzovaná média. Nicméně k textu, který doprovázela Choova
fotografie, byl připojen ještě box, v němž byly vepsány téměř všechny publikované
části ze zhruba 1800slovného

útočníkova manifestu. Deník otiskl celkem 11 jeho

mluvených pasáží. Jednoznačně tak věnoval vrahovi největší prostor k šíření svých
myšlenek ze všech sledovaných českých médií. K otištěným citacím není uvedeno
žádné vysvětlení, což se může jevit jako problematické zejména proto, že v daném textu
na straně devět není nikde zmíněno, že se jedná o vyjádření psychicky nemocného
člověka. Pouze v textu na první straně novin je uvedeno, že NBC otištění materiálu
ospravedlnila tím, že „dokresluje psychologický portrét vyšinutého pachatele“. (LN 20.
4. 2007b) Minimálně tento komentář měl dle mého názoru u otištěných jedenácti
nenávistných pasáží znovu zaznít.
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Závěr
Psal se rok 1996. Barry Dale Loukaitis, 14letý Američan, zastřelil ve škole v Moses
Lake dva své spolužáky a učitele matematiky. A poté, s charismatickou elegancí,
pronesl před třídou ironický citát z hororové knihy Stevena Kinga Havran. Alespoň
takto to líčí ti, kteří přežili. V rozmezí dvou měsíců se odehrály minimálně čtyři
případy, u nichž bylo zřejmé, že se střelci inspirovali Loukaitisem. A to včetně toho, že
minimálně jeden z nich pronesl stejný citát. Média se samozřejmě obrátila na Kinga,
aby na události reagoval. Jeho reakce tehdy mnohé zarazila. Místo toho, aby se snažil
argumentovat svobodou projevu nebo popírat jakýkoli svůj podíl na vraždách, omluvil
se. Prohlásil, že pokud existuje obava, že má kniha takovýto vliv na děti, nechce s ní mít
nic společného. A požádal svého vydavatele, aby knihy stáhl z pultů a více je na trh
neuváděl. (Greeny 9.4.2012)
Tento případ jsem uvedla, protože je dle mého názoru zajímavou ukázkou
reflexe vlastních činů, což je vlastnost, která většině médií v diskuzi o vlivu mediálního
pokrytí střílení na školách chybí. Přitom jak tato práce ukázala, je to téma, kterému by
se novináři neměli vyhýbat, protože ve chvílích, kdy se stává opět aktuální, už bývá na
rozvahu zpravidla pozdě.
V úvodu této práce jsem stanovila čtyři výzkumné otázky. Nyní je na místě je
zodpovědět. V celkovém pojetí této práce, s ohledem na konkrétní uvedené příklady, lze
dle mého názoru konstatovat, že se média svým přístupem k střílení na školách
v některých případech stávají nejen zdrojem informací, ale nechtěně i spolupachateli
střelců. Poukázala jsem zde na problém zvaný copycat efekt, který představuje hlavní
argument, proč nelze média z této problematiky zcela vyvinit. Tragédie na coloradské
škole Columbine High School je typický případ, na kterém jsem efekt ilustrovala. Právě
ten se stal totiž populární předlohou pro řadu dalších podobných činů – ať už hovoříme
o tragédii v německém Emsdettenu, na finské Jokele či americké Red Lake Minnesota
High School. Potvrdily to nejen mnohdy závěry policie, ale zejména práce výzkumníků,
které ukázaly, že se jim významným zdrojem informací stala právě masová média. Na
základě těchto závěrů jsem poté stanovila tři hlavní problematická úskalí novinářské
práce na událostech tohoto druhu.
Prvním z nich je problém celebritizace útočníků, kdy média plní úlohu, kterou
od nich sami střelci očekávají. To znamená, že jim dávají prostor se zviditelnit. Prostor,
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který by v životě zřejmě nikdy nezískali, kdyby se podobného činu nedopustili.
Útočníkům nejde jen o odplatu, ale i o snahu ukázat svou sílu i schopnost pomstít se a
mnozí též touží stát se inspirací pro ostatní. A k tomu jim pomáhají média. V prvé řadě
tím, že namísto aby zdůrazňovala zejména skutečnost, že tito lidé nejsou duševně
v pořádku, ale trpí zpravidla vážnými psychickými problémy, prezentují je jako
samotářské podivíny, kteří se potýkali s šikanou, což je charakteristika, s níž se dokáže
identifikovat v dnešní době nejeden školák. Jak se této role, pro mnohé velmi stresující,
zbavit, pak vidí v médiích. K celebritizaci střelců přispívá ale také tendence novinářů
používat hojně jejich fotografie. Je otázkou, jaký prospěch má umístění fotografie vraha
na titulní stranu časopisu. Samozřejmě pokud opomeneme tržní hodnotu takové obálky.
Média by však v takovémto případě měla vnímat i konsekvence, které podobný prodejní
tah může přinést. Pokud víme, že střelci po pozornosti touží, neměli by jim novináři
v tomto směru ještě vycházet vstříc. To je špatný signál směrem k dalším potenciálním
střelcům.
Druhým problémem je tendence médií zacházet při informování o těchto činech
do sebemenších detailů. Snaha přinést příjemcům médií co nejvíce exkluzivních
informací vede až k situaci, kdy z produkce novinářů vzniká ve výsledku kompletní
návod, jak podobný čin provést. Kde pořídit zbraň, jak se na útok připravit či jak
dosáhnout co největšího počtu obětí. Na jedné straně by média měla mimo jiné plnit roli
toho, kdo klade zvídavé dotazy a ověřuje, že například policie konala, jak nejlépe
mohla. Na druhé straně by se u každé informace o způsobu provedení činu měli
novináři ptát, zdali je pro čtenáře důležitá, nebo zbytná. Je pro čtenáře důležité vědět, na
jakých stránkách útočníci studovali, jak si vyrobit výbušniny? Je důležité vědět, jaké
použili zbraně, navíc s dovětkem, že jde ve své kategorii o nejkvalitnější zbraně?
Samozřejmě by se tímto stylem dalo ptát i v případě jiných událostí, o nichž média
informují. Ovšem při střílení na školách je třeba brát navíc ohled na to, že rizikovou
skupinou jsou v tomto případě děti či mladí lidé.
Třetí, ale zdaleka ne nejméně vážný problém je přístup médií k mediálním
odkazům, které po sobě střelci často zanechávají. Jako příklad jsem uvedla masového
vraha Seung-Hui Choa, který natočil několik videí a spolu s fotografiemi je zaslal do
redakce americké televize NBC. Zároveň jsem ukázala různé přístupy, které média při
manipulaci s těmito materiály použila. Zatímco někteří odvysílali téměř všechny jeho
útočné a nenávistné vzkazy a nechali Choa před miliony diváků po celém světě
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argumentovat, proč byl v právu podobný čin spáchat, jiná média – ale je třeba zdůraznit,
že takových bylo minimum – Choovy posmrtný prostor k sebeprezentaci neposkytla.
U všech těchto uvedených bodů by si dle mého názoru měla jednotlivá média
ujasnit interní politiku. Všechny tři body spolu velmi úzce souvisí. A média by vždy
měla udělat vše proto, aby z vrahů nedělala celebrity, nýbrž osoby, jejichž chování si
zaslouží pouze doživotní vězení či dobrovolně zvolenou smrt v naprosté anonymitě.
Cílem této práce určitě není tvrdit, že vina za útoky na školách leží v prvé řadě
na médiích. Je zřejmé, že v těchto případech působí mnoho faktorů současně. Ať už
rodinné zázemí, školní prostředí, šikana, duševní poruchy, vztah ke zbraním nebo právě
impulsy, které mohou přicházet z médií. Cílem práce bylo předestřít, že stejně jako se
například v USA po každé podobně tragické události hovoří o regulaci zbraní, měla by
se média zabývat i otázkou vlastní zodpovědnosti a ptát se, zdali sama nepřispívají
k těmto činům. David Trend tvrdí, že pravidelné diskuze o podílu médií na stříleních na
školách jsou jen výsledkem morální paniky, která se vzedme po každém takovém
iracionálním incidentu, neboť se hledá rozumné vysvětlení. Násilí zobrazované v
médiích se přitom podle něj hodilo jako obětní beránek už v minulosti, ať už se jednalo
o 30. léta nebo léta pozdější. (Trend 2007) Tento argument se samozřejmě nabízí a
média se mohou zdát jako snadný cíl pro obviňování. Stejně povrchně se pak ale musí
jevit situace, kdy novináři ukazují prstem na nejrůznější potenciální viníky, aniž by
dokázali kriticky nahlédnout na vlastní práci.
Novináři by měli o tragických událostech informovat, ale s rozmyslem, bez
snahy o senzacechtivé zprávy. Měli by využít vlivu médií k tomu, aby se počet těchto
činů dařilo snižovat. A tomu jistě nepřispívá, když dávají prostor vrahům, ze kterých se
tak stávají celebrity, byť většinou společnosti nenáviděné. Novináři by měli psát o
učitelích, kteří zamřeli ochraňujíc své studenty. O studentech, kteří obětovali vlastní
život ve snaze zachránit své kamarády. O lidech, kteří byli jen ve špatný čas na špatném
místě. To jsou skuteční hrdinové, kteří si zaslouží mnohem více uznání, než jakému se
jim kdy dostane.
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Summary
There are many reasons to claim that temporary media coverage of school shootings
contributes to the copycat effect of these tragedies. This diploma thesis pointed out
three critical fields of journalism which often make journalists the accomplices of these
crimes and moreover can encourage potential perpetrators to go on the rampage as well.
First, there is the problem of the celebritization of the perpetrators by putting their faces
on magazine covers or in news broadcasting. It seems to be also inappropriate to
describe the perpetrators as bullied loners, so that many students can identify with them,
because bullying is a serious problem of the current school system. In the first place, the
perpetrators are - in most cases - mentally ill people who refuse help or are unable to
ask for it.. Young people should get the clear message that shooting is not the way how
to solve the problems. The second problematic area of school shooting media coverage
is publishing too many details about the incident. The potential attackers get
unnecessarily much information which can encourage them in their plans. And the last
problem is the handling of the media legacy of the murderers. They often leave some
video tapes to explain their motives and to justify the crime. Usually they also send
pictures of themselves holding guns and sometimes they publish an ideological
manifest. And unfortunately, media often publish these documents without considering
the consequences and the potential threat of publishing such ideas or aggressive content.
Media should use their influence to try to reduce school shootings. Sensation-seeking
media coverage doesn't help the problem.
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