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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kosovských událostí od 11. března 

1981 do 26. června 1990 na stránkách deníků The New York Times a Rudé právo. Práce 

metodologicky vychází ze základních principů kritické diskurzivní analýzy, na jejímž 

základě jsou hledány odpovědi na otázky kdo, jak a proč byl v kosovském konfliktu 

vnímán jako agresor a oběť. Po představení teoretických východisek a stručného 

historického vývoje Kosova se práce soustředí na lingvistickou a diskurzivní analýzu tří 

vybraných kosovských aktérů v podání obou deníků, aby pak mohl být jejich přístup 

porovnán a zároveň mohla být ověřena hypotéza, zda oba zkoumané deníky, vybrané na 

základě svého rozdílného postavení v bipolárním světě, reflektovaly aktéry zcela 

odlišně. 

 

Abstract 

This thesis analyses media coverage of Kosovo conflict in The New York Times 

and Rudé právo from March 11th, 1981 to June 26th 1990. Using critical discoursive 

analysis as main methodological concept, this paper will focus on typology (aggressor 

and victim) of Kosovo actors and its explanation. First part of the paper will introduce 

theoretical framework a brief historical circumstances of Kosovo event in 1980s. This 

will be followed by empirical part - linguistic and discoursive analysis of three selected 

actors in newspapers. Thesis will also argue that examined printed media, selected 

according to their location in bipolar world, reflected Kosovo actors very differently. 
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Úvod 

Na počátku 80. let 20. století došlo k eskalaci dlouholetých vzájemných sporů mezi 

kosovskými Srby a kosovskými Albánci, které trvaly již od středověku. Během první 

poloviny roku 1981 vypuklo na území Kosova  několik studentských demonstrací, které 

odstartovaly desetiletí plné napětí a nedůvěry mezi oběma etniky. Tuto situaci sledovala 

také média, která se svým čtenářům snažila události co nejvíce přiblížit. Jednalo se však 

o různou interpretaci jednotlivých informací i odlišnou typologii aktérů. Mediální 

analýzy soustředící se na problematiku etnických konfliktů v Kosovu se většinou 

zaměřují na vývoj v 90. letech 20. století, zatímco předchozí desetiletí bývá často 

opomíjeno.
1
 

 Cílem práce je v denících The New York Times a Rudé právo, které byly zvolené 

na základě rozdílného postavení v bipolárním světě, hledat a analyzovat role agresora a 

oběti v konfliktu a to v období od 11. března 1981, kdy vypukly první nepokoje, do 

zrušení autonomního statusu Kosova srbským parlamentem 26. června 1990.
2
 K práci 

byl vybrán poměrně dlouhý úsek téměř celého desetiletí a to hlavně z toho důvodu, že 

právě na delším časovém období lze lépe doložit vznik a proměnu diskurzu tykajícího 

se kosovských aktérů. Práce by tak měla odpovědět na otázky, kdo a proč byl podle 

deníků vnímán jako agresor a oběť, jak se role aktérů v průběhu desetiletí proměnila a 

jaké podobnosti lze hledat ve výsledcích analýz z obou deníků. 

Práce bude rozdělena do několika kapitol. Po představení metodologie a 

teoretických východisek bude stručně uvedena historie srbsko-albánských vztahů na 

území Kosova, přičemž bude akcentována jejich relevance pro události 80. let. 

Zkoumané období pak bude představovat druhou část historického úvodu, v němž bude 

analyzován vývoj konfliktu do roku 1990 a mediální prostředí Jugoslávie, aby tak bylo 

možné výsledky analýzy chápat v souvislosti historického vývoje. V následné kapitole 

budou prezentovány vybrané deníky The New York Times a Rudé právo. Empirická část 

bakalářské práce se bude skládat z lingvistické, diskurzivní a explanační analýzy. 

Lingvistická analýza bude posuzovat lexikum, gramatiku a strukturu textu. Výsledky 

této části pak budou zasazeny do kulturně sociálního kontextu v diskurzivní a 

explanační analýze, jejímž cílem bude získat odpověď na otázku, proč deníky takto 

                                                 
1
 Přestože 80. léta nejsou spojena s válečným konfliktem (což je zřejmě důvod, proč se tomuto období 

nevěnuje dostatečná pozornost), lze v tomto desetiletí nalézt počátky vytváření mediálních obrazů o jeho 

aktérech pro pozdější období. 
2
 Ladislav Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti (Praha: H&H, 1993), 41. 
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kategorizovaly dané aktéry. Závěrečná kapitola bude věnována komparaci obou deníků, 

na jejímž základě bude následně možné zodpovědět všechny výzkumné otázky a 

potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že typologie aktérů se v případě obou deníků výrazně 

lišila. 

Co do primárních zdrojů bylo prostřednictvím databáze ProQuest vybráno 97 

zpravodajských článků z deníku The New York Times, které obsahují slova „Kosovo“ a 

„ethnic“ (tato hesla byla použita k zúžení celkového počtu textů) z období od 11. března 

1981, kdy začaly nepokoje, do 26. června 1990, kdy byl srbským parlamentem zrušen 

autonomní status Kosova.
3
 Jsou to zároveň také články, které ProQuest řadí do skupiny 

„minorities (ethnic, racial, religious)“, „demonstrations and riots“, „national and cultural 

identity“, „religion and churches“ a „independence movements“. Abych mohla 

poukázat na odlišnosti, vybrala jsem pro porovnání československý státní deník Rudé 

právo, který byl zároveň stranickým médiem KSČ, jehož všechna vydání do konce roku 

1989 jsou dostupná v digitalizované verzi na stránkách Ústavu pro českou literaturu, 

pozdější období je pokryto databází Newton Media Search. K analýze tohoto deníku 

bylo použito 184 článků deníku ze zahraničního zpravodajství publikovaných ve 

zkoumaném období, týkajících se problematiky Kosova. Vzhledem k odlišnosti 

zpravodajství obou deníků, bylo záměrně využito větší množství článků Rudého práva 

(přibližně 2:1), aby tak byla v rámci analýzy vyvážena jejich slabší informační hodnota, 

která byla dána menším počtem znaků na článek. Mezi další prameny, které byly v práci 

použity, bych zmínila také osobní rozhovor s bývalým zahraničním redaktorem Rudého 

práva Petrem Váňou, který v Jugoslávii mezi lety 1986 až 1990 pobýval a emailovou 

korespondenci s bývalou redaktorkou The New York Times Marvine Howe, která však 

pokrývala kosovské téma pouze okrajově v době, kdy nebyl k dispozici stálý zpravodaj. 

Pro zpracování teoretické části byly jako základ využity nejen práce britského 

lingvisty a jednoho ze zakladatelů kritické diskurzivní analýzy, Normana Fairclougha 

Language and Power,
4
 Media Discourse

5
 a Discourse in Late Modernity - Rethinking 

Critical Discourse Analysis,
6
  které se zabývají diskurzivní analýzou, ale také příspěvek 

nizozemského lingvisty Teuna van Dijka Opinions and ideologies in the press.
7
 Pro 

                                                 
3
 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 41 

4
 Norman Fairclough, Language and Power (Harlow: Longman, 2001). 

5
 Norman Fairclough, Media Discourse (London: Arnold, 1995). 

6
 Lilie Chouliaraki, Norman Fairclough,  Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse 

Analysis (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999). 
7
 Teun A. van Dijk, „Opinions and Ideologies in the Press“, in Approaches to Media Discourse, ed. Allan 

Bell and Peter Garrett (Oxford: Blackwell, 1998). 
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pochopení mediálních souvislostí pak práce vycházela z překladu knihy profesorů 

Daniela Hallina a Paola Manciniho Systémy médií v postmoderním světě.
8
 Přestože 

je tématu kritické diskurzivní analýzy a mediální tématice věnováno mnoho studií, byly 

vybrány tyto publikace, které jsou zásadní zejména pro představení základních 

metodologických konceptů, jejichž autoři jsou zároveň renomovanými lingvisty či 

vědci. Historický úvod byl založen především na knize historika a předního českého 

znalce kosovské tématiky Václava Štěpánka Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, která poskytuje 

historický přehled kosovských dějin 20. století.
9
 V případě historického úvodu však 

byly využity také práce How Myths ad Truths Started a War
10

 americké profesorky 

Julie Mertus a Studies on Kosova od skupiny albánských autorů, které jsou spíše 

proalbánsky založené, posloužily však spíše pro dokreslení situace.
11

 Zatímco k historii 

Kosova lze nalézt mnoho publikací, k tématu vnitřního fungování zkoumaných deníků 

v 80. letech a jejich zahraničního zpravodajství se literatura sháněla poměrně těžko, a 

proto musely být využity například i publikace Rudé právo v kontextu reforem konce 60. 

let mediálních odborníků Jakuba Končelíka a Tomáše Trampoty.
12

 Jejich práce se sice 

zabývá 60. lety, části práce lze však dobře aplikovat na celé normalizační období. Dále 

bych představila knihu dokumentující historii The New York Times od bývalého 

redaktora The New York Times Edwina Diamonda, Behind the Times: Inside the New 

New York Times, která je napsaná beletristickou formou, avšak posloužila pro 

nahlédnutí do vnitřního fungování deníku.
13

 

Pro diskurzivní analýzu pak byly podstatné zejména ty práce, které se zabývaly 

pronikáním ideologií do médií. K analýze československého deníku byla použita Řeč 

komunistické moci českého filologa Karla Palka (píšícího pod pseudonymem Petr 

Fidelius), která odhaluje prvky komunistické ideologie především v úvodnících Rudého 

práva a projevech státních činitelů.
14

 U amerického deníku pro diskurzivní analýzu 

posloužila studie věnující se ideologickým předsudkům Can the Media Be So Liberal? 

                                                 
8
 Daniel Hallin, Paolo Mancini, Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky (Praha: 

Portál, 2008). 
9
 Václav Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století (Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2011). 
10

 Julie A. Mertus, Kosovo – How Myths ad Truths Started a War (Berkley, Los Angeles, London: 

University of California Press, 1999). 
11

 Sami Repishti, Arshi Pipa, Studies on Kosova. Boulder: East European Monographs (New York: 

Columbia university press, 1984). 
12

 Jakub Končelík a Tomáš Trampota, Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky 

ke kvantitativní analýze (Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006). 
13

 Edwin Diamond, Behind the Times: Inside the New New York Times (New York: Villard Books, 1994). 
14

 Petr Fidelius, Řeč komunistické moci (Praha: Triáda, 2002). 
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amerického profesora ekonomie Daniela Suttera, který staví svou práci na tezi, že 

americká média jsou liberálně předpojatá.
15

 

 

Metodologie a teoretická východiska 

 

Kritická diskurzivní analýza (CDA) je metodou, která reaguje na prostředí, v němž 

mediální zprávy vznikají. Zaobírá se socio-kulturním kontextem a zaměřuje se na vyšší 

rovinu zkoumaných textů. Odpovídá tak na nedostatky lingvistických metod, které 

analyzují sdělení pouze v izolovaném prostředí, například bez odkazů na mocenské 

složky (v tomto případě média) a všeobecný diskurz.  Diskurz bude v této práci chápán 

podle Faircloughova výkladu jako užití jazyka, který formuje socio-kulturní praxi a 

vytváří tak sociální identity, systémy vědění a názorů.
16

  Přístupy teoretiků k diskurzivní 

analýze se liší, a proto byla zvolena konkrétní metoda kritické diskurzivní analýzy podle 

Fairclougha. Ta se skládá z lingvistické, diskurzivní a explanační části, přičemž pro 

kritickou diskurzivní analýzu je typické hledání prvků ideologie, rozklíčování 

mocenských vztahů a zkoumání toho, do jaké míry je médium schopné ovlivňovat a 

tvořit diskurz.
17

 

Norman Fairclough detailně propracoval teorii CDA a stanovil několik bodů, 

které má metoda obsahovat. Jeho komplexní přístup zahrnuje lingvistickou analýzu, 

která je rozdělena na tři tematické bloky: relační, zkušenostní a expresivní hodnoty slov, 

relační, zkušenostní a expresivní hodnoty gramatiky a strukturu textu. Diskurzivní, 

neboli intertextuální, část se pak snaží získané informace analyzovat, a zaměřuje se 

proto na základní tři otázky: o co jde, o koho jde a jaké jsou mezi aktéry vztahy. 

Závěrečná explanační analýza pak zasazuje výsledky lingvistické a diskurzivní části do 

širšího sociálního kontextu. Hledá, které sociální determinanty tvoří diskurz a zjišťuje, 

zda se diskurz transformuje nebo udržuje mocenské vztahy.
18

 

Tento způsob analýzy je však velice komplexní, a proto se většina analýz 

soustředí jen na některé její body.
19

 Cílem předpokládané práce je zjistit, kdo byl

                                                 
15

 Daniel Sutter, „Can the Media Be So Liberal? The Economics of Media Bias“, Cato Journal 20, č. 3 

(zima 2001). 
16

 Fairclough, Media Discourse, 55. 
17

 Fairclough, Language and Powe, 163. 
18

 Ibid. 
19

 Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská, Metody výzkumu médií (Praha: Portál, 2010), 172. 
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 vnímaný jako oběť a agresor v kosovském konfliktu. Proto byli vybráni tři aktéři, kteří 

v textech často figurují: kosovští Albánci, Srbové a třetím aktérem budou vládní i 

straničtí představitelé podporující systém. Kosovští Albánci budou v této práci chápáni 

jako Albánci žijící v Kosovu,
20

 do skupiny Srbů budou spadat zejména kosovští Srbové, 

ale také všeobecně Srbové vyjadřující se ke konfliktu v Kosovu (zejména kvůli stejným 

politickým postojům a pozdějšímu nerozlišování deníků mezi Srby a kosovskými Srby). 

Třetí sledovaná skupina bude velice různorodá, obecně se však bude jednat o politické a 

stranické představitele Jugoslávie, kteří podporovali stávající systém. Budou sem tedy 

patřit oficiální političtí představitelé Jugoslávie, Kosova, Svazu komunistů Jugoslávie a 

Kosova.
21

 Naopak zástupci Srbska byli z této skupiny vyřazeni, hlavně kvůli působení 

Slobodana Miloševiče, který byl zároveň vedoucí osobností srbského nacionalismu, a 

jeho snahou nebylo stávající systém podporovat.  

V lingvistické analýze budou hledány zabarvené výrazy související 

s charakteristikou aktérů či s etnickým konfliktem. V případě analýzy lexika byly 

výsledky pro lepší přehlednost řazeny do dvou skupin, pozitivní a negativní (u 

etnických aktérů přibyla ještě neutrální skupina, která zohledňuje náboženství). Každá 

skupina pak byla rozdělena na několik kategorií, kam spadaly nejčastěji používané 

výrazy a spojení. Lexikální analýza tak bude kvůli více zkoumaným kritériím 

představovat značnou část lingvistické analýzy. Dále budou sledovány trpné nebo činné 

tvary sloves pojící se s těmito aktéry a následně bude zkoumáno, v jakém pořadí se jim 

v textech dostávalo slova. 

Tyto lingvistické prvky byly vybrány hned z několika důvodů. Jelikož se 

lingvistická analýza nemůže obejít bez analýzy gramatiky, bylo zvoleno po jednom 

bodě z každého oddílu. Zároveň také hrála roli jazyková odlišnost. Protože se jedná o 

analýzu českých a anglických textů, bylo nutné zvolit takové prvky, které budou jednak 

co nejvíce vypovídající (zde především analýza lexika, které bude v analýze věnována 

největší pozornost), ale bude je možné také sledovat souběžně v obou jazycích. Proto 

byla například vypuštěna analýza modálních sloves, která sice mají vypovídající 

hodnotu, ale proporce používání tohoto znaku v českém a anglickém jazyce je zcela 

odlišná. Byly tedy vybrány základní body, které nejlépe pomohou zařazení aktérů do 

                                                 
20

 Jelikož se práce nezabývá Albánci žijícími v Albánii, označení Albánec bude chápáno jako etnická 

příslušnost. Pokud se bude jednat o Albánce z Albánie, bude to explicitně řečeno. 
21

 Od roku 1988 však do této skupiny nebude patřit Azem Vlasi, který se po začátku „Antibyrokratické 

revoluce“ a sporu se Slobodanem Miloševičem stal spíše symbolem pro kosovské Albánce než 

fungujícím představitelem kosovských komunistů. 
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referenčních skupin (také s ohledem na lingvistickou vzdělanost autorky). Na každý rok 

však připadal jiný počet článků, stejně tak jako na každý deník, a proto by samotná čísla 

nebyla vypovídající. Bylo tedy nutné vytvořit jednotný koncept. Získané výsledky 

výzkumu budou prezentovány v tabulkách, v nichž bude výzkum lexika určen relativní 

četností, která byla počítána jako počet výrazů dělených počtem článků v roce. Výzkum 

gramatických jevů a struktury textu bude určen poměrem vyjádřeným v procentech. 

V diskurzivní části bude pozornost soustředěna na proměnu diskurzu v průběhu 

desetiletí v souvislosti s tím, kdo byl považován za agresora, poslední část pak zasadí 

výsledek výzkumu do historických souvislostí tvorby diskurzu. 

V práci bude využit také koncept Van Dijkova ideologického čtverce, který 

představuje referenční skupinu členskou „In-group“ („My“) a cizí „Out-group“ („Oni“), 

přičemž „Out-group“ bude ta skupina, se kterou se deník neztotožňuje (agresor) a „In-

group“ bude ta skupina, kam spadají oběti konfliktu. Van Dijk vychází ze čtyř 

základních bodů: vyjádření či zdůraznění pozitivní informace o „Nás“, vyjádření či 

zdůraznění negativní informace o „Nich“, zamlčení či nezdůrazňování negativních 

informa;cí o „Nás“ a zamlčení či nezdůrazňování pozitivních informací o „Nich“.
22

 

Rozřazení do „In-group“ a „Out-group“ ovšem musí být zasazeno do kontextu 

diskurzivní analýzy. Van Dijkův koncept tak odkrývá ideologii v daných textech na 

základě rozřazení toho, co je deníkům blízké a se kterými vlastnostmi, či 

charakteristikami se naopak neshodují. Pojem ideologie bude v této práci chápán 

kriticky, jako negativní prostředek k prosazování hodnot dominantními skupinami či 

udržení moci dominantních skupin.
23

 Cílem práce však nebude hodnotit vliv ideologie 

na objektivitu, ale spíše nacházet ideologické prvky a zasadit je do kontextu deníků. 

Je však také důležité pracovat s teorií politického pluralismu, jelikož politická 

nestrannost je v médiích téměř nemožná. Jedná se o pronikání určitých myšlenkových 

proudů do médií v závislosti na jejich politické orientaci, která může být dána jejich 

přímou provázaností s politickou stranou, či pouze nezávislým sdílením určitých 

myšlenek.
24 

Propagování jednotlivých světonázorů může být umocněno například 

zaměstnáváním lidí, kteří vyznávají stejné hodnoty, či nastolováním agendy v souladu 

s upřednostňovanými tématy.
25

 Tato práce však nebude zkoumat vznik politického

                                                 
22

 van Dijk, „Opinions and Ideologies in the Press“, 33.  
23

 Chouliaraki, Fairclough, Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis, 26. 
24

 Hallin, Mancini, Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky, 54. 
25

 Ibid., 57. 
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pluralismu, ale bude vycházet z toho, že média jsou ovlivněna svou politickou orientací, 

a že politický paralelismus je v případě zkoumaných deníků skutečností. Je proto nutné 

alespoň stručně představit charakteristiky dvou politických ideologií, které jsou 

s americkým a československým deníkem spojeny - ideologii liberalismu a komunismu. 

Obě ideová směřování vycházejí z levicových myšlenek a je pro ně důležitá 

sociální spravedlnost, avšak liší se zejména v otázkách svobod. Liberalismus lze 

rozdělit na konzervativní a moderní, přičemž hlavní rozdíl mezi těmito dvěma proudy 

spočívá v úloze státu. Moderní liberalismus zastává přístup většího zasahování státu do 

společnosti.
26

 V americkém prostředí je moderní liberalismus spjat s tzv. sociálním 

liberalismem, který státní regulaci chápe jako podporu svobod občanů, kterým zajistí 

sociální spravedlnost. Pro liberalismus je tak typické zaměření na jedince, hodnoty 

svobody, rozumu, spravedlnosti a tolerance.
27

 

Komunistická ideologie vyznává krajně levicové socialistické hodnoty a 

marxistické ideály. Podle britského autora politologických textů Andrewa Heywooda 

jsou hlavními znaky pospolitost (omezení svobody jedince ve prospěch společnosti), 

spolupráce a kolektivismus, absolutní rovnost zajišťující spravedlnost, společenská třída 

a společné vlastnictví.
28

 Pro toto ideové směřování je také typické zdůraznění role státu, 

státní byrokracie a totalitní moci v celé společnosti.
29

 

 

                                                 
26

 Andrew Heywood, Politické ideologie, (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008), 42–

44. 
27

 Ibid. 44. 
28

 Ibid. 113. 
29

 Stanislav Balík, Michal Kubát, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha: Dokořán, 

2004), 106–108. 
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1. Historický přehled vývoje v Kosovu 

Území Kosova bylo vždy středem pozornosti jak Albánců, tak Srbů a obě etnika si na 

něj činila historický nárok. Pro Srby představovalo Kosovo centrum starého Srbska a 

místo, kde se 28. června 1389 odehrála bitva, která pro ně byla symbolem velké 

porážky, ale také sebeobětování. Bitva na Kosově poli přinesla nejen srbskou porážku, 

ale i počátek osmanské nadvlády, za které bylo Kosovo osidlováno Albánci. Právě na 

základě pozdějšího většinového osídlení si hájí Albánci své nároky na toto území.
30

 

K výrazným změnám v etnickém složení však docházelo až na konci 19. století, 

v důsledku Východní krize (1875–1878) a druhé srbsko-turecké války (1877–1878), 

kdy se křesťanské obyvatelstvo obviňované z turecké porážky z Kosova raději 

odstěhovalo.
31

 

Po balkánských válkách v roce 1913 připadlo Kosovo Srbskému království, 

které usilovalo o posílení své vnitřní integrity. Přestože Itálie za druhé světové války na 

Balkáně vytvořila loutkový albánský stát, do kterého spadalo i Kosovo, přistoupili po 

válce obyvatelé Kosova na připojení k Jugoslávii a to díky tomu, že jim byl přislíben 

statut autonomní oblasti.
32

 Kosovská autonomie však byla jen formální záležitostí, 

Titova Jugoslávie se vůči Kosovu chovala jako centralistický stát a pokračovala 

v politice z meziválečné doby co do integrace Kosova a asimilačního přístupu vůči 

albánskému obyvatelstvu. Situace se zlepšila až po pádu ministra vnitra a šéfa tajné 

policie Aleksandara Rankoviče v roce 1966, kterého nahradil liberálnější Edvard 

Kardejl.
33

 

I přes následnou snahu Jugoslávie region ekonomicky i hospodářsky 

pozvednout, nedokázal Bělehrad v tomto směru držet krok s demografickým vývojem v 

Kosovu. Nejenže se nevytvářel dostatečný počet pracovních míst, ale vysoký přírůstek 

albánského obyvatelstva také výrazně měnil složení zdejšího obyvatelstva. Zatímco 

v roce 1961 žilo v Kosovu přibližně 67 % Albánců a 23 % Srbů, o deset let později se 

již jednalo o 73 % Albánců a 18 % Srbů (tento trend pak pokračoval i v dalších

                                                 
30

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 162. 
31

 Ibid., 37. 
32

 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 39. 
33

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 187. 
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 letech).
34

 Bělehrad také zahájil velké investice do chudších a zaostalejších regionů, 

mezi které patřilo i Kosovo. V 60. letech získalo Kosovo 20,8 % z celkového rozpočtu 

federace, v roce 1970 už 30 % a o dvacet let později příspěvek dosahoval 40 % z celého 

rozpočtu Jugoslávie. Avšak ani s touto značnou finanční pomocí se nedařilo efektivně 

integrovat kosovské Albánce do jugoslávské společnosti.
35

  

V důsledku odstavení Rankoviče ze všech jeho funkcí se otevřela možnost 

k větší decentralizaci Jugoslávie.
36

 Když Tito v roce 1967 poprvé osobně navštívil 

Kosovo, symbolicky ve svém projevu přiznal, že albánská rovnoprávnost byla pouze 

formální. V následujícím roce bylo úředně zrušeno používání pejorativního označení 

pro Albánce „Šiptar“.
37

 Výsledkem Titova nového přístupu k albánskému etniku, byl 

ale paradoxně růst nacionalismu a požadavek na vytvoření republiky. Demonstrace za 

vytvoření Kosovské republiky v roce 1968 vyvrcholily 27. listopadu v Prištině. 

Jugoslávské elity, které vnímaly tento nacionalismus jako nebezpečí pro integritu 

Srbska, se s demonstracemi vypořádaly na první pohled překvapivě. Tito si byl vědom 

toho, že bude potřebovat spojence v balkánském regionu proti Sovětskému svazu, který 

v roce 1968 napadl Československo, a proto se s Albánií snažil udržovat dobré vztahy. 

Právě Albánie, která reagovala na dění v Kosovu kvůli jeho albánskému obyvatelstvu 

velmi citlivě, se na poli ideologie rozešla se Sovětským svazem v roce 1961, podobně 

jako Jugoslávie za sovětsko-jugoslávské roztržky v roce 1948.
38

 

 V rámci udržení přátelských vztahů s Albánci tak nedošlo ze strany Bělehradu 

k žádným politickým represím vůči albánskému obyvatelstvu a jedinou reakcí Tita na 

demonstrace bylo prohlášení, že význam událostí není třeba dramatizovat.
39

 Měsíc po 

ukončení albánských demonstrací bylo vydáno třináct pozměňovacích návrhů, které 

upravovaly ústavu z roku 1963. Republika Kosovo sice nevznikla, ale ústavní změny 

vyzněly jednoznačně ve prospěch posilování kosovské autonomie.
40

  

Tyto ústavní změny vedly v roce 1974 k vytvoření ještě decentralizovanější 

konfederativní ústavy, která autonomiím například umožňovala vydat vlastní ústavu a 

                                                 
34

 Srđan Bogosavljević, „A Statistical Picture of Serbian-Albanian Relations“, in Conflict or Dialogue: 

Serbian-Albanian Relations and Integration of the Balkans, ed. Dušan Janjić, Shkelzen Maliqi (Subotica: 

Open University, European Civic Centre for Conflict Resolution), 17. 
35

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 185. 
36

 Ibid., 190. 
37

 Noel Malcolm, Kosovo: A Short History (London: Pan Books, 2002), 324. 
38

 Ibid., 325. 
39

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 235. 
40

 Spolupráci na úrovni republiky a autonomie pak ještě oslabily dodatky z roku 1971, které Republice 

Srbsko zakazovaly novelizovat ústavu bez souhlasu všech autonomií. In: Štěpánek Jugoslávie-Srbsko-

Kosovo, 240–242. 
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tak se de facto dostat na úroveň republik.
41

 Proč jugoslávské vedení nevytvořilo z 

autonomií nové republiky, vysvětluje britský historik Noel Malcolm rozhodnutím 

v Jajce z roku 1943, kdy byly Antifašistickou radou národního osvobození Jugoslávie 

vytvořeny republiky na základě národního, nikoliv národnostního klíče. Národnosti v 

Jugoslávii měly totiž v sousedství vlastní státy, což implikovalo možnost, že by se 

například republika Kosovo mohla snadněji připojit k Albánii.
42

  

Nová ústava z roku 1974 však nejméně vyhovovala Srbům. Zatímco pro 

kosovské Albánce byl autonomní statut nedostatečný, srbské vedení se naopak muselo 

smířit s odstoupením některých svých dosavadních pravomocí. Ke změně ústavy, která 

rušila autonomní pravomoci, pak došlo až na počátku 90. let.
43

 Posilování jednotlivých 

regionů na úkor Srbska mělo umocnit celistvost Jugoslávie. Avšak právě nová ústava 

s konfederačními prvky, která byla mnohými Srby vnímaná jako anti-srbská, podpořila 

nacionalismus jednotlivých národů a spory mezi nimi. Etnické problémy mezi Albánci a 

Srby pak naplno propukly v 80. letech, a to nejen z již zmíněných demografických a 

ekonomických důvodů, ale také v důsledku politické nestability Jugoslávie po smrti 

Tita.
44

  

 

1.1 Kosovské demonstrace 1981 a následné napětí 

 

Na přelomu března a dubna 1981 vypukla na Prištinské univerzitě demonstrace, která 

přerostla z protestů za lepší sociální podmínky na škole v protesty politické. Po prvním 

shromáždění z 11. března následovaly 26. března další protesty. Ten den měl totiž do 

Prištiny dorazit společně s tradičním závodem s názvem Štafeta mládí i mediální 

doprovod. Policie však demonstrantům zabránila narušit oslavy, a tak kosovské protesty 

zatím zůstaly bez povšimnutí jugoslávské společnosti.  

Mezi březnem a dubnem 1981 propukly demonstrace ještě několikrát a to i 

v jiných městech. Některé kosovské slogany požadovaly sjednocení s Albánií, čehož 

využila kosovská samospráva, označila akce za protistátní a vyžádala si pomoc 

                                                 
41

 Gazmend  Zajmi, „Suppression of the Albanian Issue as a Factor of Degradation and Disintegration of 

Yugoslavia“, in Conflict or Dialogue: Serbian-Albanian Relations and Integration of the Balkans, ed. 

Dušan Janjić, Shkelzen Maliqi (Subotica: Open University, European Civic Centre for Conflict 

Resolution), 192. 
42

 Malcolm, Kosovo: A Short History, 328. 
43

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 255. 
44

 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 53. 
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armády.
45

 Situace se sice dočasně uklidnila, ale kvůli mnoha zatčeným účastníkům (za 

účast na demonstracích padaly i patnáctileté tresty) a nespokojeným kosovským 

Albáncům přetrvávalo v kosovské společnosti napětí. To se snažila místní police dostat 

pod kontrolu. Mezi lety 1980 až 1983 odhalila policie 33 tajných nacionalistických 

spolků, které vznikly v důsledku politických demonstrací.
46

 Srbská vláda všechny akce 

potlačila, vyhlásila výjimečný stav a kosovské hnutí se tak na konci roku 1982 ocitlo v 

mrtvém bodě.
47

 

Po demonstracích z roku 1981 rostla mezi Albánci a Srby na Kosovu nedůvěra. 

Obě strany se snažily prosadit obraz své pravdy o druhém etniku. To podle Noela 

Malcolma dokazují některé dobové publikace. Například práce historika Hajredina 

Hoxhy kritizovala celou historii srbské politiky.
48

 Na srbské straně pak vyšla například 

Knjiga o Kosovu Dimitrije Bogdanoviče, která obviňovala Albánce z usilování o 

vytvoření etnicky čistého Kosova pomocí záměrně vysoké natality.
49

  

Po roce 1981 postupně docházelo k etnické separaci i v každodenním životě. 

Restaurace a obchody se dělily podle etnické příslušnosti, což samozřejmě nepřispívalo 

k bezproblémovému soužití. Kosovští Srbové vytvořili například v roce 1983 

organizaci, pro kterou se později vžilo pojmenování Srbské hnutí odporu. Jejich přístup 

ke kosovským Albáncům se postupem času radikalizoval, což souviselo 

s demografickým růstem albánské populace. 
50

 

Růst napětí bylo v Kosovu opět možné pozorovat od roku 1985 v souvislosti 

s případem Djordjeho Martinoviče, který byl doslova národním skandálem. Případ 

znásilnění kosovského Srba Albánci se stal modelovým případem pro srbskou veřejnost, 

která hledala viníky jakéhokoliv zločinu právě v albánských řadách, a to vyvolávalo 

mezi obyvateli Kosova paniku. Přestože další policejní vyšetřování přineslo nové 

informace, které ukázaly, že se jednalo o sebepoškození, provázela tento případ spousta 

nejasností.
51

 Panika vyvolaná údajnou albánskou kriminalitou, kterou případ rozšířil, 

však neodpovídala skutečnosti.
52

 V 80. letech mělo Kosovo nejnižší kriminalitu 

                                                 
45

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 268. 
46

 Howard Clark, Civil Resistance in Kosovo (London: Pluto press, 2000), 43. 
47

 Repishti, Pipa, Studies on Kosova, 196. 
48

 Malcolm, Kosovo: A Short History, 338. 
49

 Ibid. 
50

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 328–340. 
51

 Mertus, Kosovo – How Myths ad Truths Started a War, 100. 
52

 Julia Mertus například uvádí, že bělehradské deníky zpočátku informovaly o události jako jeho 

sebepoškození a teprve po čase postupně zprávu zpětně popisovaly jako albánský zločin. In: Mertus, 

Kosovo – How Myths ad Truths Started a War, 100. 
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v Jugoslávii, přesto Srbové pod vlivem účelové manipulace veřejného mínění opouštěli 

Kosovo natrvalo, což přispívalo k nárůstu antagonismu mezi oběma etniky.
53

 V průběhu 

80. let tak došlo k posunu. Zatímco demonstrace roku 1981 byly pouze lokálním 

problémem, následujících pár let vyvolalo odezvu v celé Jugoslávii a Kosovo se stalo 

celonárodním tématem, které představitelé srbského nacionalismu využili jako jedno 

z hlavních témat pro svůj politický program.
54

 

1.2 Srbský nacionalismus a „Antibyrokratická“ revoluce 

 

Srbský nacionalismus v Kosovu živil strach z albánské demografické exploze a 

problémů s ní spojených (nezaměstnanost a všeobecně špatná ekonomická situace). 

V září  roku 1986 bylo publikováno Memorandum akademie věd a umění (Srpska 

akademija nauka i umetnosti, SANU), které reagovalo na problémy v Kosovu. 

Ohrazovalo se proti slabému srbskému postavení v rámci Jugoslávie, které prý oslabila 

liberální ústava, a reagovalo tak na vyhrocení napětí. Víceméně se jednalo o srbský 

národní program, který ovšem tehdejší předseda srbských komunistů Ivan Stambolić 

odmítl. Stamboliče však ve funkci stranického šéfa Svazu komunistů Srbska (Savez 

komunista Srbije, SKS) vystřídal Slobodan Milosević, který na konci dubna 1987 

vystoupil na Kosově Polji před občanským shromážděním s projevem a zároveň využil 

tuto situaci pro své osobní mocenské cíle. Jeho řeč, při které zaznělo také heslo „Nikdo 

vás nesmí bít“ a populistická, nacionalisticky laděná politika mu zajistily podporu 

srbského obyvatelstva.
55

 Milošević tak podpořil kosovské Srby v protialbánských 

projevech a v následujících letech přijal hlavní myšlenky Memoranda. Jeho popularita 

stoupala a k vytvoření jeho kultu přispěla i srbská média.
56

 

Miloševičova snaha připoutat Kosovo i Vojvodinu více k Srbsku vyústila později 

v omezení pravomocí těchto autonomií. Cílem Miloševičovy „Antibyrokratické“ 

revoluce tak mělo být odstranění zkorumpované byrokracie a vytvoření fungujícího 

politického systému. Ve skutečnosti však usiloval o utvoření jemu poslušných vlád 

v jednotlivých republikách a autonomiích.
57

 Aby bylo možné ovládnout Kosovo

                                                 
53

 Mertus, Kosovo – How Myths ad Truths Started a War, 100. 
54

 Dušan Janjić, „ National Identity, Movement and Nationalism of Serbs and Albanians“, in Conflict or 

Dialogue: Serbian-Albanian Relations and Integration of the Balkans, ed. Dušan Janjić, Shkelzen Maliqi 

(Subotica: Open University, European Civic Centre for Conflict Resolution), 142. 
55

 Malcolm, Kosovo: A short history, 340. 
56

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 354, 366. 
57

 Ibid., 390. 
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 politicky, musel Milošević do kosovského vedení dosadit své stoupence. Kvůli 

plánovanému odvolání Azema Vllasiho, předsedy Svazu komunistů Kosova (Savez 

Komunista Kosova, SKK), se rozpoutaly několikasettisícové demonstrace kosovských 

Albánců. V roce 1989 vedla albánská nedůvěra vůči srbskému postupu ke generální 

stávce. I přes albánské protesty Bělehrad nakonec 26. června 1990 zrušil autonomní 

statut Kosova a na konci září byla přijata ústava, která Kosovo v podstatě zbavila všech 

státoprávních prvků přiznaných v roce 1974.
58

  

 

2. Kosovský konflikt 1981 až 1990 v jugoslávském tisku 

Složitá situace v Kosovu byla v mediálním prostředí Jugoslávie a zejména v Srbsku 

v 80. letech častým tématem. Mezi nejčtenější jugoslávský tisk patřila například 

Politika, která byla na počátku 80. let oceněna jako deník s největším vlivem na srbskou 

veřejnost. Oficiální zpravodajské médium bělehradské mocenské struktury Politika, se 

tak (spolu se státní tiskovou agenturou Tanjug) stalo nejčastěji citovaným zdrojem 

zahraničními žurnalisty.
59

 Dalšími deníky, které se pravidelně věnovaly situaci 

v Kosovu, byla Borba, chorvatský Vjesnik (všechny úzce napojeny na místní 

komunistickou stranu) a jediné kosovské noviny vycházející v albánštině Rilindja. 

Média a jejich kontrola však spadala pod správu jednotlivých republik, což je mimo jiné 

také důvod, proč se Rilindja postavila za albánské etnikum až v roce 1988, kdy se 

částečně vymanila ze srbského vlivu.
60

 Legalizovaná cenzura se tak v Jugoslávii stala 

běžným prostředkem pro ideovou čistotu obsahu tisku.
61

 

Všechny zmiňované deníky byly shodně využívány pro šíření srbských 

populistických a nacionalistických hesel. Jugoslávská veřejnost tak během 80. let začala 

na kosovské Albánce měnit svůj názor. Z tradičního diskurzu o primitivních, ale tvrdě 

pracujících lidech se stal mýtus o násilnických albánských barbarech, kteří chtějí 

ovládnout srbskou společnost. Albánci začali být rovněž spojováni se sexuálním 

                                                 
58

 Hladký, Jugoslávská krize a její historické souvislosti, 41. 
59

 Štěpánek, Jugoslávie-Srbsko-Kosovo, 330. 
60

 Ibid. 
61

 Tarik Jusić, „Media Discourse and the Politics of Ethnic Conflict: The Case of Yugoslavia“, in Media 

Discourse and the Yugoslav Conflicts : Representations of Self and Other, ed. Pål Kolstø, (Burlington: 

Ashgate, 2009), 26. 
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násilím, brutalitou a naprosto odlišným mravním hodnotovým systémem, založeným na 

rozdílném náboženství.
62

  

V průběhu 80. let došlo také k několika významným mediálním kauzám, které se 

soustředily na mezietnické problémy, čímž se konflikt ještě více vyhrotil. Výsledkem 

působení médií pak byl odliv nealbánského obyvatelstva z Kosova a přiživování mýtu o 

Albáncích jako nepřátelích státu. Nejenže tento vývoj silně ovlivnil samotné obyvatele 

Jugoslávie a jejich pohled na Kosovo, ale také ovlivnil zahraniční zpravodajství. 

Přestože se v podání místních deníků jednalo o kontroverzní zprávy často založené na 

nepodložených informacích, byly hojně využívány jako informační zdroje.
63

 

. 

3. Charakteristiky deníků 

 

Deník Rudé právo začal být vydáván roku 1920 a už o rok později se stal hlavním 

tiskovým orgánem Komunistické strany Československa (KSČ). Obsah novin, které 

vycházely každý den kromě neděle, tak byl přizpůsoben potřebám strany. Rudé právo 

zprostředkovávalo a tlumočilo oficiální, tedy povolený náhled na veškerou (veřejnou, 

společenskou, politickou) agendu. Po únorovém převratu pak plnilo roli prvního a 

nejdůležitějšího média na českém území mezi lety 1948 až 1989.
64

 Tento deník 

s nejvyšším nákladem v socialistickém Československu
65

 měl mimo jiné také 

propagandistickou funkci.
66

 Šéfredaktor byl proto v blízkém kontaktu s nejvyššími 

stranickými orgány, aby tak byla zajištěna ideová čistota deníku.
67

  

Osmdesátá léta a počátek roku 1990, která jsou předmětem mého výzkumu, se 

nesla ve znamení silné kontroly médií. V roce 1980 byl zřízen Federální úřad pro tisk a 

informace (FUTI) jako zastřešující cenzurní orgán pro dosavadní kontrolní instituce. 

FUTI domácí média analyzoval a na pravidelných poradách byly šéfredaktorům 

sdělovány požadavky na obsahové zaměření. Částečná změna nastala s nástupem 

                                                 
62

 Nita Luci, Predrag Marković, „Events and Sites of Differene: Mark-ing Self and Other in Kosovo“, in 

Media Discourse and the Yugoslav Conflicts : Representations of Self and Other, ed. Pål Kolstø, 

(Burlington: Ashgate, 2009), 87. 
63

 Kromě novin a tiskových agentur, byla na konci osmdesátých let využívána jako zdroj také televize. 
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 Končelík, Trampota, Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let, 9.  
65

 V roce 1980 jeho denní náklad činil 942 000 výtisků a v roce 1987 už dokonce 1 025 300 výtisků. In: 

Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová, Dějiny českých médií: od počátku do současnosti (Praha: 

Grada, 2011), 339. 
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Michaila Gorbačova do pozice generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského 

Svazu. Jeho program přestavby (Perestrojka) a zejména pak princip Glasnosti měl 

přispět k větší otevřenosti a pluralitě názorů.
68

 Po listopadových událostech v roce 1989, 

které svrhly dosavadní režim, však Rudé právo začalo zaostávat za ostatními deníky ve 

všech směrech. V první polovině roku 1990 rychle klesal náklad deníku a v říjnu byly 

noviny odkoupeny soukromou akciovou společností Borgis, která pod vedením Zdeňka 

Porybného vydávala deník až do roku 1995.
69

 

Druhým zkoumaným deníkem jsou americké noviny The New York Times (NYT). 

Deník začal vycházet v roce 1851 pod názvem New-York Daily Times. Jeho zakladatelé, 

novinář Henry Jarvis Raymond a bankéř George Jones, však již v roce 1857 změnili 

název deníku na The New-York Times a od roku 1896 jsou noviny známy pod dnešním 

jménem.
70

 Deník se prezentoval jako nezávislý, přesto svými konzervativními 

hodnotami v počátcích podporoval Republikánskou stranu, po roce 1884 pak 

liberálnější Demokratickou stranu.
71

  

Na konci 19. století však NYT začalo ztrácet své čtenáře a z krize jej vyvedl až 

Adolph Ochs, který v roce 1896 odkoupil upadající médium. Pod jeho vedením začaly 

tyto noviny, které se soustředily především na seriózní zpravodajství, opět 

prosperovat.
72

 V následujících letech se NYT stalo jedním z hlavních informačních 

zdrojů nejen v USA, ale také po celém světě. Během celého svého působení deník získal 

více než sto významných novinářských ocenění, Pulitzerových cen.
73

 Jeho denní náklad 

se v 80. letech pohyboval přibližně kolem 800 tisíc kusů a v roce 1986 překročil 

milionovou hranici.
74

 Vedení novin a vlastnická společnost The New York Times 

Company, pod kterou NYT spadá, zůstaly až dodnes v rukou Ochsovy rodiny, později 

rodiny Ochs-Sulzberger.
 75
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4. Lingvistická analýza 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, následující část bude věnována lingvistické analýze 

obou deníků, přičemž bude pozornost zaměřena na analýzu lexika, gramatiky a 

struktury textu. Při analýze lexika budou zkoumána slova, která byla použita v rámci 

vybraných deníků pro kosovské Albánce, Srby a vládní představitele. Budou hledány 

zkušenostní hodnoty slov, které odhalují, jak byla v deníku zobrazena identita aktéra 

prostřednictvím zvolené slovní zásoby (například zabarvené výrazy pro aktéry, 

synonyma, metafory a podobně) a dále pak relační hodnoty slov, na základě jejichž 

významu lze rozpoznat vztahy mezi aktéry (zabarvené výrazy, eufemismy, analogie a 

jiné).
76

 Všechny tyto hodnoty lexika pak mohou svědčit o ideologickém náboji textů, ať 

už je to časté použití určitých slov (ale také jejich absence), či analogie s vlastní historií. 

Na základě volby lexika lze poté rozpoznat, do jakých referenčních skupin byli aktéři 

řazeni. 

U gramatiky bude věnována pozornost zkušenostním mluvnickým znakům, kam 

spadá také pasivizace, tedy použití trpného rodu namísto činného. Při analýze bude hrát 

podstatnou roli nejen rozlišení slovesných rodů, ale také pozitivní, či negativní význam 

těchto sloves. Použití pasivního tvaru slovesa je možnou strategií pro zamlčování údajů 

(tento akt však může být nejen výsledkem vědomé činnosti, ale také pouhého 

nedostatku informací), zároveň je prostředkem k vytváření objektivizačních tvrzení. 

Použití trpného tvaru má také vliv na řazení aktérů do pozice subjektu (agenta), či 

objektu zprávy.
77

 Právě objekt je často chápán jako oběť bez možnosti ovlivnit daný děj, 

a umožňuje tak snadnější zařazení aktérů do van Dijkova ideologického čtverce.  

Analýza strukturální výstavby textu se bude zaobírat pořadím vyjádření 

zkoumaných aktérů a to na prvním a druhém místě. Struktura textu hraje významnou 

roli v interpretaci celé zprávy, protože čtenáři předkládá pořadí aktérů, které je také 

pořadím důležitosti (čím dále v textu, tím méně důležitá informace).
78

 Z toho se dá 

vyvodit, kteří aktéři (či které zdroje) byli deníky upřednostňováni. Druhé místo v pořadí 

pak může být chápáno jako pozice pro opoziční skupinu, či doplňkové informace 

druhého aktéra. Je tedy možné sledovat vývoj preferencí, které mohou být podstatné pro 

odhalení ideologie v textu. 
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3.1. Rudé právo 

3.1.1. Zkušenostní a relační hodnoty lexika 

 

Tabulka 1 ukazuje četnost slov, která charakterizovala kosovské Albánce v Rudém 

právu ve zkoumaném období. Nejprve je však třeba zmínit, že kosovští Albánci byli 

zpravodaji v Rudém právu často popisováni nepřímo. Nebyli zobrazováni jako kosovští 

Albánci, ale jako lidé „albánské národnosti“,
79

 či v případě demonstrací jako „lidé 

propagující albánský nacionalismus“,
80

 což často budilo dojem, že se vlastně o 

kosovské Albánce ani nemuselo jednat.
81  

 

 Kosovští Albánci 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Negativní Relativní četnost 

 

 

 

Násilí, agrese 0,30 0,09 0,09 0,12 0,42 0 0 0,04 0,07 0,11 

Protistátní činnost 0,37 0,24 0,09 0,25 0,14 0 0 0,43 0,13 0 

Iredentismus 0,4 0,19 0 0,12 0 0,1 0,17 0,24 0,31 0,11 

Nacionalismus 0,4 0,33 0,09 0,37 0 0,1 0,17 0,29 0,34 0,08 

Záporné charakterové 

vlastnosti 

0,03 0,05 0,09 0 0 0 0 0,14 0,03 0 

Neutrální   

 Muslimové 0,1 0 0,09 0 0 0 0 0 0,08 0 

Pozitivní  

 Status oběti, 

mučedníka 

0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,03 0 

Boj za lidská a 

politická práva 

0,13 0,05 0 0,12 0 0 0 0.05 0,08 0,08 

Kladné charakterové 

vlastnosti 

0 0 0 0 0 0 0 0,19 0,07 0.08 

Tabulka 1: Hodnoty lexika u kosovských Albánců v Rudém právu 1981–1990.  

 

Albánské etnikum bylo nejčastěji spojováno s výrazy spadajícími do 

kategorií „Nacionalismus“ a „Iredentismus“. Snaha vytvořit „velkoalbánský stát“, tak 

byla v první části desetiletí vnímána jako největší hrozba pro integritu jugoslávského 

státu. I proto se v souvislosti se zprávami o kosovských Albáncích vyskytovala 

pojmenování spojená s protistátní a kontrarevoluční činností, násilím a agresí. Téměř 

                                                 
79
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všechny negativní konotace však po  roce 1981 mizely.
82

 V následujících letech, která 

byla spojena spíše s psychologickým nátlakem než viditelnými demonstracemi 

kosovských Albánců, lze také pozorovat úbytek zájmu o kosovské téma. Nejenže se 

počet článků v Rudém právu snížil přibližně o polovinu, jejich námětem byl jen popis 

jakéhosi bezčasí, či obvyklé zprávy o vynesení rozsudků trestů pro albánské 

demonstranty z  Kosova.
83

  

Od roku 1988 však negativních přívlastků začalo opět přibývat. Z významového 

hlediska byl zajímavý posun v charakteristice etnika. Přestože jsou negativní hodnoty 

z let 1981 až 1982 a 1988 až 1990 poměrně srovnatelné, fráze používané z první části 

sledovaného období (například „Albánci vytvářející atmosféru nedůvěry“
84

 či „Albánci 

jako představitelé nepřátelské síly“
85

) je mnohem mírnější než pozdější označení 

(„zaostalí a s tmářskými návyky“
86

, nebo dokonce hanlivé „štipataři“).
87

 
 
Nicméně je 

nutné brát v potaz také skutečnost, že i když byli kosovští Albánci vykresleni 

v rozhodujících momentech spíše negativně, v podání Rudé práva jde především o 

celokosovský problém. Jeho podstata podle deníku spočívala sice v nacionalismu, ten 

však byl pouze výsledkem špatného řízení státu. Vlastní iniciativa albánského etnika 

pak byla reflektována jako manipulace zahraničními nepřáteli. Ve výsledku tak nebyla 

v Rudém právu kosovským Albáncům přiznávána vina za propuknutí nepokojů, protože 

pouze podlehli těmto špatným vlivům. 

Vzhledem k tomu, že noviny dávaly přednost institucionálnímu zdůvodnění 

nepokojů, náboženský spor muslimů a pravoslavných nehrál v případě Rudého práva 

významnou roli.
88

 Pokud byli kosovští Albánci označeni jako muslimové, bylo to pouze 

informativní sdělení bez negativní konotace. Přesto označení „muslim“ častokrát 

nahrazovalo označení „kosovský Albánec“.
89

 Představa svázanosti tohoto etnika s vírou 

tak byla silnější než u Srbů, kteří nikdy nebyli označeni pouze podle své náboženské 

příslušnosti.  

                                                 
82

 Viz Tabulka 1. 
83

 Soudní řízení s demonstranty z roku 1981 byla na stránkách RP reflektována po celou první polovinu 

80. let.  
84

 „O situaci v Kosovu“, Rudé právo, 13. dubna 1983. 
85

 „Rozhodněji proti nepřátelům“, Rudé právo, 16. října 1982. 
86

  Petr Váňa, „K problému Kosova“, Rudé právo, 1. srpna 1988. 
87

 „Autonomní oblast Kosovo“, Rudé právo, 30. března 1989. 
88

 Náboženství sice bylo vnímané také jako hrozba, to však bylo více spojeno s chorvatskou opozicí než 

se situací v Kosovu. 
89

 Petr Váňa, „Statisíce demonstrantů před Skupštinou SFRJ“, Rudé právo, 1. března 1989. 
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Pozitivní výrazy spojené s kosovskými Albánci bylo možné sledovat až po roce 

1988 jako reakci na vzestup srbského nacionalismu namířeného proti Albáncům v 

Kosovu. Je však až s podivem, že Rudé právo kosovským Albáncům přiznávalo právo 

na sebeurčení. Deník byl sice proti jakékoliv dezintegraci, či připojení Kosova k jinému 

státu, aktivity demonstrantů ale představoval jako pochopitelné. Na konci zkoumaného 

desetiletí byli také kosovští Albánci zobrazováni jako ti, kteří trpí pod srbskou 

nadvládou. 

Kosovští Albánci tak byli chápáni jako destabilizační prvek a jejich identita byla 

spojena s muslimskou vírou (přestože to pro zdůvodnění konfliktu Rudým právem 

nemělo velký význam). Zároveň byl vztah deníku k tomuto aktérovi určován albánskou 

protistátní činností a projevy nacionalismu. Ty vedly k tomu, že byl albánský prvek 

označen za nepřítele, přesto se nejednalo o negativní postoj vůči etniku, ale vůči 

principům, které kosovští Albánci zastávali. 

Odlišné hodnocení lze pozorovat u přístupu Rudého práva k Srbům, jejichž 

charakteristiky jsou obsahem tabulky 2. 

 

 Srbové 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

Negativní Relativní četnost 

  Násilí, agrese 0 0 0 0 0 0 0 0,48 0,05 0,19  

Protistátní činnost 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0,05 0 

Nacionalismus 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,03 0,08 

Záporné charakterové 

vlastnosti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neutrální   

 Křesťané 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 

Pozitivní  

 Status oběti, 

mučedníka  

0,03 0,09 0 0,12 0 0 0,33 0,19 0,03 0,08  

Boj za lidská a 

politická práva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kladné charakterové 

vlastnosti 

0,03 0,05 0 0 0 0 0 0,05 0 0 

Tabulka 2: Hodnoty lexika u Srbů v Rudém právu 1981–1990 

Kosovští Srbové byli podle Rudého práva téměř celé desetiletí úzce spojováni 

s Černohorci, žijícími v Kosovu. Charakteristiky Černohorců a Srbů žijících v Kosovu 

splývaly. Společně byli označování jako Slované, případně jako nealbánci.
90

 Zatímco se 

                                                 
90

 Petr Váňa, „Barikády v Kosovu“, Rudé právo, 1. února 1990. 
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však v souvislosti s kosovskými Srby začala po roce 1988 objevovat negativní 

pojmenování, Černohorců se tyto přívlastky již netýkaly a kosovští Srbové pak ve 

zpravodajství Rudého práva tvořili část skupiny srbského obyvatelstva z celé 

Jugoslávie. 
91

  

Ke kosovským Srbům se tedy nevázala až do roku 1988 žádná záporná 

hodnocení. Pojmy spadající do skupiny negativních označení po roce 1988 jsou však již 

poměrně srovnatelné s výrazy ze stejné skupiny u kosovských Albánců.
92

 Srbské 

postoje ale byly omlouvány a chápány jako nutný krok pro stabilizaci země, jelikož to 

byli podle RP právě Srbové, kteří museli uklidnit situaci ve své autonomní oblasti. 

V souvislosti se srbskými demonstracemi se ovšem příliš často neobjevovala slovní 

spojení nebo označení, která by mohla být zařazena do jednotlivých kategorií. V těchto 

případech se totiž jednalo o shromáždění, která byla médii nazývána jako mítinky 

solidarity.
93

 Takový název pak neměl tak záporný nádech jako demonstrace. 

Příslušnost Srbů k pravoslavné církvi, či obecně ke křesťanství, nebyla příliš 

často zdůrazňována, a proto je výskyt tohoto označení poměrně nízký.
94

 Pokud se však 

redaktoři o víře zmínili, bylo to spíše v historických souvislostech, jejímž 

prostřednictvím názorně podtrhovali historickou sounáležitost Srbů s kosovským 

územím.
95

 Spíše než víra tak bylo zdůrazňováno kulturního dědictví Srbů. Zpravodajové 

Rudého práva se mnohokrát odkazovali na kosovskou bitvu a její důsledky pro tamější 

obyvatele, spojovali ji však také s českou historií. Srbská porážka a následná osmanská 

nadvláda byly přirovnávány k husitskému hnutí, které stejně jako Srbové nezvítězilo, 

ale jehož odkaz žil jako „hmotná síla“ i nadále.
96

  

Obraz srbského mučedníka byl utvářen zejména prostřednictvím tématiky 

nedobrovolného vystěhovávání a vůbec pozice menšiny v celé autonomní oblasti. 

Jelikož právě Kosovo nebylo samostatnou republikou, ale pouze autonomní oblastí pod 

správou Srbska, Srbové nebyli spojování s bojem za svá politická práva. Srbský 

nacionalismus byl interpretován spíše jako institucionální boj za nápravu a navrácení ke 

starým pořádkům. Na druhou stranu českoslovenští zpravodajové ve svých textech 

nezmiňovali, že by srbský nacionalismus vedl k uklidnění situace, naopak se spíše 

                                                 
91

 Přesto Černohorci podle článků srbské snahy podporovali. 
92

 Viz Tabulka 1. 
93

 „Mítinky solidarity“ byl však přejatý pojem z Jugoslávie, nejednalo se tedy o označení z Rudého práva. 
94

 Viz Tabulka 2. 
95

 Petr Váňa, „Pohlednice z Jugoslávie: Proč zrudly pivoňky“, Rudé právo, 28. června 1989., resp. Petr 

Váňa, „Pohlednice z Jugoslávie: Prištinské korzo“, Rudé právo, 16. srpna 1988. 
96

 Váňa, „Pohlednice z Jugoslávie: Proč zrudly pivoňky.“ 
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klonili tomu názoru, že je dalším důvodem napětí.
97

 Prosrbský postoj byl také znát ve 

vyzdvihování kladných charakterových vlastností tohoto národa a to především jeho 

statečnosti a odvahy.
98

 

Rudého práva tak bylo vůči kosovským Srbům v mnohém pozitivnější než 

v případě kosovských Albánců. Srbové, žijící na území Kosova, byli vnímáni jako oběť, 

avšak poté, co se kosovští Srbové ztotožnili se srbským nacionalismem, se jejich obraz 

začal měnit a začalo se objevovat více negativních přirovnání. 

Co se pozitivního přístupu týče, nejblíže byla Rudému právu třetí sledovaná 

skupina, jejíž charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Hodnoty lexika u vládních a stranických představitelů v Rudém právu. 

1981–1990. 

Vládním a stranickým představitelům se v článcích dostávalo největšího prostoru, a 

proto je v tomto případě nejvyšší četnost jednotlivých výrazů. Vládní složky sice nebyly 

spojovány s agresivním chováním, nicméně kvůli několika zásahům vůči 

demonstrantům v letech 1989 a 1990 se objevila i tato charakteristika. Tato skupina 

jinak vystupovala jako aktér, který má celou záležitost v Kosovu vyřešit, zpravodajové 

ale uznávali, že se jednalo o složitý úkol. Sebekritika a přiznání vlastního neúspěchu ze 

strany tohoto aktéra tak byli běžným vyjádřením, které Rudé právo nijak nevyvracelo. 

Jejich chyby však byly zdůvodňovány špatnou institucionalizací a nepřátelskými 

elementy jak ve vlastních strukturách, tak v zahraničí, přičemž nebyly uváděny 

konkrétní údaje, kdo je nepřátelským elementem. Právě prvek nejasného nebezpečí a 

                                                 
97

 Váňa, „Barikády v Kosovu.“ 

 Vládní a straničtí 

představitelé 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

Negativní Relativní četnost 

 Násilí, agrese 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,08 

Neschopnost, 

neúčinnost opatření 

0,03 0,28 0,36 0,5 0 0,1 0,83 0,14 0,29 0,04 

Nepřítel ve vlastních 

řadách 

0,13 0 0,09 0,12 0,14 0,2 0,33 0 0,05 0 

Nejednotnost 0,03 0 0 0 0,42 0,6 0,08 0,09 0,05 0,04 

Stát jako oběť cizích 

vlivů 

0,2 0,28 0 0,12 0,42 0,4 0,33 0 0 0 

Pozitivní  

 Zavádění účinných 

opatření 

0,3 0,38 0,63 0,37 0,14 0,2 0 0,19 0,03 0 

Stát jako strážce míru 0,2 0,05 0,09 0 0 0 0 0,05 0 0,04 
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tajemného nepřítele hrál v Rudém právu velkou roli. Častá nominalizace, tedy převádění 

slov na podstatná jména, totiž zakrývala podstatné informace (například o původci 

děje). Různé „protistátní živly“
99

 a nepřátelské „antijugoslávské síly“
100

, jak byl nepřítel 

nazýván, pak nabývaly formy samostatného aktéra. Tajemný nepřítel byl popisován 

například jako „antikomunistický“, „organizovaný“, „agresivní“, „s vlivem na 

albánskou mládež v Kosovu, kterou dobře manipuluje“.
101

 Zde Rudé právo 

zdůrazňovalo zejména nebezpečí fašismu, jakož i kapitalistických a kriminálních či 

teroristických skupin, které měly svoji základnu v zahraničí.
102

 Zpravodajové tak živili 

mýty o silném bratrství a jednotě národa zkoušeného vnějším i vnitřním nepřítelem.
 103

  

V druhé polovině 80. let však novináři začali heslo socialistické Jugoslávie o 

bratrství a jednotě zpochybňovat. Jednota byla nadále reflektována spíše jako vzdálený 

cíl než realita.
104

 U této skupiny, která je spíše obětí okolností, je tak nejvíce patrný 

průnik ideologie. Rudé právo se povětšinou s tímto aktérem ztotožňovalo a stavělo se do 

opozice proti nacionalistickým vlivům obout etnik. 

3.1.2 Zkušenostní hodnoty gramatiky 

 

Analýza gramatiky zkoumající pasivizaci vychází z tabulky 4, která ukazuje poměr 

mezi použitím činného a trpného rodu. Z této tabulky je vidět, že v první polovině 80. 

let ve zprávách, týkajících se albánského etnika převažoval trpný rod, zatímco v druhé 

polovině lze pozorovat jev zcela opačný. Pokud autoři využívali trpný rod ve spojení 

s albánským etnikem, byly to především výrazy, týkající se trestů jako „byli obviněni“, 

nebo „byli odsouzeni“.
105

 Činný rod se naopak objevoval v souvislosti s demonstracemi, 

kde novináři využívali například spojení „protestují“, či „požadují“.
106

  

Zatímco však demonstrace a aktivní projevy albánského obyvatelstva v  Kosovu 

byly otázkou roku 1981 a poté až sklonku zkoumaného období, soudní řízení a vůbec 

celý proces hledání viníka se naopak táhnul po celé desetiletí. Tato skutečnost vedla k  

častějšímu použití trpného rodu. V druhé polovině 80. let pak byla znatelná aktivizace 

                                                                                                                                               
98

 Váňa, „Pohlednice z Jugoslávie: Prištinské korzo.“ 
99

 ČTK,„O bezpečnostní situaci v SFRJ“, Rudé právo, 20. června 1985. 
100

 ČTK, „Ústřední výbor SKJ k problémům mládeže“, Rudé právo, 29. března 1986. 
101

 Jaroslav Raus, „K událostem v Kosovu“, Rudé právo, 6. dubna 1981. 
102

Petr Váňa, „K podvratné činnosti emigrace“, Rudé právo, 11. listopadu 1988. 
103

 ČTK, „Rozsudek v Kosovu“, Rudé právo, 18. července 1983. 
104

 Viz Tabulka 3. 
105

 Jaroslav Raus, „Opět neklid v Kosovu“, Rudé právo, 5. dubna 1982. 
106

 Petr Váňa, „Úsilí o přeměnu v Jugoslávii“, Rudé právo, 19. listopadu 1988. 
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obyvatelstva, která se odrážela i na častějším použití činného tvaru sloves pro všechny 

aktéry. 

Poměr využití slovesných tvarů činný/trpný v % mezi lety 1981–1990 * 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Kosovští 

Albánci 

25/75 27/73 25/75 0/100 67/33 50/50 75/25 58/42 32/68 53/48 

Srbové 50/50 0/100 100/0 75/25 0 0 0/100 69/31 83/17 60/40 

Vládní, straničtí 

představitelé 

69/31 78/22 86/14 71/29 72/28 70/30 92/8 97/3 90/10 95/5 

* převaha činného rodu je vyznačena žlutě 

Tabulka 4: Poměr využití slovesných tvarů v Rudém právu mezi lety 1981–1990  

 

Analýza slovesných tvarů u kosovských Srbů se ale neobejde bez problémů. Srbové 

totiž podle Rudého práva nebyly po dlouhou dobu aktérem kosovských událostí. 

V textech byli zpočátku zmiňováni pouze okrajově, což se promítlo do tak rozdílných 

výsledků, zachycených v tabulce 4. V letech 1985 a 1986 se nevyskytovali vůbec. 

Následující roky však přinesly změnu. Srbská aktivizace se začala projevovat i v textech 

Rudého práva. Začal převažovat činný tvar sloves a to dokonce s rozdílem větším než 

20%, což je podstatné zvláště ve srovnání s albánským etnikem, kde jsou rozdíly 

těsnější.
107

 Činný rod byl spojen především s pořádáním srbských mítinků, nejčastěji se 

objevovaly výrazy jako „prosazovat“, „vyjadřovat“, respektive „požadovat“.
108

 Což je 

mimo jiné také rozdíl oproti významům sloves v případě kosovských Albánců. Srbská 

rétorika na rozdíl od té albánské působí silněji a rozhodněji a staví tak srbské etnikum 

do pozice agresora. 

Vládní a straničtí představitelé byli účastníky, kteří tvořili rozhodnutí, a struktura 

zpravodajství Rudého práva tomu byla přizpůsobena. Proto u nich vždy převažoval 

činný rod slovesa. Tato skupina měla také nejčastěji největší rozdíly mezi činným a 

trpným rodem ve prospěch činného, což odpovídá zvýšené míře vládních zásahů 

v Kosovu na konci 80. let. 

Pasivizace ve zpravodajství Rudého práva ukázala, že jednoznačným subjektem 

ve zprávách byla třetí zkoumaná skupina, zatímco obě etnika pozici subjektu a objektu 

často střídala. Trpný rod byl tak spojen spíše se slovesy negativního významu, čímž se 

autoři vyhnuli uveřejnění agenta děje.
109

 

                                                 
107

 Ibid. 
108

 „Řekli-napsali: zahraniční tisk 24. a 25. září 1988“, Rudé právo, 26. září 1988. 
109

 Činný rod byl na druhou stranu spjat spíše se slovesy deontické modality (tj. se slovesy vyjadřující 

postoj mluvčího a určující jeho pohled na svět). 
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3.1.3 Strukturální výstavba textu 

 

Analýza struktury textu je v případě Rudého práva poměrně jednoznačná. Ke slovu se 

nejčastěji na prvním místě dostávali zástupci skupiny vládních a stranických 

představitelů, jak ukazuje tabulka 5, která představuje poměr vyjádření aktérů. 

 

Poměr vyjádření aktérů (kosovští Albánci/Srbové/vláda a straníci) v % 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

První 

místo 

0/0/100 5/0/95 0/18/82 0/0/100 0/0/100 0/0/100 0/0/100 4/9/87 2/2/96 10/10/80 

Druhé 

místo 

3/3/94 0/0/100 0/0/100 0 0/0/100 0/0/100 0/0/100 0/4/96 0/3/100 0/0/100 

Tabulka 5: Poměr vyjádření aktérů v Rudém právu 1981–1990.  

 

Nejednalo se však jen o vyjádření v přímé řeči, ale také o parafráze či nepřímou řeč. 

V letech 1981 a 1984 až 1987 byli dokonce vládní a straničtí představitelé jedinou 

skupinou, jejíž vyjádření se objevilo na prvním místě. Po roce 1988 se zvýšila frekvence 

výskytu článků reflektující kosovské události. Značně se také rozšířil počet znaků na 

zprávu, a tak byl v textech prostor i pro jiné zdroje. Vedle tradičních stranických zdrojů, 

na které se zpravodajové odkazovali, to tak byli také názory přímých účastníků 

demonstrací. 

Délka textů umožňovala spíše krátké informativní zprávy než hlubší analýzu, a 

proto jen malá část článků obsahovala více zdrojů. Nejčastějším příkladem bylo využití 

dvou různých reprezentantů ze skupiny vládních a stranických představitelů. Přestože i 

na druhém místě jasně dominovala třetí zkoumaná skupina, ke slovu se dostali i zástupci 

zbylých aktérů – kosovských Albánců a Srbů. Zatímco kosovští Albánci dostali v roce 

1981 prostor za vládními představiteli ve 3 % textů, ve kterých byla alespoň dvě 

vyjádření, Srbové na tom byli o trochu lépe a získali prostor ještě v roce 1988 a 1989.
110

  

Upřednostňování vládních a stranických představitelů vedlo k jednostrannosti 

zpráv a napomohlo šíření ideologie deníku. Větší zapojení kosovských Albánců i Srbů 

do zpráv se pojilo s obdobím 1981 až 1983 a 1988 až 1990, tedy s roky zvýšené 

aktivizace obyvatel. Přestože lze pozorovat drobné rozdíly mezi nevládními aktéry, 

z tabulky 5 lze vyvodit, že struktura zpráv Rudého práva neupřednostňovala ani jedno 

etnikum. 

                                                 
110

 Viz Tabulka 5. 
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3.2 The New York Times 

3.2.1 Zkušenostní a relační hodnoty lexika 

 

V souvislosti s albánským etnikem na území Kosova byla v NYT zdůrazňována jeho 

demografická převaha a dominance, což byla jedna z nejpoužívanějších charakteristik 

tohoto deníku. Samotné etnikum bylo pojmenováváno především jako Albánci, 

jugoslávští Albánci nebo etničtí Albánci. Označení jako etničtí Albánci, společně 

s faktem, že se v textech objevilo pojmenování „kosovský Albánec“ pouze jednou,
111

 

dokládá, že zpravodajové podtrhávali postavení Albánců jako národnosti, nikoliv jako 

národa. 

Jak vyplývá z tabulky 6, která ukazuje zkušenostní a relační hodnoty slov u 

kosovských Albánců, bylo toto etnikum spojováno s negativními označeními především 

v roce 1981 a 1982. Pojmy spadající do kategorie „násilí a agrese“ však měly dva různé 

významy. Jednak to bylo brutální násilí spojené s nemorálním chováním (například 

„znásilnění“,
112

„etnické čistky“
113

 nebo „používání dětí jako lidských štítů“
114

) a na 

druhé straně to bylo násilí „primitivní a zoufalé“, vycházející z bezútěšné situace 

kosovských Albánců.
 115

 

Hodnocení akcí jako protistátní činnosti v NYT v průběhu 80. let postupně 

klesala. Jelikož však lze kategorie „iredentismus“ a „nacionalismus“ chápat jako možné 

projevy protistátní činnosti je zajímavé se podívat na tyto tři kategorie („iredentismus“, 

„nacionalismus“ a „protistátní činnost“). Nacionalismus a iredentismus nebyly vždy 

vnímány jako protistátní činnost, protože byla četnost protistátní činnosti vždy menší 

nebo rovná hodnotám u následných dvou kategorií. Samotný „iredentismus“ byl pak 

spojený s myšlenkou připojení Kosova k Albánii. Zde však docházelo k poněkud 

nejednotné interpretaci. Některé články považovaly vznik „Velké Albánie“ za cíl 

kosovských Albánců, jiné to naopak vyvracely. Jednotný nebyl ani přístup k postoji 

Albánie k otázce „Velké Albánie“. Záporné charakterové vlastnosti, připisované

                                                 
111

 David Binder, „Ethnic Albanian Majority Fights Serbia and Party in a Yugoslav Province”, The New 

York Times, 8. března 1990. 
112

 Henry Kamm, „Ethnic Strife Prompts 2 to Quit Yugoslav Politburo“, The New York Times, 4. října 

1988. 
113

 Alan Cowell, „ A Land of Serbss and Albanians and Trouble“, The New York Times, 29. dubna 1987. 
114

 UPI, „ Belgrade Sends Tanks to Rebellious Region“, The New York Times, 4. dubna 1981. 
115

 Reuters, „Curfew Ordered After 3 Die in Yugoslav Riots“, The New York Times, 28. března 1989. 
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 kosovským Albáncům, se pak pojily především s výrazy „neochotní“
116

, „nepatřiční“
117

 

a „neustále nespokojení“.
118

 

Kosovští Albánci byli spojováni také s islámem. Do roku 1988 byli výhradně 

označováni slovem „Moslem“, později jako „Muslim“. Přestože se jedná o dva opisy 

stejného slova, označení „Moslem“ má v původním arabském významu negativnější 

význam než „Muslim“. Ve veřejném diskurzu se tak dnes v anglickém jazyce využívá 

spíše označení „Muslim“.
119

 Právě náboženské a kulturní rozdíly byly autory hodnoceny 

jako jedny z hlavních důvodů konfliktu, převažující nad problémy ekonomickými. 

Zejména v druhé polovině 80. let bylo věnováno mnohem více prostoru víře a způsobu 

života kosovských Albánců než stejnému tématu u Srbů a samotná víra Albánců byla 

oproti pravoslaví považována za velice záhadné a jakoby cizí náboženství. Nutno také 

dodat, že v případě NYT se často jednalo o vztah náboženství a historie. Tradiční spor o 

to, které etnikum má na Kosovo větší nárok posuzovali autoři různě, vždy se však 

jednalo o spor rozdílných kultur. 

 Kosovští Albánci 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Negativní Relativní četnost 

 

 

 

Násilí, agrese 0,28 0,75 1 0 0 0,33 0,75 0,25 0,13 0,11 

Protistátní činnost 0,5 0,25 0 0,5 0,5 0,33 0,13 0 0,13 0,03 

Iredentismus 0,61 0,75 1,5 0,5 0 0,33 0,25 0,19 0,33 0,03 

Nacionalismus 0,83 1 0,5 0,5 1,5 1 0,13 0,19 0,13 0,03 

Záporné charakterové 

vlastnosti 

0,22 0 0 0,5 0,5 0,67 0,25 0,16 0,27 0,11 

Neutrální  

 Muslimové 0,28 0 0 0,5 0 0,67 0,25 0,06 0,2 0,11 

Pozitivní  

 Status oběti, 

mučedníka 

0,06 0,25 0 0 0 0 0 0 0,4 0,11 

Boj za lidská a 

politická práva  

0,17 0 0 0,5 0 0,33 0,25 0 0,2 0,26 

Kladné charakterové 

vlastnosti 

0,06 0 0 0,5 0 0,33 0,13 0 0,06 0,08 

Tabulka 6: Hodnoty lexika u kosovských Albánců v The New York Times 1981–1990.  

                                                 
116

 Marvine Howe, „Roots of Yugoslav Riots: Vague 'Enemy' Blamed“, The New York Times, 20. dubna 

1981.  
117

 John Tagliabue, „In a Yugoslav Province, Aflame for Six Days, the Resentments Still Smolder“, The 

New York Times, 4. dubna 1989. 
118

 John Kifner, „Upheaval in the East: Yugoslavia; Albanian-Serb Tension Touches All in Kosovo“, The 

New York Times, 15. února 1990. 
119

Adam Dolnik, Kimberly McCloud,  „Questions and Answers form CNS Specialists“, James Martin 

Center for Nonproliferation Studies, http://cns.miis.edu/archive/edu/wmdt_hs/terms.htm (staženo 16. 4. 

2014). 
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Status oběti byl kosovským Albáncům přisuzován zejména na počátku a na konci 

zkoumaného období. Avšak zatímco v roce 1981 a 1982 byli vyobrazováni jako oběť 

předchozího dlouhodobého vývoje, pro druhou etapu bylo typické zobrazení místních 

Albánců jako mučedníků, kteří trpí pod srbskou nadvládou.
120

 Jejich snaha získat pro 

Kosovo statut další jugoslávské republiky nebyla deníkem chápána za protistátní (to 

bylo spíše samotný prostředek těchto snah – násilí), byla však považována minimálně za 

nežádoucí. Autoři spatřovali v jejich boji budoucí problém pro integritu celého státu, 

přesto popisovali stávající strukturu Jugoslávie vůči kosovským Albáncům jako 

nespravedlivou. Albánci byli zároveň vnímáni jako plaší a nesdílní lidé, kterým se 

připisovali spíše negativní vlastnosti, pokud však autoři popisovali soukromá setkání, 

pak byli kosovští Albánci popisování jako velice pohostinní.
121

 

Přestože se tedy u tohoto etnika objevovala pozitivní pojmenování, ta negativní 

přetrvávala. NYT navíc přistupoval ke kosovským Albáncům jako ke kulturně i 

nábožensky odlišnému etniku. 

 Zatímco však kosovští Albánci byli pro NYT jasně definovanou skupinou, 

pojmenování srbského etnika na území Kosova bylo problematické. Autoři NYT dlouho 

užívali pro tohoto aktéra obecného pojmenování „Srbové“ bez dalších specifik. Teprve 

z kontextu bylo možné zjistit, zda jde o Srba z Kosova či ze Srbska. Označení etnický 

Srb bylo použito pouze jednou,
122

 zatímco označení etnický Albánec více než třistakrát. 

Na konci 80. let dokonce pojem Srb a kosovský Srb splýval v běžném úzu novinářů 

v tentýž pojem. Zároveň se v souvislosti s etnickým konfliktem, v němž kromě místních 

Albánců a Srbů figurovali i Černohorci, začalo objevovat i pojmenování Slovan 

(„Slavic“)
123

, ve kterém byli Černohorci zohledněni.  

Z tabulky 7, představující četnost výrazů, která byla kosovským Srbům 

připisována, je patrné, že zatímco negativní pojetí lze sledovat až od roku 1986, 

pozitivní hodnocení se objevovala po celé desetiletí 

.

                                                 
120

 David Binder, „ Yugoslav Albanians Honor Martyrs“, The New York Times, 11. května 1990. 
121
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122
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 Srbové 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

Negativní Relativní četnost  

  Násilí, agrese 0 0 0 0 0 0,33 0,13 0,38 0,38 0,28  

Protistátní činnost 0 0 0 0 0 0 0,13 0,25 0,06 0,19 

Nacionalismus 0 0 0 0 0 0 0,13 0,44 0,13 0,19 

Záporné charakterové 

vlastnosti 

0 0 0 0 0 0,67 0,25 0,38 0,13 0,19 

Neutrální   

 Křesťané 0,22 0 0 0,5 0 1 0,38 0,06 0,13 0,11  

Pozitivní   

 Status oběti, 

mučedníka  

0,33 1, 5 1,25 0,5 1,5 1 0,75 0,44 0 0 

Boj za lidská a 

politická práva 

0,06 0 1 0 0 0,67 0,13 0 0 0,07 

Kladné charakterové 

vlastnosti 

0,06 0,25 0 0 0 0 0 0,06 0 0 

Tabulka 7: Hodnoty lexika u Srbů v New York Times 1981–1990.  

 

Jako negativní byla prezentována srbská hegemonie v rámci Jugoslávie, stejně tak 

„neúnavná zuřivost“ a „neochota ke kompromisu“.
124

 Zprávy NYT také odsuzovaly, 

s jakou samozřejmostí Srbové přijímají Miloševičovu nebezpečnou politiku.
125

 Samotný 

Milošević se pak stal symbolem všech těchto špatných vlastností, který deník dané 

skupině připisoval. Srbové žijící v Kosovu byli též představováni jako oběti, přesto se 

autoři většinou zdržovali přisuzovat jim pozitivní charakterové vlastnosti (mezi které 

patřilo například zobrazení jejich komunikativnosti a sdílnosti).
126

 Dále je vhodné 

srovnat status oběti u Albánců a Srbů v Kosovu. Zatímco Srbové byli vnímáni jako oběť 

albánských nacionalistů, pod jejichž nadvládou trpěli a to až do roku 1988,
127

 tak 

v kontrastu s tím bylo zobrazení kosovských Albánců jako oběti chápáno více ve 

smyslu mučedníků, což má větší emotivní nádech než v případě druhého etnika.  

Pozice Srbů jako agresora tak byla jasně spojena s obdobím po roce 1986, 

zatímco kategorie z pozitivní skupiny výrazů ukázaly, že předtím byli chápáni spíše 

jako oběti (přestože se srbská pozice oběti v mnohém lišila od kosovských Albánců).

                                                 
124

 Autoři tak Srbům začali připisovat podobná přízviska jako Albáncům na počátku 80. let. 
125
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 Zařazení těchto dvou aktérů do referenčních skupin se tedy podle deníku v průběhu let 

vyměnilo, nicméně tato výměna musí být chápána také v kontextu analýzy třetího 

aktéra. 

 

Tabulka 8: Hodnoty lexika u vládních a stranických představitelů v The New York 

Times 1981–1990.  

 

Výše uvedená tabulka, která ukazuje četnost výrazů pro skupinu vládních a stranických 

představitelů, předkládá informace o vnímání této skupiny NYT. Autoři zastávali vůči 

této skupině velmi zdrženlivý postoj. Negativní výrazy spojené s vládou byly především 

záležitostí roku 1981 a poté až druhé poloviny 80. let. Federální vláda byla popisována 

jako „nerozhodná“, „přiznávající vlastní chyby“ a „neschopná vůbec určit viníka 

konfliktu.
128

 Autority byly z pohledu NYT reflektovány jako „dogmatické“,
129

 „velebící 

samy sebe“,
130

 „vyhýbající se zodpovědnosti“ a „paralyzované“.
131

 Právě tato paralýza 

byla zdůvodňována byrokratickou strnulostí a špatným státním uspořádáním. Negativní 

obraz byl též spojen s použitím ironie, kdy zpravodajové uváděli výroky místních 

složek v kontrastu s rozhovory s místními obyvateli. Novináři NYT zároveň podtrhovali 

svou nedůvěru vůči tomuto aktérovi častým používáním uvozovek, kterými novináři 

nejen zdůraznili citaci, ale především následným komentářem znevažovali výroky 

oficiálních představitelů Jugoslávie. Jednalo se o vysvětlování a pojmů, které 

                                                 
128

 Howe, „Roots of Yugoslav Riots: Vague 'Enemy' Blamed.“ 
129

 Henry Kamm, „In One Yugoslav Province,  Serbs Fear the Ethnic Albanians“, The New York 

Times,28. dubna 1986. 
130

 Howe, „Roots of Yugoslav Riots: Vague 'Enemy' Blamed.“ 
131

 Fergus Bordewich, „Yugoslavia sice Tito“, The New York Times, 13. dubna 1986. 

 Vládní a straničtí 

představitelé 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

 

Negativní Relativní četnost 

 Násilí, agrese 0 0 0 0 0 0 0,13 0,06 0,13 0,37 

Neschopnost, 

neúčinnost opatření 

0,67 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,38 0,62 0,27 0,22 

Nepřítel ve vlastních 

řadách 

0,23 0 0 0 0,5 0,33 0 0 0 0 

Nejednotnost 0,17 0 0 0 0 0,33 0 0,19 0,07 0 

Stát jako oběť cizích 

vlivů 

0,28 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 

Pozitivní  

 Zavádění účinných 

opatření 

0,33 0,5 0 0 0 0 0,13 0,06 0,13 0,04 

Stát jako strážce míru 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 
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zpravodajové chápali jako ideologicky laděné, či nepravdivé, například 

„kontrarevoluce“,
132

 „solidarita pracující třídy“
133

 nebo „varování před nepřítelem“.
134

 

Dalším podstatným faktem je také to, že představitelé na federální úrovni byli 

povětšinou uváděni bez zařazení do etnické skupiny. 

Pozitivní vnímání tohoto aktéra vyznívalo spíše jako přání, než jako skutečnost. 

Akce tohoto aktéra byly brány jako úspěšné pouze v roce 1981 a poté až po roce 1986. 

Zvýšené hodnoty v této kategorii jsou tak spojené s aktivizací kosovského konfliktu. 

Pro zpravodaje NYT byla také typická nedůvěra vůči státnímu zřízení Jugoslávie a vůči 

jejím možnostem zabránit prohlubování kosovského konfliktu. 

3.2.2 Zkušenostní hodnoty gramatiky 

 

Údaje v tabulce 9 zobrazující poměr činného a trpného rodu ukazují, že převládajícím 

tvarem slovesa byl u všech účastníků tvar činný. Trpný rod, však ve zprávách NYT 

nebyl prostředkem zamlčování agenta, ale prostředkem pro zdůraznění pozice objektu a 

subjektu v samotné zprávě. V případě albánského etnika však byl podíl trpného rodu 

nejvyšší. Převažoval v letech 1981 a 1983, přičemž rok 1987 byl vyrovnaný. Slovesa 

s výrazným významovým zabarvením, která byla v souvislosti s kosovskými Albánci 

užita, byla zpočátku v případě činného rodu „požadovat“, „útočit“ a „nutit“.
135

 V 

pozdější době, zejména v roce 1989 a 1990 se začala zvyšovat jejich četnost (ve 

srovnání s neplnovýznamovými slovesy). V poslední části desetiletí se kosovští Albánci 

dostali z pozice objektu do pozice subjektu. 

 
Poměr využití slovesných tvarů činný/trpný v % mezi lety 1981-1990 * 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Kosovští 

Albánci 

33/67 71/29 44/56 89/11 67/33 64/36 50/50 47/53 72/28 62/38 

Srbové 70/30 25/75 83/17 70/30 50/50 71/29 80/20 73/26 81/19 80/20 

Vládní, straničtí 

představitelé 

90/10 100/0 67/33 100/0 75/25 90/10 94/6 85/15 79/21 87/13 

* převaha činného rodu je vyznačena žlutě 

Tabulka 9: Poměr využití slovesných tvarů mezi lety 1981-1990 v NYT 
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Na rozdíl od kosovských Albánců nebylo o Srbech tak často pojednáváno v trpném 

rodě. Vzhledem k tomu, že dostávali v článcích větší prostor, byla využita rozsáhlá 

škála sloves. Zatímco zpočátku u aktivního tvaru však převažovala slovesa jako 

„stěžovat si“, nebo „stěhovat se“
136

 (stěhování z Kosova bylo oblíbeným tématem), 

později to byla slova „požadovat“, „útočit“.
137

 Srbové byli tedy vždy aktivním hráčem 

(subjektem). Pasivní slovesa použitá v textech přispívala k vnímání Srbů jako oběti a to 

i na konci desetiletí. Nepoměr mezi tvary sloves byl ale ve srovnání s Albánci poměrně 

velký a negativní aktivní slovesa převažovala nad pasivními, stavící je do role oběti. 

Sledovaná skupina vládních a stranických představitelů byla jasným subjektem 

akcí. Nejenže u ní převažoval činný rod, ale také zde byly patrné velké rozdíly mezi 

činným a trpným rodem. Významově se však jednalo o velmi různorodá slovesa, jejichž 

obsah je nutné chápat v kontextu. Vedle negativních výrazů jako „nedokázat“, 

„nestačit“, „rezignovat“, „obviňovat“
138

 se také často objevovaly výrazy typu „tvrdit“, 

„nastolit pořádek“, „zasahovat“
 
,
139

 které sice budí dojem pozitivní aktivity, ale dále v 

textu byly kritizovány, nebo komentovány negativně.  

Pasivizace tak v případě NYT ukázala, že kosovští Albánci byli zpočátku 

objektem, později subjektem zpráv, Srbové byli spojení v pozici subjektu. Třetí 

sledovaný aktér byl pak v souladu s výsledky analýzy lexika často prezentován 

v pozitivním světle, dodatečné komentáře však tohoto aktéra posuzovaly kriticky. 

 

3.2.3 Strukturální výstavba textu 

 

Struktury novinových článků, jak ukazuje tabulka 10, do značné míry zvýhodňovaly 

oficiální zdroje. Právě ty se nejvíce objevovaly na začátku textu, přičemž se dostaly ke 

slovu ještě několikrát. Jednalo se tak o nejcitovanějšího aktéra, který měl povětšinou 

přednost před oběma etniky. Při srovnání prostoru, který byl poskytnut Srbům a 

kosovským Albáncům je však vhodné poznamenat, že články s výhradně srbskou 

tématikou početně převažovaly nad články s výhradně albánským příběhem. Srbské 

                                                 
136

 Marvine Howe, „Exodus of Serbians Stirs Province in Yugoslavia“, The New York Times, 12. července 

1982. 
137

 Marlise Simons, „Yugoslavia; A Sign of Bad Times in Yugoslavia: Trade War Between Two 
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138
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názory byly navíc prezentovány ve větším rozsahu než albánské, proto měli většinou 

Srbové v článcích před kosovskými Albánci přednost. 

 
Poměr vyjádření aktérů (kosovští Albánci/Srbové/vláda a straníci) v % 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

První 

místo 

0/8/92 0/33/ 

67 

0/0/ 

100 

50/0/5

0 

50/0/5

0 

0/50/ 

50 

14/57/

29 

17/25/

58 

22/11/

67 

36/18/

46 

Druhé 

místo 

0/40/ 

60 

25/25/

50 

0/50/ 

50 

33/33/

33 

0/0/10

0 

0/67/ 

33 

40/40/

20 

0/50/ 

50 

25/50/

25 

20/30/

50 

Tabulka 10: Poměr vyjádření aktérů 1981–1990 v The New York Times. 

 

Tabulka však dokládá také jistý vývoj: zatímco vláda a straníci postupně ztráceli své 

pozice na prvních místech, u Srbů podíl průběžně osciloval, Albánci naopak postupně 

získávali i prostor na prvním místě (u jednoznačných hodnot v roce 1984 a 1985 je 

nutné brát v potaz malý počet článků, které byly pro tyto roky použity).
140

 U pozice na 

druhém místě se však postavení všech tří aktérů mění jen minimálně. 

 

5. Diskurzivní analýza 

Diskurzivní analýza se skládá z interpretační a explanační části. Interpretační část má za 

úkol odpovědět na otázky o co jde, o koho jde a jaký je mezi aktéry vztah, a vysvětluje 

tak výsledky lingvistické analýzy. V tomto případě bude představeno, jak byl deníky 

vnímán kosovský konflikt, jak byli jeho aktéři řazeni do referenčních skupin „My“ a 

„Oni“ (agresor) a jak se jejich pozice v průběhu zkoumaného desetiletí měnily. 

Explanační část pak bude zkoumat, jaké okolnosti takového vytváření diskurzů a průnik 

ideologií ovlivňovaly a zdali svým zpravodajstvím diskurz vytvářely, či ho jenom 

udržovaly. 

4.1 Rudé právo 

 

Pro vyhodnocení toho, kdo byl vnímán jako viník a kdo jako oběť, je nutné kromě 

aktérů také shrnout, jakým způsobem byl v deníku interpretován samotný konflikt. Jak 

už bylo řečeno, v podání Rudého práva se jednalo o konflikt, který byl způsoben 

kontrarevolučními projevy nacionalismu a byl zhoršen těžkou hospodářskou situací. 

Kosovský konflikt byl ale pro RP politickým problémem. Jednalo se totiž o střet 
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 Jak u RP, tak u NYT jsou roky 1984 a 1985 v celé lingvistické analýze méně vypovídající, protože 

bylo použito méně článků. O Kosovu se v tomto období v obou denících objevilo jen několik zpráv ročně. 
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komunistické ideologie s „nepřátelskými silami“. Tyto síly, jak je RP popisovalo, pak 

systematicky využívaly kosovské situace a vyvolávaly u místních etnik nacionalismus. 

Vnímání kosovského konfliktu jako politického problému však od roku 1988 nahradil 

koncept občanské války, který byl do této doby deníkem vyloženě odmítán. Také 

události z roku 1981 byly s odstupem času hodnoceny jako národnostní nikoliv 

politický problém. 

Stejně jako se měnil diskurz ohledně povahy kosovského problému, měnily se 

také pozice agresora a oběti. Obecně však lze aktéry zařadit do ideologického čtvrece na 

základě vytváření členských a cizích referenčních skupin, tedy do skupiny „My“ a 

„Oni“, které odpovídají pozicím oběť a viník (agresor). V tomto případě do skupiny 

„My“ patří komunisté (případně také etnikum, proti kterému jsou akce agresora 

namířeny) a „Oni“ jsou ti, co se snaží systém narušovat. Skupina „My“ se po celá 80. 

léta nemění, zatímco druhá skupina se postupem času vyvíjí. 

Tento vývoj spočíval ve změně vnímání agresora. Tím byli zpočátku především 

kosovští Albánci, jejichž dlouhodobá nespokojenost a neutěšená situace vyústila 

v demonstrace roku 1981. Noviny se ale zdráhaly označit všechny Albánce za viníky, 

agresorem byl tedy konkrétně albánský nacionalismus, nikoliv Albánci. Rudé právo, se 

stejně jako Jugoslávie, snažilo zakrýt jakékoliv náznaky národnostního sporu, který by 

mohl stát rozdělit, a vina tak byla částečně svedena na „neznámého nepřítele“, který 

sloužil politickému zdůvodnění etnických nepokojů.  V podání deníku se však jednalo o 

viníka velice nekonkrétního. Nejenže spolupracoval s blíže neurčenými zahraničními 

silami, ale také neměl žádného vůdce. I toto mlžení o nepříteli a nejasná označení
141

 pak 

vysvětlují časté využití pasivního tvaru sloves, které je tak v případě RP spíše 

důsledkem neinformovanosti než průkazným prvkem ideologie. Naopak Srbové byli 

bezprostředně vnímání jako oběť téměř až do konce 80. let a obětí byl kromě nich také 

celý stát. U vládních a stranických představitelů se proto objevovaly prvky neúspěchu a 

selhání, i když by se dalo čekat, že tento aktér bude kvůli politické shodě působit jako 

dominantní.  

Několik následujících let Rudé právo nedokázalo ani zdaleka vystihnout 

podstatu problému, ostatně hlubší analýza kosovského problému nebyla úkolem 

zahraničních zpravodajů.
142

 Zatímco v Jugoslávii napětí rostlo, počet článků mezi lety 
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 Noviny navíc zpočátku uváděly, že vůbec neví, kdo za nepokoji stojí. 
142

 Petr Váňa (bývalý zahraniční zpravodaj Rudého práva), v osobním rozhovoru s autorkou, 30. dubna 

2014. 
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1982 až 1986 klesal. Pozice Albánců a Srbů sice zůstávaly v článcích stejné, agresivní 

rétorika však bledla. Konflikt se totiž odehrával na neoficiální rovině a redaktory 

zůstával nepovšimnut.
143

 Příběhy, které se v Jugoslávii objevovaly téměř denně, ale 

Rudé právo dál nepředávalo. Po nástupu srbského nacionalismu pak v souvislosti 

s transformací diskurzu po roce 1988 nastal další zlom. Albáncům se dostávalo 

mírnějšího hodnocení, byli uváděni v pozitivnějším světle a vystupovali jako aktivní 

aktéři. Nicméně nelze říci, že by se kritika jejich nacionalismu nějak snížila. Kosovští 

Albánci se tedy sice nezbavili postavení viníka, ale protože je mohutná srbská 

aktivizace zastínila, ustoupilo albánské nebezpeční v interpretaci deníku do pozadí.   

Proč ale byli aktéři takto zobrazováni a proč došlo ke změně diskurzu v  průběhu 

desetiletí? Na zobrazení událostí 80. let mělo vliv hned několik faktorů. Politická 

orientace RP způsobila, že diskurz byl ovlivněn sounáležitostí s KSČ a mezinárodním 

vývojem. Nepřehlédnutelným faktorem byla také změna vlastníka v roce 1990. 

Jak již bylo zmíněno, Rudé právo bylo ústředním tiskovým orgánem KSČ a 

podléhalo přísné cenzuře. Bylo jasně dáno, co smí psát a hlavně jak má události 

reflektovat. V případě Kosova to znamenalo zejména odmítání nacionálních rozporů, 

podporování místních komunistů a hledání domnělého nepřítele v Kosovu. Přesto však 

bylo zahraniční zpravodajství uvolněnější a méně tendenční než to domácí.
144

 Dalším 

důležitým prvkem bylo využití a přebírání místních zdrojů. Využívání jugoslávských 

médií však neznamenalo přebírání všech druhů informací.
145

 Rudé právo například 

nikdy nezmiňovalo možnou spolupráci kosovských Albánců s albánskou vládou, 

přestože toto téma bylo velice diskutované. Jasně byly upřednostňovány vládní zdroje či 

parafrázování levicových deníků. Toto však spíše dokazuje převahu Srbů v jugoslávské 

mediální sféře, než vědomou podporu srbské strany. Proto se domnívám, že ač Rudé 

právo vystupuje, zejména v první polovině 80. let jako prosrbské, je významově spíše 

projugoslávské. Rudé právo by totiž pravděpodobně stálo na straně jakéhokoliv jiné 

republiky, jež by čelila pokusům o dezintegraci ze strany své autonomní oblasti. 

Zdánlivá prosrbskost se zdá být důsledkem toho, že Srbové hráli v Jugoslávii roli 

dominantního národa a informace ze srbské strany byly pro československé novináře 
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 Mimo jiné z toho důvodu, že kosovské téma také nebylo podle P.V. pro čtenáře ani redakci v 80. 

letech příliš zajímavé, jelikož se ve světě odehrávalo mnoho jiných podstatnějších událostí. 
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 Váňa, v osobním rozhovoru s autorkou, 30. dubna 2014 
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 Petr Váňa však také poukázal na skutečnost, že spolupráce probíhala i mezi novináři (P.V. například 

uvedl, že spolupracoval s novinářem ze SRN). Kromě jejich vlastního investigativního působení a 

získávání informací z místních médií, tak byla i tato spolupráce podstatná. 
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mnohem dostupnější.
146

 Proto se také v článcích objevovala určitá dvojakost. Přestože 

deník odsuzoval nacionalismus, ten srbský do jisté míry toleroval, protože ho pojímal ze 

srbského pohledu. Toto je vidět například na zobrazování historických událostí, které 

zdůrazňovaly především srbský nárok na Kosovo. Nejen toto zvláštní pojímání srbského 

nacionalismu, ale také zmíněná dvojakost byly důsledkem vlivu komunistické 

ideologie, prostřednictvím které si deník vytvářel vlastní řeč. Jak uvádí Petr Fidelius na 

příkladu pojmu demokracie: 

 „»demokracie«, definovaná jako »účast lidu na řízení«, znamená prostě a 

jednoduše »ztotožnění se se záměry a metodami strany«; z čehož pak vyplývá, že 

hlavními »demokratickými« právy je právo souhlasit a právo pracovat (...). Takovéto 

pojetí »demokracie« je věru »diametrálně odlišné« od všeho, co jsme si pod tímto 

slovem dosud představovali (...) .“
147

  

Na základě tohoto výroku lze vyvodit, že kosovským Albáncům je sice 

přiznáván status bojovníků za své politické svobody a demokracii, výsledné sdělení je 

však spíše apelem na jejich začlenění do stávající společnosti a zachování jednoty státu. 

Řeč komunistické moci pak také vysvětluje, proč si deník vybral právě institucionální 

zdůvodnění konfliktu. Podle Fidelia jsou v komunistické řeči všechny negativní jevy 

provázející rozvoj socialismu tradičně přičítány na vrub takzvaného subjektivního 

faktoru, tedy selhání jednotlivců, kteří špatně provádějí správné směrnice nebo prostě 

neplní dost svědomitě své úkoly.
148

 Tehdejší zpravodaj Rudého práva působící 

v Jugoslávii Petr Váňa však uvedl, že přestože zahraniční zpravodajství z Kosova 

komunistickou frazeologii obsahovalo, po jejím vypuštění se jednalo o zobrazení reality 

a pravdivé informace, jejichž cílem bylo ukázat na složitý socio-ekonomický 

problém.
149

  

Vliv na tvorbu diskurzu mělo také mezinárodní dění, zejména pak program 

Perestrojky, což byl reformní program představený generálním tajemníkem SSSR 

Michailem Gorbačovem. S Glasností jako součásti Perestrojky, přišel do 

Československa na konci 80. let určitý popud ke změně ať v politice nebo v médiích. 

V případě Rudého práva a jeho zobrazení Kosova však došlo pouze k minimálním 

změnám. Stejně jako českoslovenští komunisté se i tento deník, který byl de facto 
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 Většina zpráv pocházela z Bělehradu. Mnohdy se tak jedná o popis událostí, u kterých zpravodaj ani 

osobně být nemohl. 
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 Petr Fidelius, Řeč komunistické moci (Praha: Triáda, 2002), 171. 
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 Ibid., 186. 
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 Váňa, v osobním rozhovoru s autorkou, 30. dubna 2014. 
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médiem KSČ, stavěl ke změnám neochotně. V textech deníku lze spíše naopak 

pozorovat agresivnější výrazy pro Srby i Albánce z Kosova. Do jaké míry to byla 

odmítavá reakce na proces otevřenosti a do jaké míry jen reakce na znovuvypuknutí 

nepokojů v Kosovu však zůstává otevřenou otázkou.
150

 Avšak právě to, že deník 

nejednou označil také srbský nacionalismus za problém a Srby za agresory, může být 

nejen důsledkem objektivní reflexe událostí a pokračování konceptu, který uvádí jako 

nepřítele toho, kdo podporuje nacionalismus, ale také právě důsledkem Glasnosti. 

Třetím faktorem, který ovlivnil diskurz, byla politická změna v Československu 

a následná změna šéfredaktora v Rudém právu. Po sametové revoluci část novinářů 

odešla a šéfredaktorem se stal bývalý zahraniční zpravodaj Zdeněk Porybný.
151

 Celý 

konflikt byl v nových podmínkách reflektován jako etnický konflikt s hrozbou občanské 

války vyvolaný národnostními nepokoji, nikoliv institucionálními vadami. Zmizel prvek 

protistátní a antikomunistické revolty, a do popředí se dostala témata násilí, 

nacionalismu a mezietnické nesnášenlivosti. Všechny skupiny aktérů byly v roce 1990 

popisovány v činném rodě. Zvýšilo se také pořadí obou etnických aktérů v textech, 

nicméně rozdělní „Oni“, tedy agresor (srbský a albánský nacionalismus), versus „My“, 

oběť (Jugoslávie), zůstalo stejné. 

Analýza ukázala, že diskurz Rudého práva určovala vedle institucionálních 

změn a mezinárodního dění zejména politická orientace deníku. Vytváření skupin „My“ 

a „Oni“, v případě Kosova komunisté versus nacionalismus, je pro diskurz Rudého 

práva a období normalizace typické. Médium tak ve své podstatě tento diskurz 

netransformovalo, pouze pomáhalo udržovat dosavadní mocenské vztahy. Přesto nelze 

s jistotou říct, jaký vliv mělo toto zpravodajství na společnost. Jak dokládá mediální 

analytik Milan Šmíd, čeští a slovenští občané si totiž po dlouholetých zkušenostech s 

nedemokratickými režimy uchovali schopnost vytvářet si svůj vlastní názor nezávisle na 

obsahu, který jim nabízela státem a komunistickou stranou kontrolovaná média.
152

 

 

4.2 The New York Times 

Etnický konflikt v Kosovu byl americkým deníkem viděn jako problém vycházející 

z historického vývoje na území Kosova daný naprostou odlišností obou etnik. Proto 
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 Petr Váňa například uvedl, že redakce Rudého práva byla „Pro-Gorbačovská“. 
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 Bednařík, Jirák, Köpplová, Dějiny českých médií, 372. 
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byly jako největší nebezpečí vnímány možné etnické čistky z albánské strany, opětovné 

vyvolání občanské války ze srbské strany a pro Jugoslávii byla podle listu jednoznačně 

největší hrozbou dezintegrace, jejíž možnost provázela zemi už od vzniku státu na 

počátku 20. století. Převažovalo tedy kulturní a etnické odůvodnění konfliktu, přičemž 

významná role byla připisována náboženství, a to především muslimské víře. 

Institucionální chyby a nedostatky jugoslávské federální vlády byly zpočátku chápány 

pouze jako urychlující prvek pro aktivizaci kosovského konfliktu, který se projevil po 

smrti Tita, kdy se země ocitla v nestabilní politické situaci. Novináři NYT však 

v průběhu 80. let svůj názor na odpovědnost státu přehodnotili a s eskalací konfliktu 

začala být vláda státu vnímána jako další zdroj problému, což souviselo s politickou 

aktivizací srbských nacionalistů. Srbská politická interpretace konfliktu pomohla  tomu, 

že novináři začali vnímat konflikt jako institucionální problém s etnickými kořeny, 

jehož podstata tkví v nerovném postavení albánské národnosti a nebezpečně se 

vyvíjející hegemonii srbského národa. 

Rozdělení do referenčních skupin „My“ a „Oni“ souviselo s tím, kdo byl v dané 

době revoltující skupinou. Srby a Albánce však nelze jednoznačně stavit do pozice dvou 

antagonistických skupin, stejně tak jako vládu a straníky není možné zařadit vyloženě 

do jedné, či druhé referenční skupiny. Zpravodajství NYT nabízelo více pohledů na 

kosovské události, což přispělo k větší objektivitě zpravodajství.  

Jako agresoři byli po demonstracích v roce 1981 označeni kosovští Albánci, 

kteří pak v pozici „Out-group“, tedy „Oni“, zůstali i nadále. Nevraživost a vyhraněnost 

novinářů NYT vůči této skupině však postupně oslabovala. Po roce 1988 byly již vazby 

na „Out-group“ velice slabé a nahradil je v souvislosti se srbskou aktivizací status oběti. 

Zařazení do „In-group“ skupiny však není u kosovských Albánců tak silné jako zařazení 

do skupiny „Out-group“ na počátku desetiletí. U Srbů lze zpočátku pozorovat zcela 

opačný vývoj. Jejich pozice oběti stojí v kontrastu proti albánskému agresorovi. Avšak 

v této pozici zůstávali i po nástupu Slobodana Miloševiče do čela srbského 

nacionalismu. Mezi lety 1986 a 1988 pak vystupovali zároveň jako agresor, ale částečně 

také jako oběť. V následujících dvou letech už byli chápani pouze jako agresor. 

 Zatímco Albáncům je tak status oběti přiznávám postupně a označení agresora 

se zbavují poměrně těžko, u Srbů je vývoj ještě složitější. Pozici oběti sice postupně 

opouštěli, ale zařazení do „Out-group“ se odehrálo poměrně rychle. Kontrastní odlišení 
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  Milan Šmíd, „Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989“, studie publikovaná na 
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oběť versus agresor je tak u etnik typické pouze pro rok 1981 a poté pro roky 1989-

1990, kdy však již pozice byly opačné. Vláda a straničtí představitelé nebyli nejprve 

vnímáni jako ústřední aktéři konfliktu, který byl hodnocen jako etnický problém. Stát 

byl sice v pozici „Out-group“ po celé desetiletí, což dokládá nadužívání ironie pro 

zdůraznění nesouhlasu s tímto aktérem, ale jako viník byl chápán až v době, kdy začali 

být jako oběť vykreslováni i kosovští Albánci. Třetí zkoumaný aktér byl pak vnímán 

tak, že nese za konflikt vinu. Zároveň však pouze Srbové a jugoslávská vláda, či 

političtí představitelé vystupovali jako subjekt, naopak kosovští Albánci jako objekt 

zpráv. Proto je vývoj diskurzu u albánského etnika tak pozvolný. 

Toto vyobrazení skupin „My“ a „Oni“ bylo následkem několika faktorů. Na 

zpravodajství NYT měla určitě vliv práce se zdroji a také liberální orientace deníku. 

Zpravodajství bylo zároveň ovlivněno negativním vnímáním islámu v americkém 

prostředí. Kultura a náboženství hrály velkou roli pro zdůvodnění konfliktu, a proto 

novináři museli tyto náboženské rozdíly zohlednit.  

Práce zahraničních zpravodajů vyžadovala spolupráci s lokálními médii. 

Novináři využívali nejen národní tiskovou agenturu Tanjug, ale citovali zejména srbská 

média. Vedle vlastní investigativní práce a spolupráce se zahraničními agenturami 

(převedším Associated Press a Reuters, které tvořily přibližně 35% zpráv ze 

zkoumaných textů), tak byla důležitým zdrojem srbská či celonárodní média. Právě fakt, 

že kosovští Albánci byli objektem, zatímco zbylé dvě skupiny subjektem, pak může být 

důsledkem využití srbských, či federálních zdrojů. Když se srovná lokace zpráv mezi 

Prištinou a Bělehradem, výsledek mluví jasně ve prospěch hlavního města Jugoslávie. 

Z celkových 95 článků, u kterých byla lokace uvedena, pochází 46 z Bělehradu a 26 

z Prištiny, přičemž všechny zprávy přibližovaly etnický konflikt v Kosovu. Složitý 

přístup k místním zdrojům potvrdila i bývalá zpravodajka NYT Marvine Howe, když 

uvedla, že jako hlavní zdroj jí sloužily především oficiální zprávy, poskytnuté místním 

ministerstvem informací a srbské kontakty, přičemž právě získat kontakty na kosovské 

obyvatele bylo poměrně nesnadné.
153

 Právě preference a lepší přístup k určitým zdrojům 

způsobily, že se diskurz s ohledem na Albánské etnikum se mění pomalu, avšak u Srbů, 

vlády a stranického aparátu změny probíhaly rychle. 

V případě NYT je však možné také uvažovat také o vlivu jeho politické 

orientace. Právě liberalismem lze vysvětlit to, že byl kosovský konflikt vnímán jako 
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politický problém, v němž hrálo podstatnou roli odčinění nespravedlností v rámci státu 

a zároveň to, že byly zobrazeny boje jednotlivých etnik jako prostředek pro zisk 

politických práv. 

Právě Jugoslávie, její vláda a straníci, nebyli schopni tento národnostní smír 

zajistit, a v očích redakce amerického deníku tak byli považováni za neúspěšné. Ze 

směřování zpravodajství newyorského listu lze také vyvodit, že noviny sledovaly vůči 

Kosovu v 80. letech podobnou linii jako zahraniční politika USA. V 80. letech se 

nejednalo o důležité nebo kontroverzní téma, proto bylo pro deník snadné sledovat 

politiku USA za Ronalda Reagana. Přestože tedy Jugoslávie nebyla prioritním tématem, 

byla zjevným cílem na tomto území stabilizace, jejímž výsledkem bylo negativní 

vyobrazení narušitelů zdánlivého míru v NYT.
154

 

V případě amerického deníku je také možné zvážit zaujatost vůči muslimským 

obyvatelům Kosova, kvůli negativnímu vnímání muslimů v americké kultuře. Na konci 

70. let vyšla kniha amerického teoretika Edwarda Saida Orientalismus, která mimo jiné 

ukazovala na to, že islám (jako součást Východu) byl kvůli historickému vývoji 

postaven proti Západu (tedy i USA). Téma islámu, či muslimů bylo v americkém 

prostředí v 70. a 80. letech značně diskutované a přispěla k tomu především Íranská 

islámská revoluce (1979) a následné zajetí několika desítek amerických občanů 

íránskými fundamentalisty.
155

 Strach z přenesení islámské revoluce do jiných částí světa 

byl také důsledkem toho, že v 80. letech začal být islám vnímán jako globálně silný.
156

   

Náboženství kosovských Albánců v textech dostalo větší prostor, protože jej 

podle autorů NYT bylo potřeba více představit, jelikož jim bylo vzdálenější než 

pravoslaví. Změna názvosloví z „Moslem na „Muslim“, ke které došlo v roce 1988, 

nebyla zřejmě spojena primárně s událostmi v Kosovu, ale rozhodně mohla přispět ke 

zlepšení mediálního obrazu kosovských Albánců. Přestože se islám v americkém 

prostředí 80. let netěšil přílišné oblibě a muslimové byli chápani stereotypně,
157

 nebyli 

albánští muslimové kategorizováni stejně jako muslimové arabského světa. Například 

spojení „muslim“ – „barbar“, se v NYT ve spojení s kosovskými Albánci neobjevovalo,
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 přesto byl albánský element vnímán s jistou podezřívavostí jako symbol nebezpečí. 

Násilí, které je s muslimy podle mediální odbornice Debry Merskinové spojováno však 

nebylo přímým prostředkem pro účelové negativní zobrazení, jelikož bylo používání i 

v souvislosti se Srby a v případě kosovského konfliktu se jednalo spíše o zobrazení 

reality.  

Transformace diskurzu tak proběhla v NYT v návaznosti na změnu politické 

situaci v Jugoslávii i v  samotném Kosovu. Zpočátku byli agresory konfliktu kosovští 

Albánci, na konci desetiletí pak Srbové. Právě tato změna v průběhu 80. let 20. století 

mohla mít posléze vliv na kontroverzní mediální zobrazení událostí v 90. letech nejen v 

NYT, ale také v jiných amerických médiích. 

6. Srovnání The New York Times a Rudého práva 

 

Rudé právo a The New York Times byly v mnoha ohledech rozdílné. Politické orientace 

deníků měly za následek různá vnímání kosovského konfliktu a aktérů, odlišovaly se 

také v dynamice proměn diskurzů. Vliv na odlišné zpravodajství měly též rozdílné 

události na domácí scéně. Rudé právo zpočátku upřednostňovalo pouze institucionální 

zdůvodnění konfliktu, naopak NYT se klonil spíše ke kulturnímu zdůvodnění. Jedním 

z hlavních rozdílů byl také přístup ke třetímu zkoumanému aktérovi, tedy k vládním a 

stranickým představitelům. Z pozic deníků je jasné, že pro československé noviny 

představovala tato skupin vždy „In-group“, kdežto v případě NYT byl přístup 

komplikovaný. Jelikož se v případě The New York Times nedalo hovořit o přímých 

politických nebo kulturních vazbách na Jugoslávii či Kosovo, nemohly vzniknout 

jednoznačně rozdělené referenční skupiny jako v případě Rudého práva. Pro NYT tak 

bylo mnohem složitější vytvářet členskou referenční skupinu. NYT sice stavěl vládu a 

straníky do pozice členské referenční skupiny, zároveň se však jednalo o kritický 

přístup a pozice „In-group“ vyplývala pouze z kontrastu s cizí referenční skupinou. 

Poněkud černobílé vidění světa v podání československého deníku a objektivnější 

přístup amerických novin měly též za následek rozdílnou dynamiku v proměnách 

diskurzu. V případě Rudého práva došlo k jednoznačnému rozdělení „In-group“ a „Out-

group“ rychleji, pestřejší paleta názorů u NYT však způsobila, že jasné označení 

agresora bylo spojené pouze s rokem 1981 a s roky 1989 až 1990. Na zpravodajství 

deníků se také projevily specifické aspekty vyplývající z rozdílného prostředí, v němž 

noviny vycházely. Pro NYT to byl spíše kulturní kontext, kdežto Rudé právo se muselo 
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vypořádat s reformami, které přicházely ze Sovětského svazu a následnými politickými 

událostmi v Československu, jejichž důsledkem byla pro Rudé právo změna vlastníka.   

Důležitější než rozdíly, které byly na první pohled patrné, je hledat spojitosti 

mezi dvěma různými pojetími jednoho konfliktu. I přes všechny odlišnosti se oba 

deníky v zásadě shodovaly na rozdělení Srbů a kosovských Albánců do kategorií „Out-

group“ a „In-group“ v souvislosti s historickým vývojem. Shodovaly se také na 

charakteristikách, které měly určovat agresora, těmi byly hlavně nacionalistické projevy 

narušující jednotu Jugoslávie a použití násilí. Stejné rozřazení etnik do referenčních 

skupin však může být také do určité míry důsledkem případného objektivního zobrazení 

kosovské reality. Vzhledem k tomu, že téma Kosova nebylo tématem prioritním, 

protože USA ani Československo nebyly do konfliktu přímo zapojeny, mohly si deníky 

udržet jistý odstup. Přesto se ve zpravodajství obou deníků objevovaly prvky ideologie 

(i když se v případě komunistické ideologie a RP jednalo o větší sepětí než v případě 

NYT a liberalismu). Dalším důvodem podobného zobrazení aktérů bylo využití 

shodných lokálních zdrojů, jejichž diskurz sice nebyl přejímán, ale ve zprávách pak 

převažovaly názory srbské strany, což vedlo k tomu, že v obou denících byli Srbové a 

skupina vládních a stranických představitelů agentem zpráv, zatímco kosovští Albánci 

byli subjektem. Na společných znacích se však nemalou měrou odráželo také to, že oba 

deníky byly levicově zaměřené. Zatímco v případě RP byla levicová orientace zřejmá, 

liberální přístup NYT chápaný v kontextu amerického prostředí zastával obdobné 

myšlenky co do tématu jednoty i sociální spravedlnosti. 

Závěr 

Etnický konflikt mezi kosovskými Albánci a Srby měl své kořeny již v historii a 80. léta 

20. století byla jen oživením těchto problémů. Jak práce ukázala, k tomuto oživení došlo 

zejména kvůli ústavním změnám v roce 1974. Zatímco srbská strana postoupila větší 

pravomoci svým autonomiím, pro Kosovo nebyly tyto změny dostatečné. S nastalou 

situací však nebyli spokojení ani Srbové, ani obyvatelé Kosova. Následné etnické 

konflikty, střety a stoupající napětí vedly k růstu nacionalismu. K němu také přispěly 

demografické a ekonomické odlišnosti obou regionů a politická nestabilita Jugoslávie 

po Titově smrti. Výsledkem nacionálních tendencí bylo období napětí a násilí. Strach, 

který vycházel z mylných představ o situaci, se stal manipulativním prostředkem jak 

médií, tak politiků. Toho, jak bylo v práci ukázáno, využil Milošević pro své mocenské 

cíle. 
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  Události 80. let vyvolaly značný ohlas v jugoslávských médiích, která konflikt 

zveličovala a přispívala tak k antagonismu mezi znesvářenými stranami. O situaci se 

však zajímala také zahraniční média, deníky The New York Times a Rudé právo, jejichž 

analýza byla základem této práce. Z lingvistické analýzy lexika vyplynulo, že Rudé 

právo i The New York Times v první části desetiletí shodně považovali kosovské 

Albánce za agresory, které v této pozici později doplnili Srbové (u Rudé práva od roku 

1988, u New York Times už od roku 1986). Naopak jako oběť byli vnímáni zpočátku 

Srbové, poté kosovští Albánci. Přestože analýza poukázala u těchto aktérů na několik 

rozdílů, v zásadě se deníky shodly na zařazení etnik do stejných referenčních skupin. 

Deníky se však lišily v  přístupu k vládním a stranickým představitelům. Podle 

československého deníku byl tento aktér jednoznačnou obětí, zatímco u NYT to byl 

přístup přinejmenším komplikovaný. Vláda a straníci byli sice NYT chápáni jako oběť, 

tuto pozici si však vysloužili vlastními chybami a nezodpovědným přístupem k vedení 

státu. 

Analýza gramatiky podpořila výsledky tohoto zařazení aktérů do referenčních 

skupin a také ukázala, že pasivizace u obou deníků nebyla prostředkem pro cílené 

zamlčování informací, ale způsobila, že skupina kosovských Albánců byla vnímána 

jako objekt zpráv, zatímco zbylé dvě skupiny byly agentem zpráv. Struktura textu pak 

vypovídala u obou deníků o upřednostňování aktérů, kteří byli spojeni s pozicí agenta a 

v případě amerického deníku také o upřednostňování skupin, které byly v dané době 

vnímány jako oběti. Práce tak postihla nejen zařazení aktérů do referenčních skupin 

„My“ a „Oni“, ale také jejich proměnu. 

Následná diskurzivní a explanační část poté zasadila tento výzkum do socio-

kulturního kontextu a odpověděla na otázku, proč byli jednotliví aktéři takto zobrazeni. 

U obou deníků byly proto představeny možné aspekty, které zpravodajství ovlivnily. 

Pro Rudé právo i pro The New York Times to bylo využití lokálních zdrojů a politická 

orientace deníku, které způsobily levicové vidění kosovských událostí. V případě 

Rudého práva to pak byla ještě změna struktury redakce v roce 1989 a otázka 

mezinárodního vývoje. The New York Times se na druhé straně musel vypořádat 

s problematikou vnímání islámu. 

Vedle několika podstatných odlišností, jako bylo například zdůvodnění konfliktu 

a vnímání třetího aktéra na základě rozdílné politické orientace novin či rozdílná 

dynamika zařazování aktérů do referenčních skupin, vykazovaly deníky jisté 

podobnosti. Na základě svého výzkumu jsem dospěla k závěru, že se oba deníky 
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v zásadě shodly na zařazení aktérů do členských a cizích referenčních skupin a na 

charakteristikách, které je určovaly (agresor – propagace násilí a nacionalismu). 

Zároveň oba deníky lpěly na celistvosti Jugoslávie. Tento shodný přístup byl výsledkem 

jejich práce s lokálními zdroji, levicové orientace těchto deníků a do jisté míry také 

odrazem skutečné reality. Byla tak vyvrácena hypotéza, že deníky interpretovaly 

zvolené aktéry zcela odlišně.  Výsledky analýzy by se však v případě jiného autora 

mohly do jisté míry lišit a to nejen výběrem jiného korpusu textů, ale také interpretací 

ať už lingvistických či diskurzivních prvků. 
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Summary 

This thesis has focused on the media coverage of ethnic Kosovo conflict in 1980s. Two 

selected newspapers, The New York Times and Rudé právo were analyzed in period 

from March 11
th

 1981, when Albanian demonstrations started in Kosovo, to June 26th 

1990, when Kosovo autonomy was cancelled. Analyzes of Kosovo issue are mainly 

focused on 1990s, nevertheless the importance of previous period is significant. These 

almost ten years of journalistic attention provided view not only to typology of local 

actors but also showed transformation of discourse. The paper worked with hypothesis 

that NYT and RP reflected actors very differently, due to their location in bipolar world.   

For critical discoursive analysis, which was used as method, is characteristic to 

uncover ideology and structure of power. Kosovo Albanians, Serbs and Officials were 

chosen as essential participants of conflict and were analyzed in linguistic analysis in 

both newspapers, preceded by brief historical context, where ethnic relations between 

Serbs and Albanians in Kosovo were discussed. Vocabulary, grammar and structure of 

analyzed articles showed that it was first actor - Kosovo Albanians in first years of 

1980s and second actor - Serbs in late 1980s who was considered as aggressor in both 

newspapers. Contrary to this, firstly Serbs and later Kosovo Albanians were seen as 

victims. Officials were seen as „In-group“ in case of Czechoslovak newspaper, while 

NYT attitude was critical and officials were perceived as one of the major causes of 

ethnic conflict. 

Discoursive part of analysis dealt with explanation of typology, determined in 

previous chapter. Thesis concluded that for Rudé právo was essential communist 

ideology, work with sources, international politics and structural changes caused by 

1989 events in Czechoslovakia. On the other hand NYT was influenced by liberal 

ideology, negative perception of Islam in American culture and (same as Czechoslovak 

paper) work with sources. Paper showed that despite some differences in presenting 

Kosovo conflict journals had lot in common - perceiving nationalism and violence as 

main characteristic for aggressor and left-wing orientation of newspapers leaded to 

almost identical typology of participants. This finally resulted in disproving early 

hypothesis.  
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