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Cílem diplomové práce bude pomocí analýzy obsahů výše uvedených tištěných médií (MfD,
Týden a Respekt) zjistit, jaký mediální obraz islámu a muslimů je těmito tištěnými médii
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3. Historická reflexe - krátká historická reflexe týkající se vnímání islámu a
muslimů na území střední Evropy v období 19. a 20.století - na základě odborné
literatury
4. Mediálně - teoretická část - zakotvení problému na základě mediální odborné
literatury
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4.5. - reprezentace v mediálních produktech
4.6. - narace v mediálních produktech
4.7. - otázka ideologie a hegemonie (porovnání - Frankfurtská škola,
Birminghamská škola)
4.8. - role čtenáře - čtenář jako pasivní a nebo aktivní součást mediální
komunikace (porovnání role čtenáře - Frankfurtská škola, Birminghamská škola)
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Úvod
Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat mediální obraz islámu ve zvolených
českých tištěných médiích. Zdrojem pro analýzu byly mediované obsahy týkající se islámu
a muslimů pocházející z období kalendářního roku 2003. Pro analýzu byla zvolena
následující česká tištěná média: deník Mf DNES a týdeníky Týden a Respekt.
Provedení obsahové analýzy na výše uvedené výzkumné téma považuji za přínosné
i pro obor mediálních studií, neboť je to jedno z relativně často vyskytujících se témat
mediováných obsahů (nejen českých tištěných médií), a právě za pomoci metody obsahové
analýzy jsem se rozhodl zjistit na kolik může docházet k možnému zjednodušování tohoto
tématu a případně i k nepříliš přesnému referování o islámu a muslimech, o jejich kultuře a
zvycích a popřípadě i o možné hrozbě terorismu a nebo i civilizačním střetu.
Volba výzkumného tématu je důležitá i pro osobu zpracovatele, který se již několik
let soukromě věnuje studiu islámského světa, kultury a historie.
Tato diplomová práce vychází z pracovní hypotézy, že se tištěná média mohou
dopouštět při referování o islámu a muslimech jisté stereotypizace tohoto tématu a tím
mohou vytvářet i určité nevyváženosti v referování o některých jevech a skutečnostech
vztahujících se k islámu a muslimům (obdobně jako je tomu např. u mediovaných obsahů o
násilné kriminalitě1).
Pracovní hypotézu jsem se snažil potvrdit a nebo i vyvrátit, a to zejména za využití
metody kvantitativní obsahové analýzy, přičemž jsem se rozhodl doplnit j ejí výsledky o
výsledky krátké doplňkové kvalitativní obsahové analýzy (mediovaných obsahů textové
povahy, ale i mediovaných obsahů majících povahu vizuálních sdělení).
V druhé části jsem se věnoval teoretickým východiskům diplomové práce, zejména
pak volbě výzkumné metody a konkretizaci základní výzkumné otázky (pozn. úvod je
považován za část první). Třetí část diplomové práce je teoreticky zaměřena na vznik a
metodiku aplikace výzkumné metody kvantitativní obsahové analýzy, část čtvrtá pak, opět
teoreticky, k metodě kvalitativní obsahové analýzy.

1

Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, Brno, 2003, str. 378 - 381

1

V části páté je popsáno provedení analýzy sebraných dat (za pomoci analytických
postupů kvantitativní obsahové analýzy). Část šestá je věnována aplikaci metody
kvalitativní o bsahové analýzy, a t o j ak p ro m ediované o bsahy t extové p ovahy, t ak i p ro
mediované obsahy mající podobu vizuálních sdělení.
Interpretace všech výsledků (společně pro výsledky kvantitativní i kvalitativní
metody obsahové analýzy) je obsažena v sedmé části a závěr, ve kterém jsou shrnuta
nejdůležitější zjištění vyplývající z provedené obsahové analýzy je zařazen jako část osmá.
Nezbytnou součástí této diplomové práce je i příloha. Příloha obsahuje vzorové
záznamové kódovací archy pro každé zkoumané tištěné médium (vždy záznamový
kódovací arch z ledna 2003), kompletní záznamové kódovací archy jsou pak z kapacitních
důvodů vypáleny na CD a vloženy jako součást přílohy této diplomové práce.
V neposlední řadě bych chtěl poznamenat, že na průběh zpracování této diplomové
práce měla velký vliv i jedna velmi neočekávaná událost, a tou bylo úmrtí původního
konzultanta, Doc. PhDr.Michala Černouška, kterého si velmi vážím a stanovení konzultanta
nového, PhDr.Tomáše Trampoty, Ph.D., kterému bych tímto chtěl poděkovat za to, že se
tak ochotně ujal tohoto úkolu.
Je mou povinností i vysvětlit, proč se zpracovatel této diplomové práce nedržel
přesně předpokládané osnovy tak, jak byla navržena v tezi diplomové práce. Cílem bylo
analyzovat mediální obraz islámu v definovaných tištěných médiích v roce 2003 za pomoci
metody obsahové analýzy. Po konzultaci snovým konzultantem diplomové práce se
zpracovatel přiklonil ktomu provést těžiště výzkumu za využití kvantitativní obsahové
analýzy pro menší intersubjektivní vliv zpracovatele na výsledky tohoto metodického
přístupu a pro jeho větší validitu a ověřitelnost. Zpracovatel se zároveň rozhodl provést
v omezené míře i kvalitativní obsahovou analýzu s cílem získat co možná nejvíce vyvážený
výsledek obsahové analýzy, což zpracovatel považuje za nej vhodnější cestu ke stanovení
možných stereotypních vzorců užívaných zkoumanými tištěnými médii při referování o
tématu islám a muslimové.
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II. Teoretická východiska diplomové práce
1. Komunikace a komunikační model
Slovo komunikace pochází z latinského slova COMMUNIO, což v překladu do
češtiny znamená „vzájemně sdílet, ale i sdělovat"2.
Dnes už jsme si zvykli používat slovo komunikace v běžné mluvě, ale ne vždy jsme
si schopni uvědomit, že se pod tímto slovem skrývá několik významů a také rovin, ve
kterých

může

komunikace

probíhat

(interpersonální,

intrapersonální,

skupinová,

meziskupinová, institucionální či organizační a celospolečenská či mediální komunikace3).
Každá komunikace, či komunikační proces lze pro účely dalšího zkoumání
zjednodušit a zobecnit a aplikovat na ni některý z komunikačních modelů (komunikační
modely jsou v zásadě děleny na dva typy: model přenosový a model kulturální4).
Vzhledem k tomu, že zkoumání mediálního obrazu je vlastně obsahovou analýzou,
nutně dochází k selekci pouze jednoho z fragmentů či faktorů komunikačního procesu.
V případě obsahové analýzy tedy konkrétně selektujeme a zkoumáme sdělení a jeho obsah
a snažíme se najít možné denotace, konotace a nebo stereotypy a na základě jejich rozboru
se snažíme najít odpovědi na základní výzkumnou otázku či otázky.
Z výsledků obsahové analýzy pak můžeme usuzovat na významové potenciály, které
mohou mít publikované mediální obsahy ve vztahu k recipientům, čtenářům, publiku5.

2. Volba výzkumné metody
Metodou vhodnou ke zkoumání sdělení (tedy obsahu komunikace) je obsahová
analýza, což je metoda umožňující výzkumníkovi rozhodnout se, zda podle všech okolností
výzkumu (rozsah položených otázek, styl otázek, rozsah zkoumaného materiálu,...) použije
přístup kvalitativní a nebo kvantitativní a nebo jejich kombinaci, čímž lze alespoň částečně
odstranit některé z nevýhod, které každý z těchto přístupů má a zároveň využít výhod, které

2

Černoušek, M.: Komunikace - Je masová komunikace skutečně masová?, In KMIT, CEMES, Praha, červen 1999,
str. 12-13
3
Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Portál, Praha, 2003, str. 16
4
Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Portál, Praha, 2003, str. 46-52
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 1999, str. 72 anásl.
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tyto dva zcela odlišné přístupy nabízejí. Je to jedna z cest, j ak se dopracovat k relativně
vyvážené odpovědi na základní výzkumné otázky a problémy6.
S vývojem mediální vědy došlo ale postupem času ke změně pohledu na
komunikační proces a komunikace již není nahlížena jako jednostranný akt, ale je spíše
chápána jako vícesměrný vztah. Bere se v úvahu existence šumů či zpětné vazby. Jako
vhodnější se také jeví nezkoumat pouze jeden faktor selektované od druhých, neboť to
prakticky není ani dost dobře možné, ale zkoumat několik faktorů najednou při
respektování vztahů mezi těmito jednotlivými zkoumanými faktory7.
V našem případě budou do celého výzkumu vstupovat mimo sdělení a jeho
obsahové analýzy ještě následující faktory:
a)médium, čili zvolená tištěná média (Mf DNES, Týden a Respekt) ve vymezeném
časovém období (rok 2003), se svými specifiky,
b)dále pak hypotetické publikum, které samozřejmě není ovlivňováno pouze
recepcí mediálních obsahů ve zkoumaných médiích tištěné povahy a samozřejmě není
inertní ani vůči dalším vlivům, ať už více mediální povahy (televize, film, rádio, internet,
...) a nebo více interpersonální či intrapersonální povahy (např. vlastní názory a myšlenky,
vlastní zkušenosti, zkušenosti, myšlenky a názory dalších osob získané v rámci debat či
rozhovorů, obdržené e-mailem či na chat roomech, aktivní či pasivní účast v diskusních
fórech, icq,...).
c)dalším faktorem, který je nutné brát v úvahu je podavatel, čili mediální
organizace a v přeneseném významu (zejména pro potřeby této práce) je to redakce
zodpovědná za naplnění obsahu zkoumaného tištěného média a tím pádem její členové,
kteří se podílejí na výstupech redakce jako pracovního týmu. Při pokračování tohoto
logického myšlenkového postupu je vlastně v našem případě podavatelem přeneseně
žurnalista, který dané mediální sdělení na základě jemu dostupných pramenů a podkladů
vypracoval a tak vlastně stvořil. Do obsahu mediálních sdělení se tak ale nutně dostávají
také, ať už vědomě či nevědomě, osobní představy, předpoklady, názory, zkušenosti a
očekávání těchto žurnalistů - autorů zkoumaných mediovaných obsahů8.

6
7

Schultz, W., Hagen, L., Schere, H., Reifová, I.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 1998, Praha, str. 29
Burton, G., Jirák. J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, 2003, Brno, str. 60 - 63
Burton, G., Jirák. J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, 2003, Brno, str. 163 a násl.
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3. Existence stereotypů v obsazích sdělení
Je potřeba se také věnovat zjištění, zda zkoumaná tištěná média nevytváří něco jako
šablonu, či stereotyp na zprávy o zkoumaných mediovaných obsazích. Zkoumané téma je
poměrně širokou sociálněvědní oblastí, přičemž lze předpokládat, že bude docházet
k vytváření jakýchsi témat a podtémat, věnujících se referování jen o určitých výsecích
z celé „košaté" existence tohoto fenoménu, tedy islámské kultury a společnosti. Logicky
pak je nutné zkoumat i zda není o jistých tématech pojednáváno velmi často a se zvýšeným
důrazem a o jiných méně a nenápadněji.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zkoumat definované mediované obsahy
komplexně, tedy jak jejich textovou, tak i obrazovou část, a to jak po stránce obsahové,
kvalitativní, tak i po stránce kvantitativní, neboli co do četnosti jejich výskytu v celé škále
zveřejněných mediovaných obsahů9.

4. Téma výzkumné otázky a jeho bližší upřesnění
Na začátku celého výzkumného procesu, který bude obsahem této práce, byla
výzkumná otázka, na kterou se chci v této práci pokusit najít kvalifikovanou odpověď. Tato
otázka zní: „Jaký byl mediální obraz islámu ve stanovených českých tištěných médiích
(Mladá fronta DNES, Týden, Respekt) v roce 2003?"
Jedná se ale o formulaci základní otázky v rovině silně abstraktní, a proto ji nepůjde
prověřit přímo a nalézt tak snadnou a zároveň relevantní odpověď, ale bude muset dojít
k upřesnění této otázky.
Zvolená výzkumná otázka, tedy „Jaký byl mediální obraz islámu v českých
tištěných médiích v roce 2003?" je velice komplexní a díky tomu i značně nekonkrétní a
svým způsobem tak i vlastně trochu otázkou všeobjímající. Je proto nutné tuto otázku
rozložit do jakýchsi dílčích podotázek, na které se teprve pak budu snažit najít konkrétní
odpovědi a na jejichž základě by mělo být umožněno odpovědět na otázku základní.
Jako základní elementární prvky, které by měly být v rámci výzkumného úkolu
zodpovězeny shledávám ty, které jsou obsaženy v následujících otázkách.

9

Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, Brno, 2003, str. 193 - 207
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Věnují zkoumaná tištěná média tématu islámu vyváženou pozornost z hlediska
objemu zpravodajství a způsobu prezentace? S tím souvisí i otázka, jak je možné určit, že
pozornost věnovaná tomuto problému médii je přiměřená a výběr souvisejících témat je
vyvážený?
Vytvářejí zkoumaná tištěná média stereotypy při popisování islámu a muslimů?
Pokud ano, tak jaké?
Lze vypozorovat rozdíly mezi mediálním ztvárněním sledované problematiky ve
zkoumaných tištěných médiích v porovnání s odbornou literaturou? Pokud ano, tak jaké
jsou tyto rozdíly?
Jaké významové potenciály mohou nabývat případné stereotypy obsažené
v analyzovaných mediovaných obsazích zkoumaných tištěných médií?
Pro alespoň částečné zjištění toho, jak je v naší kultuře vnímána kultura jiná, a to ta,
která je předmětem této práce, tedy kultura islámská a zejména jak je o ní referováno
v několika našich, českých, tištěných médiích, se zdá být metoda obsahové analýzy
mediovaných obsahů obsažených v těchto tištěných médiích jako vhodný prostředek
k nalezení odpovědi na základní otázku celé této práce, tedy: „Jaký byl mediální obraz
islámu ve zvolených českých tištěných médiích za rok 2003?".

5. Proces volby výzkumné metody
Obsahovou analýzu lze provádět několika různými způsoby. Obecně lze ale říci, že
existují dva základní metodické přístupy k metodě obsahové analýzy, a nebo je možná i
jejich kombinace. Zvolení toho kterého metodického přístupu záleží však nejen na volbě
zpracovatele zkoumaného tématu, ale i na mnoha dalších okolnostech, jako je třeba
množství zkoumaného materiálu.
Tyto dva základní metodické přístupy se od sebe v mnohém liší. Prvním z těchto
přístupů je kvalitativní obsahová analýza a druhým je kvantitativní obsahová analýza10.
Podstatným

rozdílem

mezi

těmito

dvěma

přístupy je

rozdíl

ve

stupni

strukturovanosti prováděného analytického procesu a také ve stupni otevřenosti postupu

10

Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 45
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zpracovatele, přičemž kvalitativní obsahová analýza dává zpracovateli daleko větší volnost
a prostor na individuální názor než kvantitativní obsahová analýza11.
Oba základní metodické přístupy jsou ale plně legitimní pro provedení výzkumu za
pomocí metody obsahové analýzy12.
Kvalitativní obsahová analýza vychází z literárně vědní textové interpretace, kdy se
pomocí vědecky rozpracovaných a definovaných interpretačních postupů pod povrchem
textu odhalují jeho skryté hlubší struktury. Odkrývá se ale také široký prostor pro autorské
intence zpracovatele zadaného tématu a význačným prvkem jsou i zpracovatelem použité
specifické argumentační struktury a postupy. Pro tuto metodu je charakteristická vysoká
míra její otevřenosti a velmi důkladný rozbor jednotlivých mediovaných obsahů. Z toho
ovšem vyplývají i specifické přednosti, ale i slabiny kvalitativní obsahové analýzy 13.
Tímto postupem je možné analyzovat pouze menší množství textů, mediovaných
obsahů, zato však z mnoha různých aspektů a pohledů. Pro zpracování většího množství
mediovaných obsahů se ovšem metoda kvalitativní obsahové analýzy příliš nehodí. Tento
způsob analýzy je silně subjektivní a výsledek výzkumu je pak notně spjat s osobou
badatele, který výzkum provádí14.
Kognitivní procesy na straně zpracovatele mohou další badatelé jen těžko
zreprodukovat a tak výsledky těchto procesů lze ověřit jen skutečně velice podmíněně.
Různí zpracovatelé shodného tématu se tak mohou dobrat k různým a někdy i velice
obsahově odlišným výsledkům15.
Druhý zmiňovaný základní metodický přístup, tedy kvantitativní obsahová analýza,
je na rozdíl od přístupu kvalitativního vysoce strukturovaným a selektivním procesem.
Kvantitativní obsahová analýzy vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a
při jejím použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik předem vybraných a
definovaných znaků16.

" Schultz, W., Hagen, L., Schere, H., Reifová, I.:Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 1998,Praha, str. 29
12
Lindlof, T.R., Taylor, B.C.: Qualitative communication research methods, SAGE Publications Ltd, London, 2002,
str. 9
13
Schultz, W., Hagen, L., Schere, H., Reifová, I.:Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 1998,Praha, str. 29
14
Schultz, W., Hagen, L., Schere, H., Reifová, I.:Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 1998,Praha, str. 29
15
Schulte, W., Hagen, L., Schere, H., Reifová, I.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 1998,Praha, str. 29
16
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 126
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Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra její strukturovanosti a také
s tímto spojený vysoký stupeň ověřitelnosti a opakovatelnosti, samozřejmě s velmi vysokou
pravděpodobností shodných a nebo jen velmi málo odlišných závěrů, která je zároveň
jedním ze základních požadavků na tento přístup k metodě obsahové analýzy17.
Při kvantitativní obsahové analýze, podléhá každý krok explicitně formulovaným
pravidlům. Mezi další přednosti této metody patří možnost zpracovat velké množství textů
(nebo i jiných mediovaných obsahů) a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám.
Výsledky a závěry kvantitativní obsahové analýzy se pak dají navíc precizně a přehledně
znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech18.
Mezi těmito dvěma základními typy, tedy kvalitativní obsahovou analýzou a
kvantitativní obsahovou analýzou, leží škála možných smíšených forem spočívajících
zpravidla v kombinaci těchto dvou základních metodických přístupů19.
Vzhledem k tomu, že bylo potřeba stanovit metodu, která umožní odpovědět na výše
uvedenou základní výzkumnou otázku, rozhodoval jsem se, který ze základních, výše
zmíněných, metodických přístupů bude pro celou práci nejvhodnější.
Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl pro kombinaci obou popisovaných základních
metodických přístupů, což by mělo umožnit zpracovat zvolené téma zvíce různých
pohledů20.

17
18

Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 46 - 47
Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., Končelík, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum,

Praha,
2004, str. 29 - 30
19
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 60 - 61
20
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2002, str. 310 - 312
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III. Metoda kvantitativní obsahové analýzy
6. Vznik metody kvantitativní obsahové analýzy
Kvantitativní obsahová analýza je specifickou výzkumnou metodou využívanou
v rámci mediálních studií. Tato metoda je výzkumníky médií relativně oblíbená neboť
poskytuje efektivní nástroj pro výzkum obsahu médií při výzkumu mediovaných obsahů
v tištěných médiích a nebo v rozhlasovém či televizním vysílání.
Vznik moderní metody kvantitativní obsahové analýzy může být vysledován
v průběhu druhé světové války, kdy zpravodajské skupiny spojenců (Velké Británie, USA a
dalších) monitorovaly pozorně počty a typy populárních písní vysílaných v evropských
rádiích. Porovnáním hudby vysílané v německých rádiích s obsahem vysílání v rádiích
v ostatních částech okupované Evropy se tak spojenci snažili s nevelkým stupněm úspěchu
zjišťovat změny v koncentraci vojenských jednotek v jednotlivých částech kontinentu21.
Ve stejném období byla metoda kvantitativní obsahové analýzy využívána také
k ověřování autorství historických dokumentů. Tyto studie byly zpravidla prováděny
počítáním výskytu určitých slov v textu u něhož bylo zpochybňováno autorství a
porovnáním frekvencí jejich výskytu s texty, jejich autorství bylo nezpochybnitelné22.
V poválečné době byla kvantitativní obsahová analýza využívána ke studování
propagandy v tištěných médiích a v rozhlasovém vysílání. V roce 1952 například Bernard
Berelson publikoval knihu „Content Analysis in Communication Research", čímž dal
najevo, že metoda kvantitativní obsahové analýzy začala být považována za vědeckou i
mezi odborníky na mediální výzkumy. 23

21

Wimmer, R.D., Dominick, J.R.: Mass Media Research - An Introduction, Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California, USA, str. 165
Wimmer, R.D., Dominick, J.R.: Mass Media Research - An Introduction, Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California, USA, str. 165
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2002, str. 308
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7. Definice kvantitativní obsahové analýzy
Za několik desetiletí existence metody kvantitativní obsahové analýzy jako vědecké
metody použitelné k výzkumu médií a mediovaných obsahů vzniklo i větší množství
různých definic této metody.
Walitzer a Wienir (1978) definovali tuto metodu jako systematickou proceduru
navrženou ke zkoumání obsahů mediovaných sdělení.
Krippendorf (1980) definoval obsahovou analýzu jako výzkumnou techniku určenou
k vytváření replikovatelných a validních referencí na cestě od dat k jejich kontextu.
Kerlinger (1973) vidí v obsahové analýze metodu určenou ke studování a
analyzování mediovaných obsahů, a to systematickým, objektivním a kvantitativním
způsobem, pro účely měření vyskytujících se proměnných v mediovaných obsazích.
Kerlinger vykládá tři výše uvedené základní podmínky obsahové analýzy následujícím
způsobem.
Obsahová analýza je systematická, což znamená, že mediované obsahy, které
podrobujeme obsahové analýze musí být vybírány podle předem daných a neměných
pravidel, čili že výběr vzorku určeného k analýze musí podléhat řádné proceduře výběru a
každá položka zkoumaných obsahů musí mít stejnou šanci na to, že bude vybrána pro
potřeby analýzy.
To, že metoda obsahové analýzy musí být systematická ale znamená také, že i
samotný proces práce se zkoumanými daty musí být systematický a tedy, že všechny
zkoumané položky budou po celou dobu výzkumu podrobeny přesně stejnému zacházení.
Nedodržením podmínky systematičnosti dojde k devalvaci hodnoty výsledku.
Za druhé, obsahová analýza by měla být objektivní. To znamená, že osobní
předpojatosti a předsudky výzkumníka by neměly být součástí výstupu provedeného
výzkumu a neměly by se promítnout do zjištění nalezených pomocí obsahové analýzy. Při
provedení shodného výzkumu jiným výzkumníkem by měly být závěry provedené
obsahové analýzy shodné a nebo alespoň velmi podobné24.

24
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Z tohoto důvodu je důležité, aby všechny kroky a klasifikační pravidla pro
zjišťované proměnné byly co možná nejpřesněji a nejvýstižněji definovány, takže kdokoliv,
kdo by opakoval výzkum by se měl dostat ke stejným výsledkům. I přes jasnou legitimitu
požadavku objektivity je skutečně bezchybné objektivity dosaženo jen zřídka, neboť
v každé obsahové analýze se více či méně osobnost výzkumníka provádějícího výzkum
projeví a to zpravidla v preciznosti prováděného výzkumu a nebo v definici relevantních
výzkumných kategorií.
Za třetí, obsahová analýza je kvantitativní (pozn.: pojetí obsahové analýzy jako
metody kvantitativní se vyskytuje často v anglicky psané odborné literatuře25). Kvantifikace
pomáhá výzkumníkům sumarizovat výsledky a prezentovat je s větší šetrností. A navíc
kvantifikace pomáhá výzkumníkům za použití statistických metod při interpretaci a analýze
výsledků. Příkladem může být prohlášení typu: „Sedmdesát procent mediovaných obsahů
uváděných v čase tzv. prime time (v televizním vysílání) obsahuje alespoň jeden prvek
násilí a agrese" je daleko přesnější než „Většina mediovaných obsahů obsahuje násilí".26

8. Použití metody obsahové analýzy
Obsahová analýza v médiích často využívá variability jednotlivých zkoumaných
médií a zkoumá pak různé aspekty typické právě pro zkoumaný druh médií.
Například v tištěných médiích mohou těmito zkoumanými aspekty být druh
zvoleného tisku, dispozice a sestavení, zatímco třeba u televize mohou zkoumané aspekty
zahrnovat délku trvání příspěvku, tempo příspěvku, výběr obsahu příspěvku, lokalizace
místa, kde se příspěvek odehrává a nebo třeba i úhel záběru kamerou.
Obsahová analýza je využívána zejména v následujících případech:
a) při popisu obsahu komunikace -obsahová analýza slouží k odhalení toho, co je
obsahem mediovaných sdělení; jedná se o hledám charakteristik komunikačních obsahů
v jednom a nebo i více časových obdobích (např. Katzman27 - studie o problémech,
událostech, charakterech a konverzacích obsažených v soap operách po dobu jednoho

25
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týdne); tento deskriptivní přístup může být použit také pro studium společenských změn
v určitém časovém období
b) při ověřování hypotéz týkajících se charakteristik mediovaných sdělení - je
to vlastně druh obsahové analýzy, který začíná hypotézou jako např. „Jestliže zkoumané
obsahy mají charakteristiku A, pak obsahy takového mediovaného sdělení mají povahu X a
Y a jestliže zkoumané obsahy mají charakteristiku B, pak budou produkovány obsahy se
sdělením W a Z". (např. Dominick, Wurtzel a Lometti28 - kdy při studiu obsahů zpráv
v lokálních televizních stanicích pomocí obsahové analýzy dokázali, že přítomnost prvku
očitého svědka v obsahu sdělení zvyšuje pravděpodobnost výskytu referování o násilí a
nebo o obsazích apelujících na humanitu lidí)
c) při porovnávání obsahu médií se „skutečným" světem - je výzkum při kterém
se provádí něco jako kontrola „mediální reality" při srovnání s reálně existující situací
(např. Gerbner29 - porovnání četnosti referování s tématikou násilí a násilné kriminality se
skutečným podílem násilné kriminality na tzv. nápadu trestné činnosti)
d) při získávání obrazu specifických skupin existujících ve společnosti - je
výzkum zaměřený na získání mediálního obrazu určité minority a nebo definovatelné
skupiny vyskytující se v rámci společnosti; tyto výzkumy bývají zaměřeny na zjištění změn
v přístupu médií k těmto skupinám, k dokumentaci sociálních trendů a nebo ke zjištění, zda
média pokrývají vyváženě danou problematiku - tedy referování o nějaké minoritní, či
jinak definovatelné skupině existující ve společnosti (např. Greenberg30 - obsahová analýza
zjišťující mediální obraz Mexiko-Američanů v médiích)
e) při definici „startovního bodu" pro výzkum vlivu médií-příkladem mohou
být tzv. kultivační analýzy, kdy dochází k dokumentování dominantních sdělení a témat
v mediovaných obsazích za pomoci systematických procedur a k následnému provedení
separátní studie publika ke zjištění, zda tato sdělení a témata vyvolávají u častých
konzumentů mediovaných obsahů obdobné postoje k těmto tématům a sdělením (např.
Dominick - studie referování o kriminalitě v televizích a vliv tohoto na vnímání skutečné

28
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Gerbner, G.: The television world of violence, 1969, In D.Lange, R. Baker, S. Ball (Eds.), Mass media and
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kriminality31; Gerbner, Gross, Signorielli, Morgan, Jackson-Beeck32 - ve své studii objevili,
že častější konzumenti televizních obsahů mají sklon k větším obavám z okolního světa,
což by mohlo být způsobeno častějším referováním médii o kriminalitě a násilí, než je tomu
tak ve skutečnosti)33

9. Limity metody obsahové analýzy
Obsahová analýza sama o sobě nemůže sloužit jako základ pro definování účinků
mediovaných obsahů na publika. Tak například kdyby byl proveden výzkum mediovaných
obsahů sobotních dopoledních programů, určitě by došlo ke zjištění, že velká většina
reklam vysílaných v tomto čase propaguje cereální výrobky. Toto zjištění ale samo o sobě
nemůže sloužit k tvrzení, že diváci sobotních dopoledních programů ve zvýšené míře
konzumují cereální výrobky. K tomu, a b y j sme takové tvrzení mohli verifikovat musíme
provést doprovodný výzkum publika.
Stejně tak jsou závěry každé jednotlivé obsahové analýzy limitovány přístupem
výzkumníka k definicím kategorií a proměných tak, jak je ve výzkumu použil. Jiný
výzkumník může ale použít odlišnou metodu definování těchto kategorií a proměnných, což
může mít vliv na výsledky provedené obsahové analýzy34.
Dalším potenciálním nedostatkem obsahové analýzy je nedostatek relevantních
sdělení pro provedení výzkumu. Existuje mnoho témat nebo výzkumných požadavků, které
jsou ale jen omezeně referovány v médiích. V takovém případě musí být výzkumník
připraven zkoumat velký objem vstupních dat k získání dostatečného počtu mediovaných
obsahů použitelných pro obsahovou analýzu.
A nakonec, obsahová analýza je často velice časově a finančně náročná a úkol
vyzkoumat a kategorizovat velké množství obsahů je namáhavý a zdlouhavý35.
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10. Jednotlivé kroky obsahové analýzy
Obecně se dá říci, že se obsahová analýza provádí v několika samostatně
oddělitelných krocích. I když jsou jednotlivé kroky obsahové analýzy níže vyjmenovány
v pořadí, jak by měly být prováděny, není vždy nutné toto jejich pořadí stoprocentně
dodržovat. Ve skutečnosti jde některé tyto kroky obsahové analýzy spojit dohromady a
takto je vlastně kombinovat.
1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy
2. Definování statisticky zkoumatelných prvků v otázce
3. Selekce přiměřeného vzorku pro statistické zkoumání
4. Selekce a definice jednotlivých jednotek pro analýzu
5. Tvorba kategorií obsahu, které budou analyzovány
6. Vytvoření kvantifikačního systému
7. Vytrénování kódovačů a provedení předvýzkumu (pilotní studie)
8. Kódování obsahů podle stanovených definicí
9. Analýza sebraných dat
10.Prezentace zjištěných výsledků analýzy 36

10.1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy
Hlavní úkol pro obsahovou analýzu je jasné definování toho, co je jejím cílem, aby
jsme se vyhnuli jen bezcílnému sbírání dat s nízkou vypovídací hodnotou. Nové výzkumy
za použití metody obsahové analýzy by prostě neměly vznikat jen proto, že někde existuje
dostatek materiálu, který by šlo podrobit zkoumání za použití metody obsahové analýzy37.
Stejně jako u ostatních metod výzkumu médií by hned v prvopočátku obsahové
analýzy mělo dojít k definování jasné výzkumné otázky a nebo hypotézy. Tato otázka a
nebo hypotéza by pak měla být něco jako „průvodce" celým výzkumem. Dobře definovaná
základní výzkumná otázka a nebo hypotéza umožňují definování přiměřených a citlivě

36
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vytvořených proměnných a jejich kategorií, což pak pomáhá ke sběru hodnotnějších dat (t.j.
dat týkajících se skutečně výzkumné otázky)38.
Vlastně se jedná o vytvoření jasných hranic mediovaných obsahů, které jsou a které
již naopak nejsou pro výzkum relevantní (které budou zahrnuty do výzkumu, a kteréjiž
ne)39.

10.2. Výběr vzorku
Výběr vzorku je často prováděn v několika na sebe navazujících krocích. Je tedy
vlastně několikastupňový.
V prvním stupni si musí výzkumník, popř. zadavatel výzkumu, zvolit z jakého typu
médií bude čerpat zkoumané materiály, tedy zda z tištěných médií, televize, rozhlasu či
internetu. Výzkumník musí ještě s ohledem na základní výzkumnou otázku či hypotézu
zvolit, které z tištěných médií bude podrobeno zkoumání (několik deníků, jeden deník,
časopis, či jen nějaká rubrika v nich obsažená). U televize musí zvolit jaká část vysílání
bude předmětem zkoumání a na kterých televizních stanicích.
Když je takto definován zdroj zkoumaných mediovaných obsahů, přichází druhá
fáze - výběr časového horizontu, po který budou mediované obsahy podrobeny výzkumu.
Jestliže je ale výzkumníkem zvoleno příliš krátké časové období, tak se zvyšuje
pravděpodobnost, že zvolený vzorek bude nereprezentativní, což bude mít vliv na validitu
výsledků celého výzkumu40.

10.3. Selekce analytických jednotek
„Analytická jednotka" je vlastně tím, co je skutečně podrobeno analýze. Je to ten
nejmenší prvek obsahové analýzy, aleje zároveň také tím nej základnějším a nej důležitějším
prvkem. V psaných obsazích tak může jednotkou analýzy být slovo nebo znak/symbol,
může jím ale být i téma a nebo celý článek a nebo příběh. Při analýze televizních a nebo
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filmových obsahů může být pak jednotkou analýzy postava, nějaký akt či jednání a nebo i
celý program a nebo film41.

10.4. Tvorba analytických kategorií
V centru každé obsahové analýzy je systém kategorií používaný pro klasifikaci
mediovaných obsahů. Konkrétní podoba tohoto systému se pak samozřejmě liší podle
zaměření té které studie42.
Všeobecně ale platí, že systém analytických kategorií je lepší, pokud každá
jednotlivá analytická jednotka může být zařazena jen do jedné analytické kategorie. Jestliže
tedy výzkumník zjistí, že některé analytické jednotky lze podřadit pod více než jednu
analytickou kategorii, tak musí definici těchto analytických kategorií zrevidovat a musí je
znovu a přesněji definovat43.
Definice jednotlivých analytických kategorií musí být i vyčerpávající, aby nemohlo
dojít k situaci, že bude existovat nějaká analytická jednotka a výzkumník nebude s to přesně
říci, do jaké z analytických kategorií vlastně tato analytická jednotka patří. S vyčerpávající
definicí analytických kategorií v rámci obsahové analýzy zpravidla nebývá velký problém,
protože pokud se objevuje několik analytických jednotek, které se jinak vymykají podrobně
rozpracovanému systému analytických kategorií, jde tento problém většinou řešit za pomoci
vytvoření další kategorie, kterou do tohoto systému přidáme (může se jednat i o kategorii:
„Další" a nebo „Blíže nezařazené"). Jestliže ovšem bude příliš velké množství analytických
jednotek spadat do této kategorie „Další" a toto množství přesáhne 10% analytických
jednotek, pak to může být známkou toho, ž.e výzkumník přehlédl nějakou významnou
obsahovou charakteristiku44.
Na systém analytických kategorií je kladen i požadavek reliability, tedy
hodnověrnosti, přičemž jde vlastně o to, aby při práci několika různých kódovačů docházelo
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k tomu, že budou srovnatelné analytické jednotky podřazovány pod shodné analytické
kategorie 45.
Nejlepším způsobem, jak si lze ověřit správné definování analytických kategorií je
provést předvýzkum na malém vzorku mediovaných obsahů, které mají být podrobeny
zkoumání.
Za pomoci takového předvýzkumu se pak můžeme vyhnout i dvěma velice častým
chybám při definování analytických kategorií:
a)definování příliš malého počtu analytických kategorií, takže dochází ke stírání
detailů,
b)definování příliš mnoha analytických kategorií, takže na konci je v každé z nich
obsaženo jen velmi malé množství analytických jednotek46.

10.5. Vytvoření kvantifikačního systému
V obsahové analýze bývají nejčastěji využívány následující kvantifikace: nominální,
intervalová a racionální.
V nominální

rovině

výzkumník jednoduše

jen

počítá

frekvenci

výskytu

jednotlivých jednotek v každé z kategorií. Jako příklad toho, co může být velice dobře
měřeno v nominální rovině je třeba četnost výskytu jednotlivých rolí a charakterů (např.
v tzv. prime time v televizích).
Při užívání intervalové úrovně dochází k tvorbě škál, které jsou určeny
k ohodnocení jednotlivých atributů událostí a charakterů. Zařazení každého takového
atributu na škále možností je pak dílem subjektivního rozhodnutí jednotlivých kódovačů a
nebo výzkumníků, kteří provádějí sběr dat.
Racionální úroveň se v obsahové analýze zpravidla aplikuje v souvztažnosti na
místo a čas. Tak například v tištěných médiích je používáno měření délky sloupců v palcích
a nebo centimetrech k analýze jednotlivých článků, reklam a nebo příběhů týkajících se
určitých událostí a nebo témat47.
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10.6. Kódování obsahu
Umístění analytické jednotky do nějaké z analytických kategorií se nazývá
kódování. Je to také časově nejnáročnější část obsahové analýzy48.
Jedinci, kteří tuto činnost vykonávají jsou nazýváni kódovači a jejich počet při
výzkumu prováděném metodou obsahové analýzy bývá zpravidla malý, nejběžněji mezi
dvěma a šesti.
Je potřeba mít na paměti, že kódovače je nutné trénovat tak, aby se zvýšila kvalita
jimi odváděné práce a tím se zvýšila nakonec i věrohodnost výsledků výzkumu. Bude pak
docházet k menšímu počtu odchylek založených na subjektivním vnímání jednotlivých
kódovačů. Když je dosaženo základního zatrénování jednotlivých kódovačů, tak se
zpravidla přistupuje k fázi, která je nazývána pilotní studie a nebo předvýzkum. Smyslem
předvýzkumu je vyzkoušet na vzorku zkoumaného materiálu, že jednotliví kódovači
zařazují shodné analytické jednotky do shodných analytických kategorií49.
K zlepšení a zjednodušení práce kódovačů a k standardizaci jejich výstupů jsou
zpravidla používány záznamové archy ve standardizované podobě. Takové záznamové
archy umožňují kódovačům klasifikovat jednotlivá data jednoduše pomocí zapsání
hodnotících známek, čísel, a nebo třeba jen čárek (ve významu: vyskytuje se/nevyskytuje
se) do předdefinovaných záznamových políček50.
Výzkumník musí již od počátku dbát na to, aby už při sestavování záznamového
archu tuto práci provedl tak, že s ním bude moci později snadno pracovat.
Jsou - li pak data již zanesena do počítače, je třeba je verifikovat a vyčistit. Tímto
postupem se prověřuje, zda jsou zanesená data určená pro analýzu bezchybná. U většiny
proměnných jsou možné jen určité hodnoty a ostatní jsou nepřípustné51.
Jestliže je nějaká chyba nalezena, musí výzkumník zpětně vysledovat, kde vznikla.
Nejprve se musí prověřit odpovídající záznamový arch. Najde - li vněm výzkumník
správnou hodnotu, tak chyba vznikla pravděpodobně při přenosu dat do počítače. Je - li
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však chybná hodnota i v

archu, pak se musí výzkumník znovu vrátit až ke kódovanému

materiálu, tedy například k novinovému příspěvku, a provést překódování52.

10.7. Analýza dat
Po prověření a korektuře dat následuje vyhodnocování, analýza. Analýza dat je
předstupněm interpretace a je nosným úkonem celého výzkumu. Je důležité prověřit a
„zvážit" shromážděná data z několika úhlů pohledu. Analyzovaná data by měla být také
zkoumána za zjištěním, zda splňují požadavek na reprezentativnost vzorku53.
Pro analýzu sebraných dat při použití metody obsahové analýzy se velmi dobře hodí
prostředky deskriptivní statistiky jako jsou procenta a procentuální podíly, průměry, módy a
mediány. Při dodržení vědecky odzkoušených požadavků na výzkum je pak možná i jistá
generalizace výsledků provedené obsahové analýzy54.
Pro sociálněvědní statistiku se většinou využívají již hotové soubory programů, jako
je SPSS (Statistical Package for the Sociál Sciences). S pomocí takových statistických
programů se dají smysluplně a užitečně vyhodnotit data z výzkumu a dbát přitom na zadání
výzkumné otázky55.

10.8. Interpretace výsledků
Při interpretaci výsledků obsahové analýzy nejde o to interpretovat autorův záměr,
ale získaná statistická data, která se obvykle váží k mnoha sdělením od řady různých autorů.
Osobnost výzkumníka může mít významný vliv na tuto fázi výzkumného procesu. A
ačkoliv se mohou výzkumníci snažit nezapojovat do interpretace výsledků analýzy kulturní
a sociální predispozice, kterými jsou determinováni, zpravidla se u nich projevuje tendence
v myšlení, kdy nějaká fakta a zjištění budou považovat za a priori pravdivější než jiná56.

|52 Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., Končelík, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum,
Praha, 2004, str.49 - 50
r Young, P.V.: Scientific sociál surveys and research, Prentice-Hall, Washington, 1959, str. 511 - 512;
[k reprezentativně vzorku více viz: Disman, M.:Jak se vyrábí sociologická znalost,Karolinum,Praha,2002,str. 92 -100
| Wimmer, R.D., Dominick, J.R.: Mass Media Research - An Introduction, Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California, USA, 1997, str. 181; podrobný popis těchto metod viz: Young, P.V.: Scientific sociál surveys
| n d research, Prentice-Hall, Washington, 1959, str. 264 - 280
j Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., Končelík, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum,
[Praha, 2004, str.50
F Young, P.V.: Scientific sociál surveys and research, Prentice-Hall, Washington, 1959, str. 89
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Je zároveň třeba mít na paměti, že všechny závěry z empirického výzkumu,
statistické důkazy a výpočty, atd. se nevztahují na jevy, které chceme studovat, ale jen na
I

jejich indikátory57.
Pro interpretaci výsledků obsahové analýzy se hodí velmi dobře grafy, schémata,
diagramy a tabulky58. Vzhledem k tomu, že grafy a tabulky jsou vhodné zejména pro
interpretaci velkého množství statistických dat, tak se jejich použití přímo nabízí při
interpretaci výsledků analýzy prováděné kvantitativní metodou59.

11. Požadavky stanovené na použité výzkumné metody
Ke zvolení vhodné výzkumné metody je potřeba provést sérii rozhodnutí, přičemž
každé z těchto rozhodnutí má vliv na další práci.
Všechna důležitá rozhodnutí při výběru metod využívaných pro obsahovou analýzu
musí odpovídat určitým zásadám. Kvantitativní obsahová analýza je systematický60 a
intersubjektivně ověřitelný způsob popisu mediovaných obsahů. Systematický znamená, že
se všechny mediované obsahy zpracují stejným způsobem. Intersubjektivně ověřitelný
znamená, že všichni ostatní výzkumníci budou, alespoň v zásadě, schopni při aplikaci
shodných výzkumných metod reprodukovat výsledky s obdobnými závěry.
Je-li splněna tato podmínka, je možné prověřit přiměřenost a spolehlivost zvoleného

|

metodického přístupu.
Ve vědecké terminologii se pro přiměřenost a spolehlivost většinou používají pojmy
validita a reliabilita. Oba tyto pojmy představují nejdůležitější kvalitativní nároky kladené

I

na vědecká šetření61.

11.1. Reliabilita

I

Požadavek reliability (spolehlivosti, hodnověrnosti) je pro obsahovou analýzu

í

klíčovým. Jestliže totiž má být obsahová analýzy objektivní, pak musí být měření a

f

procedury používané v obsahové analýze reliabilní. Reliabilita znamená, že pokud dojde

P Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 70
| 9 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 214 - 215
|oYoung'
Scientific sociál surveys and research, Prentice-Hall, Washington, 1959, str. 360
| Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 105
| Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., Končelík, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum,
Praha, 2004, str.34
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k opakování měření a výzkumu na shodném materiálu, tak i výsledky a závěry by měly být
shodné a nebo by si měly být velice podobné62.
Jestliže tomu tak není, pak je něco v nepořádku s kódovací, instrukcemi pro
kódování, definicemi analytických kategorií, definicemi analytických jednotek a nebo
kombinací více z uvedených možností.
K tomu, aby bylo možno dosáhnout uspokojivého stupně reliability jsou zpravidla
doporučovány následující kroky:
a)definovat hranice (rozmezí) jednotlivých analytických kategorií co možná
nejpřesněji - pokud totiž máme jen vágně definovanou skupinu analytických kategorií, tak
už vlastně předem rezignujeme na požadavek reliability; příklady vzorových analytických
jednotek, které patří do jednotlivých analytických kategorií jsou pro kódovače nezbytné
k tomu, aby plně pochopili proceduru selekce a třídění;
b)trénink jednotlivých kódovačů - setkání, při nichž bude trénováno používání
kódovacích podmínek a standardů a ověřováno jasné a precizní definování jednotlivých
analytických kategorií, provedená ještě před vlastním započetím výzkumu pomůže snížit
riziko

metodologických

problémů

v pozdějších

fázích

výzkumu;

během

těchto

tréninkových setkání by skupina kódovačů jako celek měla zkusit kódovat podle
připraveného postupu na vzorku materiálu; poté by měli společně diskutovat o výsledcích
takového tréninkového setkání a také o významu a záměru vlastní připravované studie;
jakékoliv připomínky by se měly řešit hned v okamžiku, kdy vzniknou; konečným
výsledkem těchto tréninkových setkání by měla být něco jako „kódovací kuchařka"
(všeobecný návod) obsahující detailní instrukce, jak kódovat, společně s jednotlivými
příklady kódování a samozřejmě, že každý z kódovačů by měl obdržet vlastní kopii
takového kódovacího návodu;
c)provést předvýzkum - je vhodné vybrat si vzorek a nechat kódovače, ať vzorek
zpracují na jednotlivé analytické jednotky a ty roztřídí do analytických kategorií; výsledná
data jsou výhodná ze dvou důvodů: za prvé mohou být detekovány nejasně definované
analytické kategorie a za druhé můžeme odhalit chronicky nekonformní kódovače63.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 62
Wimmer, R.D., Dominick, J.R.: Mass Media Resear - An Introduction, Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California, USA, 1997, str. 182-186

21

11.2. Validita
Validitou se zjednodušeně rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily
opravdu to, co zamýšlíme měřit64.
Aby byla obsahová analýza spolehlivou, musí přinášet vaiidní výsledky. Validita je
velmi úzce spjata s postupy a procedurami, použitými v průběhu analýzy65. Takže jestliže
bude například špatně provedeno kódování, budou nejasně definované analytické jednotky
a kategorie a nebo jestli bude nedostatečná reliabilita, tak lze hovořit i o tom, že pomocí
takové studie se výzkumníkovi podařilo dosáhnout jen velmi nízké validity. Disman pak
upozorňuje na sociologické pravidlo, varování, známé pod zkratkou GIGO („garbage in,
garbage out"), které pak může v takových případech lehce hrozit66.
Jde říci, že vcelku je užíváno při obsahové analýze několik různých metod k získání
validity. Nejčastěji využívanou je metoda tzv. face validity (zjevné validity). Je to vlastně
již výše zmíněný požadavek na to, aby použité výzkumné metody měřily opravdu to, co by
měly měřit, při současném požadavku na striktně a jasně definované analytické kategorie a
na správnou aplikaci výzkumných metod.
Mezi další možné metody používané k dosažení validity patří například metoda
souběžné validity (anglicky: concurrent validity), construct validity a nebo predictive
validity67.
Neexistuje ale nic jako je univerzálně vaiidní měření určitého konceptu. Validita
prokázaná v určitém kontextu a pro určitý účel je automaticky platná jen pro tento kontext a
shodný účel. Indikátor určitého jevu, který je perfektně vaiidní pro jeden účel, může být
nevalidní pro měření téhož jevu v jiné souvislosti a naopak68.

64

Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., Končelík, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum,
Praha, 2004, str. 34
66 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 336
67 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 64
Wimmer, R.D., Dominick, J.R.: Mass Media Research - An Introduction, Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California, USA, 1997, str. 186-187
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 67
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IV. Kvalitativní obsahová analýza
12. Kvalitativní versus kvantitativní výzkum
Jedním ze zcela základních rozdílů je, že kvantitativní výzkum poměřuje data a ta se
pak za použití statistických modelů a postupů pokouší vysvětlovat, kdežto kvalitativní
výzkum se snaží vyhnout číslům a zabývá se interpretováním sociální reality69.
Kvantitativní výzkum tak může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je
možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými70.
Standardizace, stejně jako každá jiná redukce informací reprezentuje povážlivou
ztrátu informací71. Mnohotvárný a mnohodimenzionální charakter skutečného světa je
proměněn do krajně zjednodušeného schématu několika málo proměnných a do velice
omezeného počtu kategorií. Bohužel, kvantitativní výzkum je příliš neohrabaným nástrojem
k porozumění. Rozumět je hlavním úkolem kvalitativního výzkumu72.
Tabulka: Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem73
Strategie
Kvantitativní

Kvalitativní

Data

Čísla

Texty

Analýza

Statistika

Interpretace

Mezi základní otázky na které lze hledat odpověď za pomoci kvalitativní obsahové
analýzy patří například následující otázky: Jaké jevy a procesy se ve zkoumaném prostoru

Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 56 - 60
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 77
Meloy, J.M.: Writing the qualitative dissertation, LEA, London, 2002, str. 157
n Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 2002, str. 131
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str. 7
7o
7]
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odehrávají? Jaké jsou formy výskytu zkoumaného fenoménu? Jaké druhy proměnných
zkoumaném prostoru vyskytují?74

13. Analytické přístupy ke kvalitativní obsahové analýze
Zjednodušeně řečeno, měření sociálních faktů závisí na kategorizaci sociálního
světa75. Sociální aktivity musí být rozlišeny dříve, než mohou být podrobeny jakýmkoliv
statistickým výpočtům, jako například měření frekvence výskytu a nebo procentuálního
zastoupení. Než začne výzkumník provádět jakákoliv míření musí mít jasno vtom, jaké
vlastně existují jednotlivé sociální kategorie, či zjednodušeně výzkumné analytické
kategorie76.
Jestliže si tedy někdo stanoví jako výzkumný úkol zjistit například podíly
jednotlivých barev květů květin na rozkvetlé louce, musí si nejdříve zjistit, jaké všechny
barvy se na této louce vyskytují. K sestavení takového kódovníku barev bude pak
výzkumník potřebovat kvalitativní analýzu alespoň vzorku (reprezentativního) takové
rozkvetlé louky. 77
Existuje několik různých přístupů ke kvalitativní obsahové analýze přičemž některé
z nich bych rád zmínil. Kvalitativní obsahovou analýzu je možno vykonávat pomocí
případové studie (např. zkoumáním událostí, rolí a vztahů; studiem organizací a institucí,
studiem komunit, ...), etnografického výzkumu, zkoumání dokumentů (př. zkoumáním
vnitřních znaků dokumentů, intencionality dokumentů,...), historického výzkumu,... 78.
Dále literatura popisuje i několik různých analytických přístupů při aplikaci metody
kvalitativní analýzy. Jedná se například o:
a)argumentační analýzu

b)diskursivní analýzu (analýzu diskursu)

c)analýzu konverzací a rozhovorů

d)rétorickou analýzu

e)sémiotickou analýzu vizuálních sdělení79
74

Lmdlof, T.R., Taylor, B.C.: Qualitative communication research methods, SAGE Publications Ltd, London, 2002
str. 19
Meloy, J.M.: Writing the qualitative dissertation, LEA, London, 2002, str. 167
Lmdlof, T.R., Taylor, B.C.: Qualitative communication research methods, SAGE Publications Ltd, London 2002
str. 6 5 - 6 8
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str.8 a McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2002, str. 309 - 310
,9 Hendl, J. : Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 103-104
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str. 152- 262
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13.1. Argumentační analýza
Termín argumentace odkazuje k verbální, vizuální (obrazové) a nebo psané aktivitě
stávající ze série prohlášení či argumentů, zaměřených na ospravedlnění či odmítnutí
nějakého názoru a tím vlastně i k přesvědčení publika o správnosti takové argumentace.
V minulosti se teorie argumentace zaměřovaly zejména na strukturu argumentace.
V době moderních masových médií, kdy argumentace zasahuje spíše velké množství
recipientů, než jen „privilegovanou menšinu", byly vytvořeny i nové teorie argumentace.
Tyto nové teorie posunuly svoji pozornost k interaktivitě argumentace a zaměřují se na
neformální užití argumentace v každodenním diskursu a v rámci konkrétního kontextu80.
Takovou teorii argumentace představil například Stephen Toulmin ve své knize The
Uses of Arguments (1958), kdy nejjednodušší forma agrumentu na sebe bere podobu
„prohlášení" (claim) a nebo „závěru" (conclusion) předcházeného daty, či sumou dat, která
takové prohlášení a nebo závěr podporují. Daleko častěji je ale potřeba, aby byl přítomen
kvalifikátor (,qualifier). Kvalifikátor se pak zpravidla vyskytuje v dalších slovech, čili
v jakési premise, kterou užíváme k potvrzení toho, že data jsou legitimně užita k podpoře
„prohlášení". Pro tuto premisu používá Toulmin pojmu „záruka" (-warrant).81

13.2. Analýza diskursu
Analýza diskursu je pojmenování použité pro několik rozdílných přístupů ke studiu
mediovaných obsahů, které vznikly na podkladě rozdílných teoretických platforem a
tradicí82. Striktně vzato, neexistuje nic jako jednotná „analýza diskursu", ale je možno najít
několik odlišných stylů analýzy, které jsou všechny považovány za analýzu diskursu.
Co mají ale tyto rozdílné styly analýzy diskursu společné, je neutrální způsob popisu
světa a přesvědčení, že diskurs hraje klíčovou roli v konstruování sociálního života. 83

Lindlof, T.R., Taylor, B.C.: Qualitative communication research methods, SAGE Publications Ltd, London, 2002
str. 101 - 103
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str. 152- 154
Lindlof, T.R., Taylor, B.C.: Qualitative communication research methods, SAGE Publications Ltd, London 2002
str. 117
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd
^000, str. 172
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V posledních letech došlo k intenzivnímu růstu zájmu o analýzu diskursu, což je
pravděpodobně důsledkem, ale zároveň i projevem obrácení se k jazyku (turn to language),
ke kterému došlo v umění, humanitních i sociálních vědách84.
Je možné definovat prvky, které jsou těmto platformám společné:
a)kritický postoj k převzaté vědomosti a skeptcismus k názoru, že naše vlastní
pozorování světa nám ukazuje jeho pravou podstatu;
b)poznání, že způsoby kterými běžně chápeme svět jsou historicky a kulturně
determinované (specifické) a relativní v delším časovém měřítku;
c)přesvědčení, že vědomosti jsou sociálně konstruované, čili že naše způsoby
chápání světa nejsou determinované jeho skutečnou podstatou, ale sociálními procesy;
d)závazek k prozkoumávání způsobů, kterými jsou vědomosti (sociální konstrukce
lidí, fenoménů a problémů) spojeny s vlastní existencí sociální reality85.

13.3. Analýza konverzací a rozhovorů
Při provádění mnoha sociálněvědních výzkumů se výzkumník v nějakém okamžiku
ocitne v situaci, kdy je zavalen množstvím dat, která se hromadí na jeho stole. Často jsou
tato data ve formě mluvené a nebo psané, jako audionahrávky, přepisy rozhovorů,
záznamové archy, či poznámky86.
Při použití jakékoliv běžně užívané metodologie je zpravidla nejtěžším problémem
redukce tohoto velkého množství surových dat do analytických kategorií a nebo
záznamových archů, které může výzkumník použít k analýze takových dat. Dochází tak ke
generalizaci zkoumaných dat87.
Většinou i přesto dochází zpravidla z praktických důvodů ke standardizaci takových
základních vstupních dat a k jejich dalšímu statistickému zpracování. Rozhovory, výzkumy
a skupinové diskuse ale mohou být analyzovány i z hlediska jakýchsi specifických rámců,
které je možno nalézt mezi vstupními daty, mezi odpověďmi respondentů. Takové rámce

Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 267
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str. 172-173
87 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace., Portál, Praha, 2005, str. 265
Lindlof, T.R., Taylor, B.C.: Qualitative communication research methods, SAGE Publications Ltd, London, 2002
str. 1 7 0 - 1 7 2
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můžeme hledat například ve způsobech odpovědí na otevřené či uzavřené otázky, zda se
baví lidé, kteří se znají a nebo neznají, ... 88 .

13.4. Rétorická analýza
Slovo rétorika a rétorický bývá často užíváno v mnoha významech, zpravidla
s jistou denotací persuaze obsaženou implicitně v tomto pojmu.
Pomocí rétorické analýzy se lze snadno vypořádat i s takovými výpověďmi, které
vypadají objektivní a nebo se za takové samy prohlašují (ostatně samo prohlášení se za
objektivní je aktem persuaze).
Ať už je předmětem analýzy mluvená výpověď, vizuální sdělení nebo psaný
dokument, otevřeně persuazivní výpověď jako třeba politický proslov, reklama a nebo více
či méně skrytě persuazivní text, jako třeba vědecký článek a nebo článek v novinách, tak by
mělo být nalezení a definování kontextu takové výpovědi prvním zkoumaným bodem při
použití rétorické analýzy89.
V rétorické analýze je velmi důležitá znalost kontextu diskursu. Otázky, které by
měly být zvažovány při analyzování vizuálního sdělení, při poslouchání nějaké rozmluvy a
nebo při čtení textu, když o nich chceme uvažovat rétoricky, by měly začít odkrývat kdo,
co, kde, kdy a proč, tedy aspekty rétorické analýzy v tom kterém konkrétním případě.90
V mediovaných textech se často vyskytují argumentační postupy s jistým dílem
persuaze91 jako např.: metafora92, analogie93, metonyma94 a synekdocha95.
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Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative
2000, str. 191 - 192
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative
2000, str.209 - 210
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative
2000, str.210-211
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative
2000, str. 2 1 5 - 2 1 7

researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd
researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd
researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd

Petráčková, V., Kraus, J. a kol.: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2001, str.491; metafora-je
přenášení významu na základě vnější podobnosti denotátů týkající se tvaru, barvy, umístění, rozsahu či funkce
Petráčková, V., Kraus, J. a kol.: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2001, str.49; analogie - změna
slova nebo tvaru vlivem slov a tvarů obdobných; existující nebo zjištěná shodnost některých vlastností mezi
netotožnými jevy, předměty, objekty; obdoba objektů na základě společných charakteristik
Petráčková, V., Kraus, J. a kol.: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2001, str.493; metonyma přenášení významu na základě vnitřní souvislosti
Petráčková, V., Kraus, J. a kol.: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2001, str.725; synekdocha druh tropu, při kterém je celek pojmenován označením části, souhrn označením jednotlivce, neurčitý počet určitým
nebo obráceně
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13.5. Sémiotická analýza nepohyblivých vizuálních sdělení
Sémiotika poskytuje výzkumníkovi koncepční sadu nástrojů k systematickému
zkoumání znakových systémů ve snaze odhalit jak tyto znakové systémy produkují
významy96.

13.5.1. Lingvistický znakový systém - označující a označovaný
Sémiotika vznikla ze strukturální lingvistiky, což je disciplína pramenící z práce
švýcarského lingvisty Ferdinanda de Saussurea ( 1 8 5 7 - 1913). Strukturální přístup pohlíží
na jazyk jako na systém a pokouší se odhalit všechna pravidla, která ho „drží pohromadě".
Lingvistický systém se skládá z jednotek, které Saussure nazval „znaky" a
z pravidel, která určují vztahy mezi nimi. Saussure navrhl jednoduchý a elegantní model
lingvistických znaků jako libovolné spojení „označujícího" (nebo zvuku - obrazu) a
„označovaného" (nebo konceptu - ideje). Tyto dvě části mohou být analyzovány tak, jako
by se jednalo o dvě samostatné entity, ale existují jen jako komponenty „znaku", který
existuje na základě jejich vzájemného vztahu.
Saussure začal

definici podstaty Znaku prosazením

toho, že jazyk není

nomenklaturní. Označovaný neexistuje a priori a nezávisle na jazyku. Dále, vztah mezi
dvěma elementy, označovaný a označující, je libovolný a nebo nezáměrný. Neexistuje
žádná přirozená a nebo nevyhnutelná vazba mezi nimi97.
Jazyk je ale konvencionalizovaný, je sociálním institutem, který má individuální
mluvčí jen malou šanci změnit.98

96

Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str.227
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str.227
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
2000, str. 227 - 228
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13.5.2. Jazyk a nelingvistické znakové systémy
Zatímco Saussure definoval místo lingvistiky uvnitř sémiotiky, Barthes považoval
sémiotiku za součást lingvistiky, za tu část, která pokrývá velké významové jednoty
diskursu".
Vizuální sdělení, objekty a chování mohou mít a mají své významy, nikdy tomu tak
ale není autonomně a každý sémiotický systém má lingvistickou příměs. Tak například
význam vizuálního sdělení (vnímaného zrakem) je ukotvený doprovodným textem a
statusem objektů, jako je například jídlo nebo oblečení, tak jak znakové systémy vyžadují
přenos jazyka, který extrahuje jejich „označující" (v nomenklaturní rovině) a pojmenovává
jejich „označované" (v rovině užití a nebo významů).100
Pragmatický přístup nepopírá významový potenciál vizuálních médií, ale bude vždy
argumentovat, že jediným ukotvujícím a nebo objasňujícím prvkem je lingvistické médium.
Jiný způsob, jak tento vztah objasnit je sledovat odlišnost

mezi označujícím a

označovaným. Označující, ať už v jakékoliv podobě (na jakémkoliv nosiči či médiu)
ukazuje na označovaný. Označované jsou ale nezávisle na médiu stejné povahy, čili nejsou
redukovatelné na média, kterými jsou přenášeny101.
Toto pak zdůrazňuje jeden důležitý rozdíl mezi jazykem a vizuálním sdělením
(obrazem), a to že vizuální sdělení (obraz) je vždy polysémní, nebo víceznačný. Toto je
důvod, proč většina obrazů bývá doprovázena nějakým vysvětlujícím textem, čili text dává
jednoznačný význam obrazu, který doprovází. To je přesně vztah, který Barthes nazývá
ukotvení, což je v kontrastu s jiným druhem vztahu, vztahu relačního, který je reciproční
kde oba dva, text i obraz, přispívají k celkovému významu.102
Z hlediska sémiotiky se obraz od jazyka liší ještě jedním dalším důležitým
způsobem. V mluvené a nebo psané podobě jazyka se znaky objevují v sekvencích, zatímco
u obrazu tomu tak není. U obrazů znaky přicházejí silmultánně (zároveň) a jejich
syntagmatické vztahy jsou tudíž spíše prostorové než časové103.

Čermák, J., Dubský, J.: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie. Praha, ČSL spisovatel, 1967, str. 6 1 - 6 2
Bauer, M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd
2000, str.229
]o

]o3

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2002, str. 276 - 279
Barthes, R.: Mytologie, Dokořán, Praha, 2004, str. 119 -126
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2002, str. 276 - 279

29

Druhý podstatný rozdíl mezi obrazem a jazykem se vztahuje k odlišnosti mezi
náhodným a záměrným. C.S.Pierce vymyslel tripartitní model znaků (objekt, znak (nebo
representant) a interpretant), který definuje rozdíl mezi ikonou, indexem a symbolem.

104

Pro další snahu při hledání odpovědi na otázku záměrnosti ve významech poskytl
Barthes rozdělení do několika rovin signifikace. Denotace je první, literární rovinou, u které
lze najít jistý stupeň záměru, ale v dalších rovinách, konotacích, jsou významy spíše
arbitrémí a jsou více spjaty s kulturními konvencemi105.
Takže vztah mezi označujícím a označovaným u ikon je založen na podobnosti.
Fotografie tak například representuje její předmět více či méně pravdivě a je tak nejméně
arbitrérním a nebo konvenčním typem znaku. U znaků typu indexu je vztah mezi
označujícím a označovaným spíše v rovině kauzální a nebo ve vztahu jakési blízkosti či
dotyku. Takže takto je kouř indexem ohně a stetoskop je indexem lékaře a nebo lékařské
profese. Role kulturních konvencí je u indexických znaků daleko důležitější než u znaků
ikonických. A nakonec u symbolů je vztah mezi označujícím a označovaným čistě
arbitrérní. Takto červená růže symbolizuje lásku a například červený trojúhelník
v dopravním

systému

Velké Británie symbolizuje nebezpečí, takový vztah mezi

symbolickým znakem a jeho významem je čistě dán jen kulturními konvencemi.106

T3
Bauer,
M.W., Gaskell, G.: Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd
2000, str. 230
los ^ e r m á k > J-> Dubský, J.: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie. Praha, ČSL spisovatel, 1967, str. 123 -126
?finn UCT' M ' W ' ' G a s k e , 1 > G - : Qualitative researching with text, image and sound, London, SAGE Publications Ltd,
000, str. 230; dále k použitému přístupu viz. např. Barthes, R.: Mytologie, Dokořán, Praha, 2004, str. 53-54 a 74-76
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V. Aplikace metody kvantitativní obsahové analýzy
14. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy
Tato byla formulována již v kapitole č.4 na počátku této práce.

15. Definice statisticky zkoumatelných proměnných v otázce
Přesná definice zkoumatelných proměnných je popsána v kapitole č. 18, a to za
pomoci co nejpřesnější a nejobsažnější definice jednotlivých analytických kategorií.
Analytické kategorie byly vytvořeny na základě výsledků kvalitativní obsahové analýzy
(viz. kapitola č. 23.3.) a byly doplněny o chybějící kategorie (na základě znalosti tématu
z odborné literatury) tak, aby co nejlépe pokrývaly celé spektrum tématických proměnných,
které mohou nabývat analyzované mediované obsahy.
Zároveň byly analytické kategorie stanoveny tak, aby při závěrečné interpretaci
výsledků kvantitativní obsahové analýzy přinášely ve svém spektru co možná nej výstižnější
odpověď na základní výzkumnou otázku.
Definice analytické jednotky je provedena v kapitole č 17, „Definice některých
používaných pojmů".

16. Selekce zkoumaného vzorku
Pro účely své práce jsem se rozhodl, že do výzkumu budou zahrnuty veškeré texty
které jsou obsaženy v celých zmiňovaných tištěných médií, s výjimkou jakýchkoliv
vložených reklamních a dalších letáků a tiskovin.
Čili všechny mediované obsahy nacházející se ve zkoumaných tištěných médiích
(ve zkoumaném období) měly přesně stejnou možnost (stejně vysokou pravděpodobnost
být zařazeny) být analyzovány v rámci prováděné obsahové analýzy.
Pokud se ale na některé stránce zkoumaného tištěného média nacházel i inzerát či
reklama, pak i takový mediovaný obsah měl stejnou možnost být kódován a zařazen do
jedné z analytických kategorií (pokud se tématicky vztahoval k základní výzkumné otázce).
Toto je ale situace, která nakonec nenastala, neboť obsahy reklam a inzerátů se ve
zkoumaném období nevztahovaly k islámu a ani k muslimům ani jednou.

31

Měřením bylo zjištěno, že velikost107 všech mediovaných obsahů vždy na jedné
straně zkoumaných tištěných médií je: Mf DNES - 148 049 mm2, Týden - 44 712 mm2 a
Respekt - 111 375 mm 2 .
Protože se šířka sloupců v jednotlivých zkoumaných tištěných médiích liší, rozhodl
jsem se provádět měření jednotlivých analytických jednotek v mm2, aby bylo možno
porovnávat jednotlivé analytické jednotky z různých zkoumaných tištěných médií.
Vzhledem k velkému množství vstupního materiálu určeného k analytickému
zpracování a vzhledem k tomu, že kódování prováděl jen jeden kódovač, zpracovatel této
práce, jsem omezil po dohodě s vedoucím této práce časový rozsah výzkumu z celého
kalemdářního roku (2003) na prvních šest měsíců roku 2003.
I

přes

toto

omezení

rozsahu

výzkumu

zůstala

plně

pokryta

jedna

z nejvýznamnějších událostí roku 2003, vztahující se k základní výzkumné otázce, a to
počátek války v Iráku a průběh bojů. K této události (počátku války) došlo koncem března
2003 a tak se vlastně počátek války v Iráku stal něčím jako časovou osou výzkumu, neboť
došlo k pokrytí tří měsíců před a tří měsíců po této události.

17. Definice některých používaných pojmů
Textový blok - je de facto jen nástroj, který byl použit k urychlení prováděného
kódování. V rámci každého textového bloku byly pak samostatně měřeny hodnoty pro
jednotlivé analytické jednotky podle svých témat. Tento nástroj usnadnil a urychlil práci
zejména

s velkými

plochami.

Ve

většině

se

textový

blok

shodoval

se

samostatným článkem, v menšině případů byla jako textový blok brána celá stránka (např.
v době, kdy média referovala o probíhající válce v Iráku a celé strany byly věnovány
různým tématům vztahujícím se ktéto události, přičemž na každé straně se nacházelo
několik samostatných článků, které byly z tohoto hlediska považovány za jeden textový
blok).
Textové bloky tak popisují celkovou velikost všech mediovaných obsahů textové
povahy (analytickýchj ednotek), vizuálních sdělení, perexů, ale i ostatních obsahů (které
nebyly do velikosti analytických jednotek započítávány) a nebo i s jasně vyznačenými
107

' A•
jedna se o veličinu s ustáleným názvem obsah - vzhledem k e snaze autora této práce snížit možnost záměny
významů při používání slovního spojení mediovaný obsah a slova obsah se autor této práce rozhodl místo pojmu
obsah používat slovo velikost
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okraji článku/textového bloku, které přesahují velikost vlastní analyzované analytické
jednotky. Do velikosti textových bloků byla započítávána i velikost mediovaných obsahů
(obsah v mm2), které byly integrální součástí mediovaných obsahů vztahujících se ke
zkoumanému tématu (= mediované obsahy s více jak 5% textu vztahujícího se ke
zkoumanému tématu) - např. časté zmínky o programu vývoje jaderných zbraní v KLDR
při referování o vývoji zbraní hromadného ničení v Iráku.
Analytická jednotka - jsou všechny mediované obsahy textové povahy pocházející
vždy jen z jednoho článku ve zkoumaných tištěných médiích vztahující se svým obsahem
(tématickým zaměřením) vždy pouze k jediné z definovaných analytických kategorií108.
Každý článek byl rozdělen do oddílů, které spadaly vždy jen do jedné analytické
kategorie (velikost tohoto oddílu v mm2 se pak rovnala velikosti analytické jednotky
v mm2, která byla pak zaznamenána do záznamového archu). Každý článek mohl být
rozdělen od 1 do 14 oddílů (vzhledem ktomu, že bylo definováno 14 analytických
kategorií).
Z hlediska vlastní obsahové analýzy byly sice perexy kódovány samostatně, ale
v závěru byly sečteny

s ostatními analytickými jednotkami

(podle kódovníku) a

analyzovány společně.
Perex - slangově také manžeta, slovo perex pochází z latinského slova per
extensum = obšírně, podrobně, široce, přes celou šířku, přes celou stranu109; v žurnalistické
terminologii je to označení zlomu (př. úpravou a uspořádáním textu) části textu přes dva
nebo i několik sloupců, do nichž jsou článek nebo stať jinak rozděleny. Většinou se jedná o
stručný úvod k dalšímu textu, který obsahuje základní informace110.
Vizuální sdělení - jsou všechny mediované obsahy obrazové povahy (fotografie,
grafy, náčrty, karikatury, mapy, ...) i sjejich případnými popisky. Obsah (tématické
zaměření) vizuálních sdělení se musel vztahovat k základní výzkumné otázce, popř. musel
sloužit jako doprovodný ilustrační materiál kmediovaným obsahům textové povahy
vztahujícím se svým obsahem k základní výzkumné otázce.
Ostatní obsahy - jsou definovány pro účely této práce jako všechny mediované
obsahy, které se staly součástí měřených textových bloků, ale které nebylo možno zařadit
Srovnej: McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2002, str. 308
Petráčková, V., Kraus, J.: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2001, str. 581
Osvaldová, B., Halada, J.: Praktická encyklopedie žurnalistiky, Libri, Praha, 2002, str. 127
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ani mezi analytické jednotky a ani mezi vizuální sdělení. Jedná se zejména o mezery mezi
nadpisem a vlastním textem, mezery mezi textem a textem, textem a vizuálním sdělením,
dvěma či více vizuálními sděleními, apod.

18. Definice jednotlivých analytických kategorií
V závorce za názvem analytické kategorie je uvedeno pořadové číslo přidělené
každé analytické kategorii - toto pořadové číslo je následně používáno v části kvantitativní
obsahová analýza v grafech a tabulkách místo celých názvů příslušných analytických
kategorií.
18.1. Islám jako náboženství (1)
Zvyky spojené s přímým praktikováním náboženství jako takového v jeho ryzí
podobě, čili na základě Koránu a dalších posvátných textů - v případě sunnitů se jedná o
tzv. sunnu, neboli sbírek hadísů, tradovaných výroků a činů Proroka Muhammada.
Jako příklad lze uvést mediované obsahy o pěti základních pilířích islámu (vyznám
víry („šaháda"), půst („sawm"), modlitba („salát"), almužna či dobročinnost („zakát"), pouť
do Mekky („hadjdj")), dále pak mediované obsahy vztahující se k Proroku Mohammedovi,
kBohu (v arabštině „Al-láh"), djihádu (nikoliv však v podobě, ve které je djihád
ztotožňován s teroristickými útoky) a nebo k islámskému právu šaría.
Dále do této analytické kategorie patří i veškeré další mediované obsahy vztahující
se k náboženským stavbám (v případě islámu jde zejména o mešity a hroby vážených a
uctívaných muslimů, kteří byli svým ryzím vyznáváním víry příkladem ostatním věřícím) a
nebo i náboženským svátkům jako je („eid al adha" (tzv. svátek obětování, který ukončuje
období pouti „hadjdj"; „eid al fitr", který se slaví na konci postního měsíce „ramadan")111.
18.2. Muslimské země a politika (2)
Za muslimskou zemi byla pro účely této práce považována každá země/stát, kde je
islám státním náboženstvím, nebo kde je většina obyvatelstva muslimského vyznání.
Vzhledem k tomu, že na toto téma existují samostatné vědecké práce, tak jsem zvolil knihu
„Islám -víra-kultura-dějiny" od autora Paula Lundeho jako zdroj informací o muslimských
zemích. Tuto knihu považuji za jednu znejlepších souhrnných prací týkajících se
" Mendel, M.: Islámská výzva, Atlantis, Brno, 1994, str. 57 - 88
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jednotlivých zemí, ve kterých je islám vyznáván. Seznam muslimských zemí je pro účely
této práce porovnán (a doplněn) i se seznamem muslimských zemí vedeným OIC
(Organization of Islamic Conference)112.
Za muslimské jsou pro účely této práce považovány následující země:
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Ázerbajdžán, Bahrajn, Bangladéš, Brunej, Čad,
Djibuti, Egypt, Gambie, Guinea, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Katar,
Kazachstán, Komory, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Libye, Malajsie, Maledivy, Mali,
Maroko a Západní Sahara, Mauretánie, Niger, Nigérie, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie,
Senegal, Somálsko, Spojené Arabské Emiráty, Súdán, Sýrie, Tádžikistán, Tunisko,
Turecko, Turkmenistán, Uzbekistán.113
Na zeměkouli samozřejmě existuje celá řada dalších států, kde muslimové tvoří
významný podíl populace (není zde ale splněna podmínka, že se musí jednat o zemi či stát,
kde je islám státním náboženstvím a nebo kde je většina obyvatelstva muslimského
vyznání). Jedná se například o většinově hinduistickou Indii, většinově katolické Filipíny, či
Velkou Británii (se skoro 3 milióny věřících muslimů), Francii (se skoro pěti milióny
muslimů) a nebo i naše sousední Německo (kolem 3 miliónů muslimů), významnou
muslimskou minoritu mají i Belgie, Nizozemí, Itálie, USA a nebo Kanada. Mediované
obsahy o muslimských komunitách v těchto dalších státech (s jiným státním náboženstvím a
nebo s muslimskou minoritou, byť i významnou) byly kódovány také v rámci této
analytické kategorie, pokud nepatřily svým tématickým obsahem do jiné analytické
kategorie.
18.3. Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Jedná se o zvyky a kulturu spjatou s islámem, ale nevycházející Koránu, popř. ze
sunny, nýbrž z předislámské tradice a kultury (takové prvky, které nebyly Prorokem
Mohammedem začleněny do povinností každého dobrého muslima).
Jako příklad lze uvést mediované texty, které budou obsahovat referování o
uměleckých dílech, obrazech, literární tvorbě, kaligrafii, ale i zvyky vztahující se
k problematice postavení ženy v muslimské společnosti, či problematiku mužské a ženské

^ www.oic.com
Lundě, P. : Islám -víra-kultura-dějiny, Euromedia, Praha, 2004, str. 111-169
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obřízky a nebo pravidla stolování a používání levé a pravé ruky v každodenním životě
věřícího muslima114.
18.4. Terorismus a islám (muslimové) (4)
Veškeré akty (výcvik, logistika, podpora, útoky, hrozby, ...) terorismu které jsou
spojovány s muslimy, islámem,

a které se nevztahují k událostem v USA z 1 l.září 2001

a ani k Afghánistánu. Je ale nutné mít na zřeteli, že na světě dosud neexistuje něco jako
jednotná definice toho, co je to terorismus115.
18.5. Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a Afghánistán (5)
Útoky muslimských extrémistů z organizace Al - Qaida z 11.9.2001 na New York a
Washington zasáhly názorově takřka celý svět. Někde byly tyto útoky přijímány spíše
pozitivně, jinde byly odsouzeny. Je to však jedna z událostí, která v poslední době
bezesporu zvýšila zájem veřejnosti i médií o problematiku islámu a muslimských zemí.
Mediované texty vztahující se k teroristickým útokům na New York, k boji proti
terorismu v Afghánistánu a k základně Guántanamo na jihu ostrova Kuba byly zařazovány
do jedné společné kategorie z několika důvodů. Jednak mezi těmito třemi událostmi
existuje vazba, která takové spojení právě umožňuje116. Navíc po provedení předvýzkumu
bylo jasné, že pokud by mediované obsahy zahrnuté do této kategorie byly rozděleny do tří
samostatných analytických kategorií, tak by došlo k velkému rozmělnění zkoumaných
mediovaných obsahů (čili v každé z těchto analytických kategorií by bylo zařazeno jen
velmi málo měřených analytických jednotek).
18.6. Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
Vzhledem k specifičnosti této analytické kategorie sem byly zařazeny veškeré
mediované obsahy týkající se Izraelsko -

Palestinského konfliktu, včetně aktivit

palestinských teroristických organizací jako Hamáš, Hizballah a aktivit izraelských a
palestinských ozbrojených složek a státních orgánů

Frouzová, M.: Závoj a džíny, Vyšehrad, Praha, 2005, str. 17 - 26
Bonanate, L.: Mezinárodní terorismus, Colombus, Praha, 1997, str. 15 - 21 a Brzybohatý, M.: Úvod do
problematiky terorismu a antiterorismu, Vydavatelství PA ČR, Praha, 1995, str. 11 - 37 a Mareš, M.: Terorismus
vCR, Centrum strategických studií, Brno, 2005, str. 1 6 - 3 4
Bodansky, Y.: Bin Ladin, Random House, New York, 2002, str. 9 - 28 a Bergen, P.L.: Svatá válka, OTTOVO
nakladatelství, Praha, 2002, str. 112 -131
))5
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18.7. Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k
české účasti ve válce proti Iráku (7)
Rozsah této práce neumožňuje detailnější dělení několika analytických kategorií tak,
aby bylo možno popsat a zanalyzovat podrobněji veškeré mediované obsahy, ale tuto
kategorii jsem se rozhodl analyzovat jako kategorii samostatnou, i když se z velké většiny
dotýkala právě války v Iráku117.
18.8. Válka v Iráku (8)
Jedná se pravděpodobně o jednu z nej významnějších událostí roku 2003, která byla
od počátku spojována i s teroristickými útoky z 11.9.2001 na USA, ale i s existencí zbraní
hromadného ničení, dále pak s „nedokončenou" vojenskou operací proti Iráku z roku 1991,
kdy Irák obsadil sousední Kuwajt, s existencí nalezišť velkého množství ropy na území
Iráku, ale i třeba s přítomností amerických vojenských jednotek v Saudské Arábii.
Do této analytické kategorie byly zařazeny všechny mediované materiály referující o
přípravě války v Iráku, o jejím průběhu, o ukončování vojenských operací a o podpoře této
války (připravované i probíhající).
18.9. Odpor proti válce v Iráku (9)
Je analytická kategorie zahrnující veškeré mediované obsahy, kde byl jasně projeven
nesouhlas s válkou v Iráku (připravovanou, probíhající, po ukončení hlavních vojenských
operací) a to ve formě diplomatických protestů, nót, roztržek, ale i protiválečných
demonstrací,....
18.10. Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa
za potraviny " (10)
Po provedení předvýzkumu jsem se rozhodl sloučit tyto dvě kategorie dohromady a
to zejména vzhledem k tomu, že ve materiálů vztahujících se k programu OSN „Ropa za
potraviny", bylo jednak minimum (to dokonce v celém zkoumaném období), ale i proto, že
tento program započal po tzv. válce v Zálivu (válka proti Iráku v roce 1991) s úmyslem

117

Více v: Hybášková, J.: Čekání na válku, Rybka Publishers, Praha, 2004, str. 183 - 204
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zmírnit sankce uvalené OSN na irácký režim pro jeho vlastnictví zbraní hromadného
ničení118.
18.11. Kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem (11)
Je analytická kategorie obsahující mediované obsahy vztahující se ke kulturním,
politickým a ekonomickým dopadům války v Iráku (připravované, probíhající, po ukončení
hlavních vojenských operací). Příkladem mohou být dopady na turistiku do arabských zemí,
dopady na cenu ropy na světových trzích, rabování iráckých muzeí a archeologických
nalezišť,....
18.12. Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mediované obsahy vztahující se k predikci odchodu spojeneckých vojsk z Iráku,
popř. i mediované obsahy referující o snížení celkového počtu vojsk aktivních v tomto
konfliktu na straně tzv. spojenců (tedy koalice USA, Velká Británie, Itálie, Špaňelsko,...).
18.13. Mezikultumístřet

světa našeho, „Západního" (postkřesťanského) a světa

„jejich", islámského (13)
Některými autory bývá zdůrazňován za hlavní příčinu vzniku konfliktu (a to i
v podobě terorismu a teroristických akcí) střet kultur islámu a „Západu". Faktem je, že ani
po provedení předvýzkumu a kvalitativní analýzy nebylo zastoupení mediovaných textů
vztahujících se k tomuto tématu nijak vysoké. Nicméně existence této analytické kategorie
je nutná pro zodpovězení části základní výzkumné otázky.
18.14. Další (nezařazené) (14)
Do této tématické kategorie byly zařazeny veškeré materiály týkající se výzkumného
tématu, které nebylo možno zařadit do žádné z výše uvedených analytických kategorií.

118

www.un.org
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19. Vytvoření kvantifikačního systému
Kvantifikační systém byl vytvořen kombinací nominální (výskyt analytické
kategorie) a racionální úrovně kvantifikace (měření velikosti jednotlivých analytických
jednotek v mm2) - blíže viz. kapitola č. 9.5.

20. Předvyzkum
Cílem provedení předvýzkumu bylo ověřit na vzorku zkoumaného materiálu (rozsah
předvýzkumu byl stanoven na leden 2003), zda nebyly chybně sestaveny analytické
kategorie, zda nejsou chyby v kódovacím archu a zda zvolená metodika povede k získání
odpovědi na základní výzkumnou otázku a nebo ne. Předvýzkum zároveň sloužil jako
základní vstupní trénink pro kódovače tak, aby v dalších fázích výzkumu nedocházelo
k chybám v zařazení tématicky shodných a nebo velice blízkých analytických jednotek do
několika různých analytických kategorií, čímž by notně docházelo k snižování jak validity,
tak i reliability provedeného výzkumu.
Jedinou položkou, kde došlo po provedení předvýzkumu k úpravám byly analytické
kategorie. Zpracovatel sloučil původní analytické kategorie „terorismus a New York",
„Guántanamo" a „terorismus a Afghánistán" do kategorie jediné. Tyto kategorie jsou si
obsahově velice blízké, vzhledem k návaznosti na sebe (pozn.: po útocích na New York
z 11.9.2001 byla zahájena válka proti režimu v Afghánistánu, který dlouhodobě poskytoval
útočiště islámským teroristům, kteří tyto útoky provedli a po 11.9.2001 byla pro vězně z
„války proti terorismu" otevřena i vojenská věznice Guántanamo na ostrově Kuba
v Karibském moři, na stejnojmenné americké vojenské základně.
Dále byly sloučeny i analytické kategorie „zbraně hromadného ničení v Iráku" a
„skandál kolem programu OSN Ropa za potraviny". U těchto dvou kategorií se nezdá být
tématická blízkost až tak jasně viditelná, ale program Ropa za potraviny119 byl zahájen po
válce v Zálivu v roce 1991, za účelem zmírnění sankcí uvalených na irácký režim s cílem
přimět tento vládnoucí režim vzdát se právě vlastnictví zbraní hromadného ničení.

118

www.un.org
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Dalším důvodem pro sloučení výše uvedených kategorií bylo i to, že počet
analytických jednotek podřazených pod tyto kategorie byl velmi nízký a docházelo by tak
k roztřišťování zkoumaného materiálu na velmi malé vzorky.

21. Kódování obsahů
Kódování všech obsahů prováděl jen jeden kódovač. Nevýhodou tohoto stavu byla
větší časová náročnost na práci tohoto kódovače a vzhledem k rozsahu množství vstupního
materiálu bylo nakonec nutno přistoupit k redukci množství vstupního materiálu zkrácením
zkoumaného období z jednoho kalendářního roku na prvních šest měsíců (roku 2003).
Výhodou ale je, že díky tomu, že veškeré kódování prováděl jen jeden jediný kódovač, tak
byly shodné analytické jednotky zařazovány vždy do stejné analytické kategorie. Díky tomu
nemuselo být použito ani měření reliability mezi jednotlivými kódovači.
K ulehčení práce kódovače byl vytvořen standardizovaný záznamový arch, který byl
vyplňován přímo v počítači, tak aby se odstranil jeden další mezistupeň, tedy přepis dat do
počítače (za účelem jejich analýzy). Tím byl odstraněn i jeden krok, při kterém mohlo
docházet k chybám lidského faktoru.
Výsledky kódování (jednotlivé vyplněné záznamové archy) jsou součástí této práce
a jsou připojeny v přílohách.
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22. Analýza sebraných dat
22.1. Celkové rozměry tisku za sledované období
22.1.1. Vývoj počtu stran
Podle původního předpokladu bylo zjištěno, že nejvíce stran ve sledovaném období
potiskla Mf DNES (celkem 7350 stran), pak byl TÝDEN (2860 stran) a poslední byl
v rozsahu počtu potištěných straně ve sledovaném období týdeník RESPEKT s 640
stranami (graf č.l).

Graf č.l: Celkový počet stran za sledované období-leden

až červen 2003

Tabulka č. 1: Počet stran v jednotlivých tištěných médiích - po měsících (2003)

Týden
Mf DNES
Respekt

Leden
500
1228
116

Unor
432
1120
100

Březen
516
1276
120

Duben
448
1258
96

Květen
456
1288
104

Červen
508
1180
104

Celkem
2860
7350
640

V tabulce č. 1 je pak uvedeno, kolik měla v každém měsíci zkoumaná tištěná média
celkem stran (zjištěno součtem počtu stran jednotlivých výtisků).
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Graf č. 2: Týden: vývoj počtu stran u jednotlivých výtisků
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Graf č. 3: Mf DNES: vývoj počtu stran u jednotlivých výtisků

Graf č. 4: Respekt: vývoj počtu stran u jednotlivých výtisků
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Z údajů uvedených v grafech č. 2. 3 a 4 a v tabulce č.l je patrné, že ani tak
významná mezinárodní událost jakoubyl počátek války v Iráku (v druhé dekádě března
roku 2003) neměla signifikantní vliv na změnu počtu stran u zkoumaných tištěných médií.
U týdeníku Týden vidíme, že průměrný počet stran jednotlivého výtisku je po
zaokrouhlení je 106 stran na výtisk. U deníku Mf DNES je to pak kolem 49 stran na jeden
výtisk (aritmetický průměr po zaokrouhlení) a týdeník Respekt se ve sledovaném období
udržoval na cca 25 stranách najeden výtisk (aritmetický průměr po zaokrouhlení).
Vyjímky směrem nahoru v počtu stran na jednotlivý výtisk byly zpravidla dány
rozšířením počtu reklamních stran v jednom výtisku, a nebo u Mf DNES i při výskytu
událostí jako byla volba prezidenta České republiky a nebo vstup ČR do Evropské unie. U
týdeníků Týden a Respekt se pak zpravidla jednalo o speciální přílohy týkající se realit,
ekonomiky, financí a Evropské unie, které ovšem něměly povahu reklamy (vloženého
reklamního letáku).
22.1.2. Celková velikost všech obsažených mediovaných obsahů
Za zkoumané období byla celková velikost všech obsažených mediovaných obsahů
1 087 917 150 mm 2 u Mf DNES, 159 473 600 mm2 u Týdne a 89 107 200 mm2 u Respektu
(viz. graf č.5). Aby bylo snazší představit si tato čísla, tak to znamená, že Mf DNES za
sledované období potiskla plochu 10,879 km2 mediovanými obsahy v ní obsaženými. U
týdeníku Týden to pak činí 1,595 km2 a u Respektu 0,891 km2.
Graf č.5: Celková velikost všech mediovaných obsahů v jednotlivých médiích v mm2
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T a b u l k a č . 2 : C e / W velikost všech mediovaných obsahů v jednotlivých
zkoumaných tištěných mediích v mm -po měsících

Leden
Unor
Březen
Duben
Květen
Červen
Celkem

Týden
Mf DNES
27 880 000
181 759 172
24 088 320
165 760 880
28 772 160
188 865 524
24 980 480
186 200 642
25 426 560
190 651 112
28 326 080
174 679 820
159 473 600 1 087 917 150

Respekt
16 150 680
13 923 000
16 707 600
13 366 080
14 479 920
14 479 920
89 107 200

Z výše uvedených údajů je jasně zřejmé, že sice existují rozdíly v počtu stran a tedy
i u celkové velikosti všech mediovaných obsahů obsažených ve zkoumaných tištěných
médiích v jednotlivých měsících, ale že de facto žádná z událostí, které se „dostaly přes
práh pozornosti" toho kterého zkoumaného média, nebyla natolik závažná, aby došlo
k signifikantnímu navýšení celkové průměrné měsíční velikosti mediovaných obsahů.
22.1.3. Celková velikost měřených textových bloků
Předmětem

výzkumu

ale

bylo

analyzovat

mediální

obraz

islámu

ve

vybraných českých tištěných médiích. Prvním zajímavým zjištěním je, jaký procentuální
podíl zaujímaly v jednotlivých zkoumaných tištěných médiích měřené textové bloky se
zájmovým obsahem. Výsledky jak v absolutních číslech, tak i v procentech jsou uvedeny
v tabulce č.3.
Tabulka č.3: Celková velikost měřených textových bloků v mm2 - srovnání
s celkovou velikostí všech mediovaných obsahů
Celková velikost
mediovaných
obsahů v rnm2
Týden
Mf DNES
Respekt

Celková velikost
měřených textových
bloků
v mm2
v%

159 473 600 7 293 136
1 087 917 150 39 559 622
89 107 200 8 819 105

4, 6 %
3, 6 %
10, 0 %

Z tabulky vyplývá, že největší podíl měřených textových bloků, se zkoumaným
obsahem, se vyskytoval v týdeníku Respekt, a to 10 %. Následoval pak týdeník Týden
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s 4, 6 o/0 a poslední byl deník Mf DNES s 3,6

který jinak obsahoval největší množ.

(měřeno v mm2) měřenýeh textovýeh bloků, a to eelých 39559622 mm2 ( =cca 0,4 km2).

Tabulka Č.4: Celková velikost měřených textových bloků v % - v, srovnání
s celkovou velikosti všech mediovaných obsahů
ve srovnaní

Vel.text.bl. v %

Týden
Mf DNES Respekt
Průměrně
4, 6 %
3, 6 %
10, 0 %
6,1 %

Porovnáním procentuálního zastoupení měřených textových bloků s celkovou
velikostí všech mediovaných obsahů v analyzovaném období zjišťujeme, že průměrné
zastoupení mediovaných obsahů vztahujících se ke zkoumanému tématu je v období (leden
až červen 2003) 6, 1 %.
Tabulka č 5: Celková velikost měřených textových bloků v % - srovnání s celkovou
velikosti všech mediovaných obsahů -po měsících

Leden

Unor

Březen

Duben

Květen

Červen

Celk.vel. v mm2
Vel.text.bl. v mm2
v%
Celk.vel. v mm2
Vel.text.bl. v mm2
v%
Celk.vel. v mm2
Vel.text.bl. v mm2
v%
Celk.vel. v mm2
Vel.text.bl. v mm2
v%
Celk.vel. v mm2
Vel.text.bl. v mm2
v%
Celk.vel. v mm2
Vel.text.bl. v mm2
v%

Týden
Mf DNES
Respekt
27 880 000 181 759 172 16 150 680
712 229
4 587 289
1 259 414
2, 6 %
2, 5 %
7, 8 %
24 088 320 165 760 880 13 923 000
922 428
5 385 476
1 635 287
3, 8 %
3, 2 %
11, 7 %
28 772 160 188 865 524 16 707 600
2 603 087
12 534 240 2 673 603
9,1 %
6, 6 %
16, 0 %
24 980 480 186 200 642 13 366 080
1 427 833
10 368 073 1 496 742
5, 7 %
5, 6 %
11,2 %
25 426 560 190 651 112 14 479 920
979 936
3 838 457
949 490
3, 9 %
2, 0 %
6, 6 %
28 326 080 174 679 820 14 479 920
647 623
2 846 087
804 569
2, 3 %
1, 6 %
5, 6 %

Zastoupení měřeného tématu nebylo samozřejmě po celou dobu započítávanou do
výzkumu na stejné procentuální úrovni. Z tabulky č.5 je patrné, že největší procentuální
podíl zkoumaného tématu v rámci všech ostatních mediovaných obsahů publikovaných ve
zkoumaném období v analyzovaných tištěných médiích byl zpravidla v měsících březen a
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duben 2003.
U týdeníku Týden tyto hodnoty začínají na cca 2 , 6 % v lednu 2003, kulminují
v březnu 2003 na hodnotě cca 9, 1 % a v červnu 2003 pak klesají na cca 2, 3 %. U týdeníku
Respekt pak začínají měřené hodnoty na cca 7, 8 % v měsíci lednu 2003, v únoru i dubnu
2003 se drží na 11,7%, resp. 11,2 % a kulminují vbřeznu 2003 na cca 16 %, což je
nejvyšší naměřená procentuální hodnota zastoupení zkoumaného tématu. Na konci
měřeného období pak u týdeníku Respekt klesá tato hodnota na cca 5,6 %.
Deník Mf DNES vykazuje velmi podobnou tendenci jako oba výše uvedené
týdeníky (Týden a Respekt). V lednu 2003 dosahuje zastoupení měřeného tématu cca
2, 5 %, kulminuje pak v březnu 2003 na 6, 6 % a klesá v červnu 2003 na 1, 6 %, což je
naopak nejmenší naměřená procentuální hodnota zastoupení zkoumaného tématu.
Tabulka Č.6: Celková velikost měřených textových bloků v mm2-po měsících

Leden
Unor
Březen
Duben
Květen
Červen
Celkem

v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%

Týden
Mf DNES
Respekt
712 229
4 587 289
1 259 414
9,8 %
11,6 %
14,3 %
922 428
5 385 476
1 635 287
12,6 %
13,6 %
18,5 %
2 603 087
12 534 240
2 673 603
35,7 %
31,7 %
30,3 %
1 427 833
10 368 073
1 496 742
19,6 %
26,2 %
17,0 %
979 936
3 838 457
949 490
13,4 %
9,7 %
10,8 %
647 623
2 846 087
804 569
8,9 %
7,2 %
9,1 %
7 293 136
39 559 622
8 819 105
100 %
100 %
100 %

Velmi zajímavý pohled na dosavadní výsledky nám může poskytnout i srovnání
procentuálního zastoupení celkové velikosti měřených textových bloků v jednotlivých
měsících u jednotlivých zkoumaných tištěných médií.
Z tabulky č.6 pak můžeme zjistit, že z celkového počtu 100 % publikovaných
obsahů vztahujících se ke zkoumanému tématu bylo u časopisu Týden publikováno nejvíce
v březnu 2003, a to celých 35,7 %, dále pak v dubnu 19,6 %, v květnu 13,4 %, v únoru 12,6
%, v lednu 9,8 % a v červnu 8,9 %.
U deníku Mf DNES pak bylo publikováno v březnu 2003 celých 31,7 %, v dubnu
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26,2 %, v únoru 13,6 %, v lednu 11,6 %, v květnu 9,7 % a v červnu jen 7,2 %.
U týdeníku Respekt bylo publikováno v březnu 30,3 %, v únoru 18,5 %, v dubnu
17%, v lednu 14,3 %, v květnu 10,8 % a v červnu 9,1 %. Respekt se jako jediný ze
zkoumaných tištěných médií vyznačuje anomálií vtom, že v měsíci dubnu 2003, kdy
probíhaly boje ve válce o Irák, což bylo jedním z nejsilnějších a nejčetnějších témat tohoto
měsíce došlo k poklesu podílu měřených textových bloků pod podíl měřených textových
bloků z února 2003, kdy byla sice válka s Irákem „na spadnutí", ale stále se ještě hovořilo a
psalo o možnosti, že k válečnému scénáři nedojde.
Celkově lze ale z tabulky Č.6 vyčíst jisté potvrzení trendu, který šlo i dopředu se
zvýšenou pravděpodobností predikovat, a to, že ve zkoumaném období docházelo k nárůstů
podílu měřených textových bloků postupně od ledna do března, kdy hodnoty podílu obsahů
se zkoumaným zaměřením kulminovaly, přes pozvolný pokles podílu měřených obsahů
směrem k dubnu 2003 až k poměrně významnému poklesu podílu měřených obsahů
(textových bloků) pod úroveň ledna 2003 v červnu 2003.
22.1.4. Celková velikost měřených analytických jednotek
Tabulka č.7: Celková velikost měřených analytických jednotek v mm2
měsících

Leden
Unor
Březen
Duben
Květen
Červen
Celkem

v mm
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%

av%-po

Týden
Mf DNES
Respekt
395 597
2 356 598
477 326
14,3 %
12, 0 %
11,0 %
288 600
2 855 853
785 464
10,5 %
14,5 %
18,0 %
897 632
6 049 147
1 430 393
32,5 %
30,8 %
32,8 %
519 391
4 929 419
818 453
18,8 %
25,0 %
18,8 %
365 674
2 097 155
454 379
13,2 %
10,7 %
10,4 %
294 121
1 381 328
392 497
10,7 %
7,0 %
9,0 %
2 761 015
19 669 500 4 358 512
100 %
100 %
100 %

Vzhledem k tomu, že definice textových bloků pro tuto práci vychází z toho, že jde
o mediované obsahy jak obrazové, tak i psané povahy, považuji za nutné provést v tabulce
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Č.7 upřesnění výpočtů a výsledků plynoucích z tabulky č.6 čistě jen pro analytické
jednotky, tedy pro mediované obsahy textové povahy (nikoliv povahy obrazové).
Z tabulky č.7 můžeme zjistit, že z celkového počtu 100 % publikovaných obsahů
analytických jednotek vztahujících se ke zkoumanému tématu bylo u časopisu Týden
publikováno nejvíce v březnu 2003, a to 32,5 %, dále pak v dubnu 18,8 %, v lednu 14,3 %,
v květnu 13,2o/o, v červnu 10,7 % a v únoru jen 10,5 %. Tato jistá anomálie
v předpokládaném postupném vzestupu podílu obsahu měřených analytických jednotek (od
ledna do března 2003) zjištěná v měsíci únoru 2003 pak pramení z významného podílu
vizuálních sdělení, zejména ve formě doprovodných obrazových příloh k analytickým
jednotkám, které byly součástí celkového obsahu měřených textových bloků v tomto
konkrétním měsíci.
U deníku Mf DNES pak bylo publikováno v březnu 2003 celých 30,8 %, v dubnu
25 %, v únoru 14,5 %, v lednu 12 %, v květnu 10,7 % a v červnu jen 7 % analytických
jednotek.
U týdeníku Respekt bylo publikováno v březnu 32,8 %, v dubnu 18,8 %, v únoru 18
%, v lednu 11 %, v květnu 10,4 % a v červnu 9 % analytických jednotek.
Celkově lze z tabulky č.7 vyčíst potvrzení již výše zmiňovaného trendu, že ve
zkoumaném období docházelo k nárůstů podílu měřených analytických jednotek postupně
od ledna do března, kdy docházelo ke kulminaci podílu obsahů zkoumaných analytických
jednotek, přes pozvolný pokles podílu měřených obsahů v dubnu 2003 až k poměrně
významnému poklesu podílu měřených analytických jednotek pod úroveň ledna 2003
v červnu 2003. Jedinou výjimkou byl přpad měsíce února 2003 u týdeníku Týden, jak již
bylo zmíněno výše v textu.
U deníku Mf DNES šlo zaznamenat ještě jeden velmi zajímavý úkaz, a to pokud
zjišťujeme podíl analytických jednotek v jednotlivých měsících, tak právě u Mf DNES
došlo knejmenšímu propadu této hodnoty ve srovnání s dalšími dvěma zkoumanými
tištěnými médiii. Vzhledem ktomu, že ale Mf DNES byla jediným deníkem mezi
zkoumanými tištěnými médii, musíme se spokojit jen s pouhým konstatováním tohoto
faktu.
U obou zkoumaných týdeníků, Týden a Respekt, naopak došlo k úplně shodnému
poklesu této hodnoty, a to i přesto, že obě tato zkoumaná tištěná média vycházejí
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s rozdílným počtem stran (s rozdílnou celkovou velikostí všech mediovaných obsahů), a že
i jejich formální podoba se vzájemně velmi liší (př. týdeník Týden má podobu blížící se
daleko více časopisu, narozdíl od týdeníku Respekt, který se blíží svojí podobou a svým
formátem spíše novinám).
22.1.5. Celková velikost měřených vizuálních sdělení
Tabulka Č.8: Celková velikost měřených vizuálních sdělení v mm2-po měsících
Leden
Unor
Březen
Duben
Květen
Červen
Celkem

v mm
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%
v mm2
v%

Týden
Mf DNES Respekt
312 823
1 495 405
476 600
8,7 %
10,3 %
15,7 %
445 064
1 880 871
513 764
12,3 %
13,0 %
16,9 %
1 396 196 4 761 720
987 385
38,7 %
32,8 %
32,4 %
704 551
3 912 983
446 265
19,5 %
27,0 %
14,7 %
494 942
1 315 113
368 609
13,7 %
9,1 %
12,1 %
254 355
1 132 803
252 375
7,0 %
7,8 %
8,3 %
3 607 931 14 498 895 3 044 998
100 %
100 %
100 %

K dokreslení údajů z tabulek č. 6 a 7 je potřeba provést podobné výpočty a srovnání
i pro části měřených textových bloků, které mají podobu vizuálních sdělení (ať již se
jednalo o fotografie, nákresy, karikatury, mapy,

Je potřeba mít ale na paměti, že

v tabulkách č. 6, 7 a 8 neporovnávám velikosti vizuálních sdělení s velikostí měřených
analytických jednotek v jednotlivých měsících mezi sebou, ale že porovnávám vizuální
sdělení samostatně, po měsících. Srovnání mezi měřenými analytickými jednotkami a
vizuálními sděleními je pak provedeno v tabulce č.9.
Z tabulky č.8 můžeme zjistit, že z celkového počtu 100 % vizuálních sdělení
vztahujících se ke zkoumanému tématu bylo u časopisu Týden publikováno nejvíce
v březnu 2003, a to 38,7 %, dále pak v dubnu 19,5 %, v květnu 13,7 %, v únoru jen 12,3 %,
v lednu 8,7 % a v červnu 7 %.
U deníku Mf DNES pak bylo publikováno v březnu 32,8 %, v dubnu 27 %, v únoru
13 %, v lednu 10,3 %, v květnu 9 ,1 % a v červnu jen 7,8 % vizuálních sdělení vztahujících
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se ke zkoumanému tématu.
U týdeníku Respekt bylo publikováno v březnu 32,4%, v únoru 16,9%, vlednu
15,2 %, v dubnu 14,7 o/o, v květnu 12,1 % a v červnu 8,3 % vizuálních sdělení vztahujících
se ke zkoumanému tématu.
Z tabulky Č.8 vidíme, že trend postupného nárůstů podílu měřených obsahů platí i
pro vizuální sdělení, přičemž ale u týdeníku Respekt můžeme vidět zajímavý úkaz, a to, že
od ledna do března 2003 sice dochází k postupnému nárůstů podílu měřených hodnot, ale
že i lednové hodnoty jsou vyšší než hodnoty dubnové, které jsou naopak u ostatních dvou
zkoumaných tištěných médií (Týden a Mf DNES) na druhé pozici.
U Mf DNES dochází k opakování jen nevýrazného poklesu podílu měřených hodnot
pro vizuální sdělení mezi březnem a dubnem 2003, stejně tak, jako tomu bylo u
zkoumaných analytických jednotek (viz. tabulka č.7).
22.1.6. Srovnání podílu analytických jednotek a vizuálních sdělení
Z tabulky č.9 pak můžeme zjistit vzájemné podíly měřených analytických jednotek
a vizuálních sdělení na celkové velikosti všech měřených textových bloků v každém měsíci
a v závěru i průměrné hodnoty pro celé zkoumané období.
Takto můžeme zjistit, že u týdeníku Týden byl jen v měsících leden a červen 2003
vyšší podíl analytických jednotek než vizuálních sdělení. Zatímco v ostatních měsících byl
tento poměr obrácen ve prospěch vizuálních sdělení.
U deníku Mf DNES vidíme, že po celou dobu byl tento poměr vždy ve prospěch
analytických j ednotek.
U týdeníku Respekt tomu bylo shodně jako u deníku Mf DNES, i když v měsíci
lednu byl rozdíl mezi podílem analytických jednotek a vizuálních sdělení takřka nulový,
tudíž jejich vzájemný poměr by se dal stanovit na 1:1.
Z celkového srovnání pro celé zkoumané období zjišťujeme, že jen u týdeníku
Týden dochází k převaze podílu vizuálních sdělení (49,5 %, po zaokrouhlení) nad podílem
analytických jednotek (37,9 %, po zaokrouhlení). U obou dvou dalších zkoumaných
tištěných médií je pak tento poměr obrácený ve prospěch podílu analytických jednotek (Mf
DNES: analytické jednotky: 49,7 %, obrazové materiály: 36,7 %, Respekt: analytické
jednotky: 49,4 %, obrazové materiály: 34,5 %.
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T a b u l k a Č.9: Porovnání

Leden

Unor

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

podílu

(v mm2

a

v %) vizuálních

Týden
712 229
395 597
55, 5 %
312 823
43, 9 %
922 428
288 600
31, 3 %
445 064
48, 2 %
2 603 087
897 632
34, 5 %
1 396 196
53, 6 %
1 427 833
519 391
36, 4 %
704 551
49, 3 %
979 936
365 674
37, 3 %
494 942
50, 5 %
647 623
294 121
45, 4 %
254 355
39,3 %
7 293 136
2 761 015
37, 9 %
3 607 931
49, 5 %

Celk.vel.text.bl. v mm2
Celk.vel.an.jedn. v mm2
v%
Celk.vel.viz.sděl. v mm2
v%
Celk.vel.text.bl. v mm
Celk.vel.an. j edn. v mm2
v%
Celk.vel. viz.sděl. v mm2
v%
Celk.vel.text.bl. v mm
Celk.vel.an.jedn. v mm2
v%
Celk.vel. viz.sděl. v mm2
v%
Celk.vel.text.bl. v mm
Celk.vel.an.jedn. v mm2
v%
Celk.vel. viz.sděl. v mm2
v%
Celk.vel.text.bl. v mm
Celk.vel.an.jedn. v mm2
v%
Celk.vel. viz.sděl. v mm2
v%
Celk.vel.text.bl. v mm
Celk.vel.an.jedn. v mm2
v%
Celk.vel. viz.sděl. v mm2
v%
Celk.vel.text.bl. v mm
Celk.vel.an. jedn. v mm2
v%
Celk.vel. viz.sděl. v mm2
v%

sdělení

a anal.

jednotek-

Mf DNES Respekt
4 587 289
1 259 414
2 356 598
477 326
51, 4 %
37, 9 %
1 495 405
476 600
32, 6 %
37, 8 %
5 385 476
1 635 287
2 855 853
785 464
53%
48%
1 880 871
513 764
34, 9 %
31, 4 %
12 534 240 2 673 603
6049147
1 430 393
48, 3 %
53, 5 %
4 761 720
987 385
37, 9 %
36, 9 %
10 368 073 1 496 742
4 929 419
818 453
47, 5 %
54, 7 %
3 912 983
446 265
37, 7 %
29, 8 %
3 838 457
949 490
2 097 155
454 379
54, 6 %
47, 9 %
1 315 113
368 609
34, 2 %
38, 8 %
2 846 087
804 569
1 381 328
392 497
48, 5 %
48, 8 %
1 132 803
252 375
39, 8 %
31, 4 %
39 559 622 8 819 105
19 669 500 4 358 512
49, 7 %
49, 4 %
14 498 895 3 044 998
36, 7 %
34, 5 %

Pozn. k tabulce č.9: Důvodem, proč součtem hodnot podílu vizuálních sdělení a
podílu analytických jednotek nedostaneme 100 %, i když se součtem obou proměných
k této hodnotě přiblížíme, je to způsobené tím, že v položce celková velikost textových
bloků jsou započteny i mezery mezi jednotlivými analytickými jednotkami, či mezi
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analytickými jednotkami a vizuálními sděleními, či mezi texty a nadpisy a nebo i me
jednotlivými vizuálními sděleními navzájem).
Tabulka 10: Průměrné hodnoty podílu vizuálních sdělení a analytických jednotek

Celkem

Celk.vel.text.bl. v %
Celk.vel.an.jedn. v %
Celk.vel. viz.sděl. v %
Ostatní obsahy v %

Týden
100
37, 9
49, 5
12, 6

%
%
%
%

Mf DNES Respekt
100 %
100 %
49, 7 %
49, 4 %
36, 7 %
34, 5 %
13, 6 %
16,1 %

Průměrně
100 %
45, 7 %
40, 2 %
14,1 %

Z tabulky Č.10 můžeme vyčíst podíly tzv. ostatních obsahů u jednotlivých
zkoumaných tištěných médií (tato hodnota byla počítána jen pro celé zkoumané období),
přičemž pro Týden tvoří ostatní obsahy celých 12, 6 %, pro Mf DNES 13, 6 % a pro
Respekt dokonce 16, 1 %.
Průměrně pak vychází pro zkoumaná tištěná média, že ve zkoumaném období
obsahovala cca 45, 7 % analytických jednotek (materiálů textové povahy), 40,2 %
materiálů obrazové povahy a 14,1 % materiálů ostatní povahy (ostatních obsahů).

22.2. Kvantitativní obsahová analýza perexu
Výskyt perexu byl samostatnou měřenou kategorií v rámci měřených analytických
jednotek, a to zejména vzhledem k významu, který by měl perex v tištěných médiích mít.
Perex by měl shrnovat nej důležitější části zprávy. Výskyt perexu byl samozřejmě
analyzován jen ve vztahu ke zkoumanému tématu a analýzou bylo zjištěno, že perex se
nejčastěji vyskytoval v týdeníku Týden, zcela výjimečně v deníku Mf DNES a ve
zkoumaném období se nikdy nevyskytl u kódovaných textových bloků v týdeníku Respekt.
Vzhledem ktomu, že ve zkoumaných tištěných médiích byl často dělen obsah
jednotlivých článků do několika analytických kategorií, ale v jednotlivých tištěných
médiích byl perex vždy výhradně součástí celku nazývaného článek, kterému se v mé práci
nejvíce blíží položka nazývaná textový blok, tak četnost výskytu perexu byla porovnávána
s počtem jednotlivých textových bloků. Analýza obsahu mediálního sdělení perexu (téma
perexu a jeho zařazení do určité analytické kategorie) byla ale prováděna v rámci analýzy
analytických jednotek, kam byly jednotlivé perexy započítány jako součást těchto
analytických jednotek (započítáno bylo téma, kterým se perex řadí do té které analytické
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

kategorie a velikost perexu v mm2).

PEREX-ANO

PEREX-NE

Z grafu č. 6 je patrné, že perex se u týdeníku Týden vyskytoval u cca 68 %
textových bloků (přesně u 68,4 % se perex vyskytoval a u 31, 6% se nevyskytoval), což je
nejvyšší naměřená hodnota pro výskyt perexu v rámci této práce.
Graf č.7: Mf DNES - výskyt perexu -porovnání výskytu textových bloků, které
obsahovaly perex s celkovým počtem měřených textových bloků
PEREX-ANO

PEREX-NE

Výskyt perexu u Mf DNES nedosahuje hodnot četnosti jako je tomu např. u
týdeníku Týden. Jen cca 1 % z celkového počtu měřených textových bloků obsahovalo
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perex (přesně to bylo v 0,9 % případů, kdy se perex u Mf DNES vyskytoval, viz. graf
č. 7)120.
Ještě nižší podíl byl ale naměřen u týdeníku Respekt, kde podíl výskytu perexu tvoří
0 %, což odpovídá i skutečnému zjištěnému počtu výskytu perexu u týdeníku Respekt, kde
se perex za celé zkoumané období nevyskytl u analyzovaných mediovaných obsahů ani
jednou.

Velikosti

jednotek^™

Týden
Mf DNES
Respekt
Týden
Mf DNES
Respekt

Perexu

Velikost perexu v mm2
127942
24890
0
Velikost an.jedn. v mm2
2761015
19669500
4358512

s

celkovou velikostí analytických

%
4, 4 %
0, 1 %
0%

%
95, 6 %
99, 9 %
100%

Jak vyplývá z tabulky č.ll, je podíl celkové velikosti perexu v mm2 na celkové
velikosti všech zkoumaných analytických jednotek jen velmi malý. Nejvyšších hodnot
dosahuje u týdeníku Týden, cca 4, 4 %, další je deník Mf DNES s 0, 1 % a nejmenší
naměřené hodnoty jsou u týdeníku Respekt, a to 0 %.

Při kódování jednotlivých analytických jednotek byl u deníku Mf DNES zaznamenán jistý trend, kdy zkoumané
mediované obsahy nacházející se v sešitu A (hlavní zpravodajská část deníku Mf DNES) a vztahující se k výzkumné
otázce byly takřka v naprosté většině případů bez perexu, zatímco mediované obsahy nacházející se v sešitech D, E a
někdy perex obsahovaly. Perexem tedy byly u Mf DNES uvozeny zpravidla jen ty mediované obsahy, které měly
s
Pise doprovodný a nebo doplňující charakter. Tento trend nelze ale zobecňovat, neboť byl zaznamenán jen pro
specifické období (leden až červen 2003), pro které byl výzkum prováděn.
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22.3. Obsahová analýza perexu podle analytických kategorií
Tabulka Č.12: Obsahová analýza perexu - Týden-za
Analytická kategorie

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

V%

0,6%
12,0%
6,6%
13,8%
1,7%
4,7%
10,3%
24,3%
0,2%
3,9%
1,3%
6,9%
1,2%
12,5%

celé období121

Absolutní
četnost
1
15
7
17
2
6
8
26
1
6
2
10
1
19

Absolutní
velikost v
mm 2
741
15392
8447
17677
2244
5951
13115
31043
288
5014
1710
8868
1482
15970

Jak je z tabulky č. 12 patrné, nejčastějším tématem perexu u týdeníku Týden byla
válka s Irákem (24,3 %), dále pak terorismus a teroristické útoky (13,8 %), kategorie další
(nezařazené) 12,5 %, muslimské země a politika 12 %, účast ČR na válce s Irákem 10,3 %, odchod spojeneckých vojsk z Iráku - 6,9 %, islámská kultura a zvyky - 6,6 %,
konflikt mezi Izraelem a Palestinou - 4,7 %, zbraně hromadného ničení v Iráku a program
OSN „ropa za potraviny" - 3,9 %, islám, kulturní a politické a ekonomické dopady války
širákem 1,3 % a mezikulturní střet 1,2 %. Výskyt těsně nad 0 % měla jen analytická
kategorie odpor proti válce v Iráku.

Celé názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001),
Guántanamo a Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české
účasti ve válce proti Iráku (7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za
Potraviny" (10); Kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho,
"Západního" (postkřesťanského) a světa Jejich", islámského (13)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tabulka Č.13: Obsahová analýza perexu-MfDNES-za
Analytická kategorie

v%

Islám jako náboženství (1)

0%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)

20,3%
52,7%
8,8%
0%

Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)

0%

4,3%

Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)

6,1%

7,8%

Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)

0%

Dopady války s Irákem (11)

0%

Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)

0%

Mezikulturní střet (13)

0%

Další (nezařazené) (14)

0%

celé období

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

0
2
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0

0
5050
13125
2200
0
0
1080
1500
1935
0
0
0
0
0

Z tabulky č. 13 vyplývá, že tématické rozložení perexu u deníku Mf DNES je
daleko nerovnoměrnější, než tomu bylo u týdeníku Týden. Jako jeden z důvodů spatřuji
zejména malé množství zkoumaného materiálu, a to dokonce tak malé, že zásadně nemůže
naplnit požadavek reprezentativnosti vzorku.
Nicméně z obsahové analýzy tohoto bezesporu nereprezentativního vzorku vyplývá,
že ve zkoumaném období se u prexu v deníku Mf DNES vyskytovalo téma islámská kultura
a zvyky v 52,7 % případů, muslimské země a politika - 20,3 %, terorismus a teroristické
útoky - 8,8 %, odpor proti válce v Iráku - 7,8 %, válka s Irákem - 6,1 % a účast ČR na
válce s Irákem - 4,3 %. Ostatní analytické kategorie se vůbec nevyskytly.

Celkové malé množství zkoumaného materiálu pro samostatnou obsahovou analýzu
perexu přišpělo k rozhodnutí nepřihlížet při závěrečné interpretaci výsledků k této analýze.
Z výše uvedeného důvodu jsem se nakonec rozhodl provést tuto analýzu v rámci obsahové
analýzy jednotlivých analytických jednotek u jednotlivých zkoumaných tištěných médií.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

22.4. Kvantitativní obsahová analýza Týdne
Tabulka č. 14: Týden - zastoupení analytických kategorií v lednu 2003 v %122
Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestiinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

0%
1,9%
13,3%
10,9%
0%
10,5%
24,6%
35,4%
0%
0%
0%
0%
1,0%
2,4%

Absolutní
četnost
0
2
7
11
0
5
9
13
0
0
0
0
1
3

Absolutní
velikost v
mm2
0
8054
56054
45800
0
44325
103141
148943
0
0
0
0
4265
10045

V lednu 2003 byla nejčastějším tématem vztahujícím se k výzkumné otázce
kategorie válka s Irákem - 35,4 %, dále pak s 24,6 % účast ČR na válce s Irákem, islámská
kultura a zvyky - 13,3 %, terorismus a teroristické útoky 10,9 %, konflikt mezi Izraelem a
Palestinou 10,5 %, další (nezařazené) 2,4 %, muslimské země a politika 1,9 % a
mezikulturní střet - 1 %. Ostatní analytické kategorie se v lednu 2003 u Týdnu vůbec
nevyskytovaly (viz. tabulka č. 14).

Celé názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a
Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve válce proti
Iráku (7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za potraviny" (10); Kulturní,
Politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho, „Západního"
(postkřesťanského) a světa Jejich", islámského (13)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tabulka č. 16: Týden - zastoupení analytických kategorií vbřeznu2003 v %
Analytická kategorie

v %

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)

0,2%
18,7%
0%
4,8%
4,5%
1,9%
8,3% í
32,9%
19,9%
7,1%
0%
0%
0%
1,7%

Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
1

5
0
6
7
3
5
13
6
5
0
0
0
4

Absolutní
velikost v
mm2
570
58262
0
15014
14135
5965
25727
102220
61557
21980
0
0
0
5349

V únoru 2003 se nejčastěji vyskytovala v Týdnu analytická kategorie válka s Irákem
- 32,9 %, dále pak s 19,9 % odpor proti válce v Iráku, muslimské země a politika s 18,7 %,
účast ČR na válce s Irákem - 8,3 %, zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN
„ropa za potraviny" - 7,1 %, terorismus a teroristické útoky 4,8 %, terorismus a New York,
Guantánamo a Afghánistán 4,5 %, konflikt mezi Izraelem a Palestinou - 1,9 %, další
(nezařazené) 1,7 % a islám - 0,2 %. Ostatní analytické kategorie se v únoru 2003 u Týdnu
nevyskytovaly (viz. tabulka č. 15).
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Tabulka č. 16: Týden - zastoupení analytických kategorií v březnu 2003 v %
Analytická kategorie

v%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

Islám jako náboženství (1)

1,2%
19,5%
10,7%
3,5%
1,3%
0,2%
11,7%
43,5%
7,5%
0%
0%
0%
0%
0,9%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

5
17
7
10
2
1
7
21
9
0
0
0
0
5

10787
181001
99404
33105
12054
1457
108031
403017
69733
0
0
0
0
8397

Pro březen 2003 byly naměřeny nejvyšší hodnoty pro analytickou kategorii válka
s Irákem - 43,5 %, dále pro analytickou kategorii muslimské země a politika - 19,5 %,
účast ČR na válce s Irákem - 11,7 %, islámská kultura a zvyky - 10,7 %, odpor proti válce
v Iráku, s 7,5 %, terorismus a teroristické útoky - 3,5 %, terorismus a New York,
Guantánamo a Afghánistán 1,3 %, islám 1,2 % a další (nezařazené) 0,9 % a s hodnotou
0,2 % se vyskytovala i analytická kategorie konflikt mezi Izraelem a P alestinou. O statní
analytické kategorie se v březnu 2003 v Týdnu nevyskytovaly (viz. tabulka č. 16).
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Tabulka č. 16: Týden - zastoupení analytických kategorií v
Analytická kategorie

~

v%

Absolutní
četnost

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v m u s l i m s k ý d ^ ^ d T í T i
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)

0%
13,0%
9,2%
0,3%
2,9%
0%
30,3%

Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)

1,3%
13,6%
17,6%
0%
2,5%

Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

0
11
3
5
1
1
0
18
3
3
4
9
0
6

březnu2003v%
Absolutní
velikost v
mm2
0
70402
49694
16255
1425
15576
0
163766
34213
7134
73500
95802
o
13374

V týdeníku Týden byly v dubnu 2003 naměřeny nejvyšší hodnoty pro analytickou
kategorii válka s Irákem - 30,3 %, dále pro analytickou kategorii odchod spojeneckých
vojsk z Iráku - 17,6 %, kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem - 13,6 %,
muslimské země a politika - 13 %, islámská kultura a zvyky - 9,2 %, odpor proti lálce
v Iráku s 6,3 %, terorismus a teroristické útoky 3 %, konflikt mezi Izraelem a Palestinou 2,9
%, další (nezařazené) - 2,5 %, zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa za
potraviny" - 1,3 % a terorismus a New York, Guantánamo a Afghánistán s výskytem
0,3 %.
Ostatní analytické kategorie se v březnu 2003 v Týdnu nevyskytovaly (viz. tabulka
č. 17).

60

Tabulka č. 16: Týden - zastoupení analytických kategorií v březnu 2003 v %
Analytická kategorie

v%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

0%
10,9%
0%
13,3%
5,3%
7,3%
0%
23,3%
2,1%
2,0%
9,9%
8,5%
6,5%
10,9%

0
6
0
9
3
2
0
4
2
4
3
7
2
10

0
41785
0
50751
20107
27844
0
89129
8151
7595
37848
32574
24681
41677

V květnu 2003 byly naměřeny nejvyšší hodnoty pro analytickou kategorii válka
s Irákem - 23,3 %, dále pro analytickou kategorii terorismus a teroristické útoky - 13,3 %,
muslimské země a politika a další (nezařazené) shodně po 10,9 %, kulturní, politické a
ekonomické dopady války s Irákem - 9,9 %, odchod spojeneckých vojsk z Iráku - 8,5 %,
konflikt mezi Izraelem a Palestinou 7,3 %, mezikulturní střet - 6,5 %, terorismus a New
York, Guantánamo a Afghánistán - 5,3 %, odpor proti válce v Iráku 2,1 % a zbraně
hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" 2 %.
Ostatní analytické kategorie se v březnu 2003 v Týdnu nevyskytovaly (viz. tabulka
č. 18).
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Tabulka č. 16: Týden - zastoupení analytických kategorií vb ř e z n u2003 v %
Analytická kategorie

v%

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

0%
13,1%
4,3%
7,8%
5,7%
16,1%
0%
2,5%
1,7%
3,2%
0%
8,5%
0,5%
36,6%

Absolutní
četnost
0
6
l
4
1
6
0
1
1
3
0
4
1
13

Absolutní
velikost v
mm2
0
40131
13099
24035
17667
49216
0
7695
5234
9916
0
26271
1552
112466

V červnu 2003 se v týdeníku Týden nejčastěji vyskytovala analytická kategorie
další (nezařazené) s 36,6 %, pak konflikt mezi Izraelem a Palestinou 16,1 %, muslimské
země a politika - 13,1 %, odchod spojeneckých vojsk z Iráku - 8,5 %, terorismus a
teroristické útoky - 7,8 %, terorismus a New York, Guantánamo a Afghánistán - 5,7 %,
islámská kultura a zvyky - 4,3 %, zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa
za potraviny" 3,2 %, válka s Irákem 2,5 %, odpor proti válce v Iráku - 1,7 %, mezikulturní
střet - 0,5 %.
Ostatní analytické kategorie se v březnu 2003 v Týdnu nevyskytovaly (viz. tabulka
č. 19).
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Graf č. 8: Týden - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
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Tabulka č. 20: Týden - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003

Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)

0,4%
13,8%
7,6%
6,4%
2,3%
5,0%
8,2%
31,7%
6,2%
1,6%
3,9%
5,4%
1,0%
6,5%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
6
47
18
45
14
18
21
70
21
15
7
20
4
41

Absolutní
velikost v
mm2
11357
399635
218251
184960
65388
144383
236899
914770
178888
46625
111348
154647
30498
191308

Celé názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a
j Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve válce proti
raku
|
(7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za potraviny" (10); Kulturní,
Politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho, „Západního"
| (postkřesťanského) a světa, jejich", islámského (13)
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Ve zkoumaném období od ledna do června 2003 se v týdeníku Týden nejčastěji
vyskytovala analytická kategorie válka širákem - 31,7 o/o. Druhá nejčastější byla
analytická kategorie muslimské země a politika - 13,8 %. Další byly účast ČR na válce
širákem s 8,2 %, islámská kultura a zvyky s 7,6 %. Kategorie další (nezařazené) se
vyskytovala v 6,5 % případů. Terorismus a teroristické útoky 6,4 %, odpor proti válce
v Iráku 6,2 o/o. Odchod spojeneckých vojsk z Iráku 5,4 %, konflikt mezi Izraelem a
Palestinou 5 %, kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem - 3,9 %,
terorismus a New York, Guantánamo a Afghánistán 2,3 %

a

zbraně hromadného ničení

v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" 1,6 % a mezikulturní střet - 1 %. Analytická
kategorie islám se vyskytovala podle výsledků kvantitativní obsahové analýzy jen v 0,4 %
případů (viz. graf č. 8 a tabulka č. 20).
Četnost výskytu jednotlivých analytických kategorií se u týdeníku Týden ve
zkoumaném období lišila, ale nejčastěji se vyskytovala kategorie „válka s Irákem", dále pak
„muslimské země a politika", „islámská kultura a zvyky" a „účast ČR na válce s Irákem".

Tabulka č. 21: Průměrné velikosti analytických jednotek v mm2 podle analytických
kategorií - leden až červen 2003 (po zaokrouhlení)
Analytická kategorie
Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
CR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

K

dokreslení

obrazu

statistických

Průměr v mm 2
1893
8503
12125
4110
4671
8021
11281
13068
8519
3108
15907
7732
7625
4666

výsledků

četnosti

výskytu jednotlivých

analytických kategorií v rámci obsahové analýzy js potřeba ještě doplnit průměrnou
velikost analytických jednotek (v mm2). Tuto veličinu jsem určil aritmetickým průměrem
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(velikost všech analytických jednotek spadajících do každé analytické kategorie děleno
jejich počtem).
Z tabulky č. 21 pak můžeme vyčíst, že největší průměrné velikosti dosahovaly
analytické jednotky patřící do analytické kategorie kulturní, politické a ekonomické dopady
války širákem (15 907 mm 2 ), válka širákem (13 068 mm2), islámská kultura a zvyky
(12 125 mm 2 ) a účast ČR na válce s Irákem (11 281 mm2). Nejmenší hodnoty lze naopak
zjistit opět pro analytickou kategorii islám (1893 mm2), z čehož pramení zjištění, že
mediální obsahy textové povahy vyskytující se ve zkoumaném období v týdeníku Týden
patřící svým tématem do analytické kategorie islám měly nejen nejmenší celkovou
průměrnou četnost, ale měly i nejmenší naměřenou průměrnou velikost.
Závěrem tedy lze konstatovat, že referování o islámu jako o náboženství bylo u
týdeníku Týden v analyzovaném období vysoce marginální záležitostí ve srovnání se
zastoupením jiných témat vztahujících se k islámu a muslimům.
Graf č. 9a: Týden - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003 vývoj podílů zastoupení u analytických kategorií: ČR a válka v Iráku (7), Válka v Iráku (8),
Odpor proti válce v Iráku (9), Zbraně hromadného ničení v Iráku (10), Dopady války
s Irákem (11) a Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
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Z grafů č. 9a a 9b je pak možno vyčíst i vývoj výskytu jednotlivých analytických
kategorií ve zkoumaném období. Nej výraznějším kulminačním bodem pro celé zkoumané
období je měsíc březen, kdy kulminovaly následující analytické kategorie: válka s Irákem,
muslimské země a politika, kultura a zvyky v muslimských zemích. Analytická kategorie
odchod spojeneckých vojsk z Iráku měla vrchol v dubnu. V červnu měla naopak vrchol
analytická kategorie další (nezařazené). Analytická kategorie účast ČR na válce v Iráku
měla vrchol v lednu a březnu (takřka shodný) a v dubnu, květnu a červnu se již
nevyskytovala vůbec. Analytická kategorie konflikt mezi Izraelem a Palestinou měla
vrcholy v lednu a červnu (v mezidobí následoval pokles od ledna do března a pak pozvolný
nárůst na přibližně srovnatelné hodnoty s lednem, k čemuž došlo v červnu)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

22.5. Kvantitativní obsahová analýza MfDNES
Tabulka č. 22: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v lednu 2003 v %'24
Analytická kategorie

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

v %

0,3%
3,5%
1,7%
11,5%
0,9%
5,0%
20,0%
21,8%
14,7%
13,4%
3,8%
0%
0%
3,4%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2
1
6795
9
83657
4
40916
33
270605
6
20812
11
118587
29
472381
42
510465
30
347338
29
316643
7
89195
0
0
0
0
8
80284

V lednu 2003 se v deníku Mf DNES objevovala nejčastěji analytická kategorie
válka s Irákem a 21,8 %, dále účast ČR na válce s Irákem s 20 %, odpor proti válce v Iráku
s 14,7 %, zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" s 13,4 % a
terorismus a teroristické útoky s 11,5 %. Následovaly je pak analytické kategorie konflikt
mezi Izraelem a Palestinou (5 %), kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem
s 3,8 %, muslimské země a politika s 3,5 %, další (nezařazené) s 3,4 %, islámská kultura a
zvyky (1,7 %), terorismus a New York, Guantánamo a Afghánistán (0,9 %) a islám
(0,3 %). Analytické kategorie odchod spojeneckých vojsk z Iráku a mezikulturní střet se
nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č. 22).
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r i' -

^ele názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a
Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve válce proti
háku (7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za potraviny" (10); Kulturní,
Politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho, „Západního"
(Postkřesťanského) a světa jejich", islámského (13)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tabulka č. 24: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií vbřeznu2003 v %
Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

1,1%
8,7%
2,1%
11,2%
1,8%
0,7%
2,5%
28,8%
27,3%
9,7%
4,3%
0,7%
0%
1,1%

Absolutní
četnost
3
20
4
34
11
5
9
56
48
23
10
2
0
4

Absolutní
velikost v
mm2
30815
249213
59001
320432
49815
19802
70928
823320
780369
276256
124257
19251
0
32394

V únoru 2003 byly v deníku Mf DNES nejčetnější analytické kategorie válka
s Irákem a 28,8 %, odpor proti válce v Iráku (27,3 %), terorismus a teroristické útoky
s 11,2 %, zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" (9,7 %) a
muslimské země a politika s 8,7 %. Nejmenší četnosti naopak dosahovaly analytické
kategorie islám a další (nezařazené) shodně s 1,1 %, odchod spojeneckých vojsk z Iráku a
konflikt mezi Izraelem a Palestinou shodně s 0,7 %. Kategorie mezikulturní střet se
nevyskytovala vůbec (viz. tabulka č. 23).
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Tabulka č. 24: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v březnu 2003 v %
Analytická kategorie

v%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

Islám jako náboženství (1)

0%
6,3%
1,7%
6,0%
0,7%
1,3%
9,6%
48,8%
11,2%
2,6%
10,1%
0,8%
0,5%
0,4%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-ťalestinský konflikt (6)
o
—
—
—
CR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

1
34
4
36
7
8
30
99
46
17
35
3
2
5

2600
383179
99900
364190
38339
80158
578118
2951209
680338
159359
614065
47215
30740
26097

V březnu 2003 byly v deníku Mf DNES nejčetnější analytické kategorie válka
širákem a48,8 %, odpor proti válce v Iráku (11,2%), kulturní, politické a ekonomické
dopady války s Irákem s 10,1 % a účast ČR na válce s Irákem (9,6 %).
Nejmenší četnosti naopak dosahovaly analytické kategorie konflikt mezi Izraelem a
Palestinou s 1,3 %, odchod spojeneckých vojsk z Iráku s 0,8 %, terorismus a New York,
Guantánamo a Afghánistán s 0,7 %, mezikulturní střet s 0,5 % a další (nezařazené) s 0,4 %.
Kategorie islám se nevyskytovala vůbec (viz. tabulka č. 24).

69

Tabulka č. 24: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v
Analytická kategorie

V %

Islám jako náboženství (1)

0,4%
5,8%
7,6%
2,8%
0,8%
0,9%
6,0%
43,8%
5,2%
3,0%
12,6%
8,4%
0,2%
2,5%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
3
28
16
25
7
9
22
82
19
17
33
29
1
8

březnu 2003 v %
Absolutní
velikost v
mm 2
17861
289305
375802
141175
37368
44213
295829
2166467
254360
148336
620629
415115
8494
123715

V dubnu 2003 byly v deníku Mf DNES nejčastěji zastoupeny analytické kategorie
válka s Irákem 43,8 %, kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem (12,6 %),
odchod spojeneckých vojsk z Iráku s 8,4 %, islámská kultura a zvyky (7,6 %) a muslimské
země a politika s 5,8 %.
Nejmenší zastoupení naopak měly analytické kategorie konflikt mezi Izraelem a
Palestinou s 0,9 %, terorismus a New York, Guantánamo a Afghánistán s 0,8 %, islám
s 0,4 % a mezikulturní střet měly s 0,2 % (viz. tabulka č. 25).

70

Tabulka č. 24: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v březnu 2003 v %
Analytická kategorie

V%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

Islám jako náboženství (1)

0%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
CR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)

12,4%
6,9%
26,5%
2,9%
5,4%
7,2%
9,9%
2,2%
7,6%
4,5%
13,7%
0%

Další (nezařazené) (14)

0,8%

0
27
6
47
5
16
9
15
7
13
11
20
0
2

o
260311
144758
556703
61814
114087
151715
204702
45812
158553
95393
287960
0
17547

V květnu 2003 byly v deníku MfDNES nejčastěji zastoupeny analytické kategorie
terorismus a teroristické útoky (26,5 %), kulturní, politické a ekonomické dopady války
s Irákem (13,7 %), muslimské země a politika (12,4 %) a válka s Irákem (9,9 %).
Nejmenší zastoupení v květnu měla analytická kategorie další (nezařazené) s 0,8 %
a analytické kategorie islám a mezikulturní střet se nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č.
26).
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Tabulka č. 24: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií vb ř e z n u2003 v %
Analytická kategorie

v %

Islám jako náboženství (1)

1,6%
12,0%
13,3%
11,5%
1,5%
13,9%
2,4%
17,8%
3,5%
8,6%
3,4%
5,9%
0%
4,6%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
2
23
9
27
3
17
2
20
3
13
6
7
0
5

Absolutní
velikost v
mm2
22665
167079
184408
159053
20419
192432
33488
246313
48100
119334
47772
82031
0
64234

V červnu 2003 měly nej větší zastoupení v deníku M f D N E S analytické kategorie
válka s Irákem (17,8 %), konflikt mezi Izraelem a Palestinou (13,9 %), islámská kultura a
zvyky (13,3 %), muslimské země a politika (12 %) a terorismus a teroristické útoky
(11,5%).
Jen 1,5 % byla zastoupena analytická kategorie terorismus a New York,
Guantánamo a Afghánistán a analytická kategorie mezikulturní střet se nevyskytovala
vůbec (viz. tabulka č. 27).
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Graf Č.10: MfDNES - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
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Tabulka č. 28: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu
%m

Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)

0,4%
0,8%
4,9%
9,8%
1,2%
3,1%
8,7%
37,5%
11,7%
6,4%
8,7%
4,7%
0,2%
1,9%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
CR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm 2
10
80736
141
143744
43
904785
202
1812158
39
228567
66
569279
101
1602459
314
6902476
153
2156317
112
1178481
102
1591311
61
851572
3
39234
32
344271

Celé názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a
Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve válce proti
Iráku (7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za potraviny" (10); Kulturní,
Politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho, „Západního"
(Postkřesťanského) a světa, jejich", islámského (13)
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v Období od ledna do června 2003 měly největší zastoupení v deníku M f D N E S
analytické kategorie válka širákem průměrně s 37,5

Druhá nejčastěji frekventovaná

byla kategorie odpor proti válce vlráku s l l , 7 % a třetí byla analytická kategorie
teronsmus a teroristické útoky s 9,8 %. Významný byl i výskyt analytických kategorií účast
CR na válce s Irákem a kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem, které měly
obě 8,7 %.
Jen 1,2 % zastoupení vykazovala analytická kategorie terorismus a New York,
Guantánamo a Afghánistán a jen 0,8 % muslimské země a politika. Analytické kategorie
islám a mezikulturní střet se vyskytovaly s ještě menší četností, a to 0,4 %, resp. 0,2 % (viz.
graf č. 10 a tabulka č. 28).
Analytická kategorie válka širákem byla s výjimkou května 2003 v deníku
MfDNES vždy nej frekventovanější analytickou kategorií. V květnu byla naopak nejvíce
frekventovanou analytická kategorie terorismus a teroristické útoky (a to zejména vzhledem
kvlně teroristických útoků na Blízkém východě). Po provedení obsahové analýzy u
MfDNES je patrné, že i pro M f D N E S patří témata jako válka s hákem, terorismus a násilí
spojené s muslimským světem k nej frekventovanějším tématům a naopak témata vztahující
se k islámu jako náboženství jsou čistě jen okrajová. Na druhou stranu ale i otázka
možného mezikulturního střetu mezi světem post - křesťanským a muslimským je také
tématem marginálním.
Tabulka č. 29: M f D N E S - Průměrné velikosti analytických jednotek v mm2 podle
analytických kategorií - leden až červen 2003 (po zaokrouhlení)
Analytická kategorie
Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
CR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Průměr v mm 2
8074
1020
21042
8971
5861
8625
15866
21982
14094
10522
15601
13960
13078
10759

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

K

dokreslení

obrazu

statistických

výsledků

četnosti

výskytu

jednotlivých

analytických kategorií v rámci obsahové analýzy je potřeba ještě doplnit průměrnou
velikost analytických jednotek (v mm 2 ) obdobně jako jsem to udělal v tabulce č. 21 pro
Týden.
Z tabulky č. 29 můžeme zjistit, že největší průměrné velikosti dosahovaly
analytické jednotky patřící do analytické kategorie válka s Irákem (21 982 mm 2 ), islámská
kultura a zvyky (21 042 mm 2 ), účast ČR na válce širákem (15 866 mm 2 ), kulturní,
politické a ekonomické dopady války s Irákem (15 601 mm 2 ) a odpor proti válce v Iráku
(14 094 mm 2 ).
Nejmenší hodnoty lze naopak vyčíst u analytické kategorie muslimské země a
politika (1 020 mm 2 ), přičemž i průměrná četnost výskytut této kategorie ve výši 1 %
(tabulka č. 28) ukazuje, že referování o muslimských zemích a politice v muslimských
zemích bylo ve zkoumaném období v deníku MfDNES jen okrajovým tématem.
Velmi zajímavým zjištěním jsou i hodnoty naměřené pro kategorii islám (8 074
mm 2 ) a mezikulturní střet (13 078 mm 2 ). Obě tyto analytické kategorie totiž dosahují
četnost výskytu za sledované období jen těsně nad 0 % (viz.: graf č.23 a tabulka č. 28).
Složením veličiny četnosti výskytu a veličiny průměrné velikosti analytické jednotky za
sledované období dojdeme k závěru, že výskyt obou těchto kategorií je také marginální.
Z grafů č. 1 la a 1 lb je pak možno vyčíst i vývoj výskytu jednotlivých analytických
kategorií ve zkoumaném období. Nej výraznějším kulminačním bodem pro celé zkoumané
období je měsíc březen, kdy kulminovaly následující analytické kategorie: válka s Irákem a
muslimské země a politika.
Analytická kategorie kultura a zvyky v muslimských zemích kulminovala v dubnu a
kategorie terorismus a islám měla jeden vrchol v březnu a druhý, větší, v květnu (spojený
s vlnou teroristických útoků na Blízkém východě).
Kategorie konflikt mezi Izraelem a Palestinou měla obdobně jako tomu bylo u
Týdne s vrcholy v lednu a červnu. Kategorie odpor proti válce v Iráku dosáhla vrcholu
v únoru a pak pozvolně její výskyt klesal.
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22.6. Kvantitativní obsahová analýza Respektu
Tabulka č. 30: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu 2003 v
Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

0%
40,8%
5,3%
4,8%
0,5%
8,7%
6,3%
11,5%
0%
11,2%
0%
0%
2,1%
8,8%

Absolutní
četnost
0
6
1
6
1
2
3
8
0
5
0
0
1
1

%m

Absolutní
velikost v
mm 2
0
194766
25500
22960
2250
41360
30000
55030
0
53540
0
0
10120
41800

V lednu 2003 měly v týdeníku Respekt největší zastoupení analytické kategorie
muslimské země a politika s 40,8 %, válka s Irákem s 11,5 %, zbraně hromadného ničení
v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" s 11,2 %, další (nezařazené) s 8,8 % a konflikt
mezi Izraelem a Palestinou s 8,7 %.
Nejméně se vyskytovala analytická kategorie terorismus a New York, Guantánamo
a Afghánistán (0,5 %) a analytické kategorie islám, odpor proti válce v Iráku, kulturní,
politické a ekonomické dopady války s Irákem a odchod spojeneckých vojsk z Iráku se
naopak nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č. 30).

Celé názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a
Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve válce proti
raku (7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za potraviny" (10); Kulturní,
Politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho, „Západního"
(postkřesťanského) a světa Jejich", islámského (13)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tabulka č.24:MfDNES- zastoupení analytických kategorií vbřeznu2003 v %
Analytická kategorie

v %

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost

0,1%
27,1%
0%
7,2%
2,8%
1,3%
4,5%
26,9%
17,7%
8,7%
0%
0%
0%
3,7%

1

8
0
8
9
1
2
13
8
3
0
0
0
3

Absolutní
velikost v
mm2
880
212790
0
56495
22178
9975
35336
210957
139073
68420
0
0
0
29360

V únoru 2003 měly v týdeníku Respekt největší zastoupení analytické kategorie
muslimské země a politika s 27,1 % a válkas Irákem 26,9 %, odpor proti válce v Iráku
s 17,7 % a zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" s 8,7 %.
Na hranici 1,3 % výskytu se držela analytická kategorie konflikt mezi Izraelem a
Palestionu a výskyt na 0,1 % měla i kategorie islám.
Analytické kategorie islámská kultura a zvyky, kulturní, politické a ekonomické
dopady války s Irákem, odchod spojeneckých vojsk z Iráku a mezikulturní střet se v únoru
v týdeníku Respekt nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č. 31).
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Tabulka č. 24:MfDNES- zastoupení analytických kategorií v březnu 2003 v %
Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)

0%
22,6%
4,3%
3,6%
4,0%
1,5%
9,8%
34,2%
11,0%
2,7%
4,8%
0%
0%
1,1%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-ťalestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
0
12
2
4
9
3
5
13
5
3
2
0
0
1

Absolutní
velikost v
mm2
0
323930
61589
55104
58029
21810
139968
488728
158222
37945
68698
0
0
16370

V březnu 2003 se v týdeníku Respekt nejčastěji vyskytovaly analytické kategorie
válka s Irákem s 34,2 %, muslimské země a politika s 22,6 %, odpor proti válce v Iráku
s 11 % a účast ČR na válce s Irákem s 9,8 %.
Analytické kategorie islám, odchod spojeneckých vojsk z Iráku a mezikulturní střet
se v březnu 2003 v týdeníku Respekt nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č. 32).
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Tabulka č.24:MfDNES- zastoupení analytických kategorií v
Analytická kategorie

v %

Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
l erorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
CR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

0,5%
26,0%
5,1%
4,3%
0%
3,1%
1,3%
32,0%
19,9%
2,4%
0%
5,4%
0%
0%

Absolutní
četnost
2
5
2
3
0
2
1
12
7
2
0
2
0
0

březnu 2003 v %
Absolutní
velikost v
min2
4050
212745
41700
34801
0
25260
10750
262104
162982
19475
0
44586
0
0

V dubnu 2003 se v týdeníku Respekt nejčastěji vyskytovaly analytické kategorie
válka s Irákem s 32 %, muslimské země a politika s 26 % a odpor proti válce v Iráku
s 19,9%.
Analytická kategorie islám se vyskytovala s frekvencí 0,5 %. Analytické kategorie
terorismus a New York, Guantánamo a Afghánistán, kulturní, politické a ekonomické
dopady války s Irákem, mezikulturní střet a další (nezařazené) se nevyskytovaly vůbec (viz.
tabulka č. 33).
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Tabulka č.24:MfDNES- zastoupení analytických kategorií v březnu 2003 v %
Analytická kategorie

V%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

Islám jako náboženství (1)

0,4%
17,7%
2,9%
10,3%
2,4%
17,7%
0%
10,0%
7,5%
0,3%
0%
20,9%
0%
9,9%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-ťalestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

1
4
3
5
4
3
0
4
1
1
0
4
0
2

1750
80112
13270
46825
11085
80604
0
45300
33788
1500
0
95185
0
44960

V květnu 2003 se v týdeníku Respekt nejčastěji vyskytovaly analytické kategorie
odchod spojeneckých vojsk z Iráku s20,9 %, konflikt mezi Izraelem a Palestinou a
muslimské země a politika obě shodně s 17,7 %, terorismus a teroristické útoky s 10,3 %,
válka s Irákem s 10 % a další (nezařazené) s 9,9 %.
Analytické kategorie islám a zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN
„ropa za potraviny" a se vyskytovaly s frekvencí 0,4 %, resp. 0,3 %.
Analytické kategorie účast ČR na válce s Irákem, kulturní, politické a ekonomické
dopady války s Irákem a mezikulturní střet se nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č. 34).
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Tabulka č.24:MfDNES- zastoupení analytických kategorií vb ř e z n u2003 v %
Analytická kategorie

V%

Islám jako náboženství (1)

2,8%
27,1%
10,9%
0,5%
2,4%
29,8%
3,9%
8,0%
0%
0%
0%
9,8%
2,3%
2,5%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
2
5
2
1
1
3
2
1
0
0
0
1
1
1

Absolutní
velikost v
mm 2
11000
106451
42900
2000
9373
117021
15350
31450
0
0
0
38002
9100
9850

V červnu 2003 se v týdeníku Respekt nejčastěji vyskytovaly analytické kategorie
konflikt mezi Izraelem a Palestinou s29,8 %, muslimské země a politika s 27,1 %,
islámská kultura a zvyky s 10,9 % a odchod spojeneckých vojsk z Iráku s 9,8 %.
Jen 0,5 % četností byla zastoupena analytická kategorie terorismus a teroristické
útoky a kategorie odpor proti válce v Iráku, kulturní, politické a ekonomické dopady války
s Irákem a zbraně hromadného ničení v Iráku a program OSN „ropa za potraviny" se
v červnu 2003 v týdeníku Respekt nevyskytovaly vůbec (viz. tabulka č. 35).
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Graf Č.12: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
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Tabulka č. 36: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003

Analytická kategorie

v %

Islám jako náboženství (1)

0,4%
25,9%
4,2%
5,0%
2,4%

Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
CR a válka v Iráku (7)

6,8%

5,3%
25,1%
11,3%
4,2%

Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)

1,6%

4,1%
0,4%
3,3%

Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Absolutní
četnost
6
40
10
27
24
14
13
51
21
14
2
7
2
8

Absolutní
velikost v
mm 2
17680
1130794
184959
218185
102915
296030
231404
1093569
494065
180880
68698
177773
19220
142340

Celé názvy následujících analytických kategorií zní: Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a
Afghánistán (5); Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve válce proti
raku (7); Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN „Ropa za potraviny" (10); Kulturní,
Politické a ekonomické dopady války s Irákem (11) a Mezikulturní střet světa našeho, „Západního"
(postkřesťanského) a světa Jejich", islámského (13)
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V analyzovaném období od ledna do června 2003 se v týdeníku Respekt „ejíastěji
vyskytovaly analytické kategorie

m „sli r a ské

země a politika s 2 5 , 9 %, viíka s W k e m

s 25,1 % a odpor proti válce v Iráku s 11,3 %.
Nejmenšího zastoupení dosahovaly analytické kategorie islám a mezikulturní střet
obě shodně s výskytem 0,4 % (viz. graf č. 12 a tabulka č. 36)..
Z obsahové analýzy pro týdeník Respekt ve sledovaném období vyplývá, že se ve
významné míře objevuje téma referování o muslimských zemích a o politice a politicích
v těchto zemích, další jsou pak kategorie válka s Irákem a odpor proti válce v Iráku.
Tabulka č. 37: Respekt - Průměrné velikosti analytických jednotek v mm2 podle
analytických kategorii - leden až červen 2003 (po zaokrouhlení)
Analytická kategorie
Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
1 Další (nezařazené) (14)

K

dokreslení

obrazu

statistických

Průměr v mm 2
2947
28270
18496
8081
4288
21145
17800
21443
23527
12920
34349
25396
9610
17793

výsledků

četnosti

výskytu

jednotlivých

analytických kategorií v rámci obsahové analýzy je potřeba ještě doplnit průměrnou
velikost analytických jednotek v mm 2 (obdobně jako jsem to udělal v tabulce č. 21 pro
Týden a v tabulce č. 29 pro Mf DNES).
Z tabulky č. 37 můžeme vyčíst, že největší průměrné velikosti dosahovaly
analytické jednotky patřící do analytické kategorie kulturní, politické a ekonomické dopady
války širákem (34 349 mm 2 ), muslimské země a politika (28 270 mm 2 ), odchod
spojeneckých vojsk z Iráku (25 396 mm2), odpor proti válce v Iráku (23 527 mm 2 )

a

válka

2

s Irákem (21 443 mm ).
Nejmenší hodnoty lze zjistit u analytické kategorie islám (2 947 mm 2 ) a terorismus,
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

New York, Guántanamo a Afghánistán (4 288 mm2).
Z grafů č. 13a a 13b je pak možno vyčíst i vývoj výskytu jednotlivých analytických
kategorií ve zkoumaném období. Nejvýraznějším kulminačním bodem pro celé zkoumané
období je opět měsíc březen, kdy kulminovaly následující analytické kategorie: válka
širákem, účast ČR na válce v Iráku, kulturní, politické a ekonomické dopady války
s Irákem a muslimské země a politika.
Analytická kategorie odpor proti válce v Iráku měla vrchol v únoru, březnu a dubnu,
kdy se držela na takřka konstantních hodnotách, pak následoval pokles. Kategorie odchod
spojeneckých vojsk z Iráku kulminovala v květnu. Analytická kategorie konflikt mezi
Izraelem a Palestinou měla vrchol v červnu, přičemž po celé zkoumané období vykazoval
její výskyt vzrůstající tendenci. Ostatní kategorie zůstávaly na relativně konstantních,
poměrně nízkých hodnotách výskytu.
Graf č. 13a: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003 vývoj podílů zastoupení u analytických kategorií: ČR a válka v Iráku (7), Válka v Iráku (8),
Odpor proti válce v Iráku (9), Zbraně hromadného ničení v Iráku (10), Dopady války
s Irákem (11) a Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
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Graf c. 13b: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003 - vývoj
podílu zastoupeni u analytických kategorií: Islám jako náboženství (1), Muslimské země a
politika (2), Kultura a zvyky, v muslimských zemích (3), Terorismus a islám (muslimové) (4),
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5), Izraelsko-Palestinský konflikt (6), Mezikulturní stře (13) a
Další (nezařazene) (14)
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22-7. Srovnáni výsledků kvantitativní obsahové analýzy

MegoH^Po^£ŤPrÍměmé

Íe

'"°S,i *********

Analytická kategorie
Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)

Týden
0,4%
13,8%
7,6%
6,4%
2,3%
5,0%
8,2%
31,7%
6,2%
1,6%
3,9%
5,4%
1,0%
6,5%

MfDNES
0,4%
0,8%
4,9%
9,8%
1,2%
3,1%
8,7%
37,5%
11,7%
6,4%
8,7%
4,7%
0,2%
1,9%

" n a l „
Respekt
0,4%
25,9%
4,2%
5,0%
2,4%
6,8%
5,3%
25,1%
11,3%
4,2%
1,6%
4,1%
0,4%
3,3%

Průměr
0,4%
13,5%
5,6%
7,1%
2,0%
5,0%
7,4%
31,4%
9,7%
4,1%
4,7%
4,7%
0,5%
3,9%

Z provedené obsahové analýzy zkoumaných periodik lze vysledovat, že týdeník
Týden se nejvíce blíží v četnosti výskytu jednotlivých analytických kategorií průměrným
hodnotám a naopak deník Mf DNES a týdeník Respekt se vyznačují u některých hodnot
velmi podstatnými odchylkami od průměrných hodnot. Nejmarkantnější je tato odchylka u
kategorie 2 (muslimské země a politika).
Průměrně největší velikosti a z toho i zároveň plynoucího průměrného nejvyššího
počtu znaků vztahujících se kjedné analytické kategorii, bylo ve zkoumaném období
dosaženo u analytické kategorie kulturní, politické a ekonomické dopady války širákem
(21 952 mm 2 ). Následovaly pak kategorie válka s Irákem (18 831 mm 2 ), islámská kultura a
zvyky (17 221 mm 2 ), odchod spojeneckých vojsk z Iráku (15 696 mm 2 ) a odpor proti válce
v Iráku (15 380 mm 2 ).
Průměrně nejmenší velikosti naopak dosáhla analytická kategorie islám (4 305
2

mm ) a terorismus a New York, Guántanamo a Afghánistán (4 940 mm 2 ) (viz. tabulka
č. 39).
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kategorie vtm2

^ ^

^

^

anal tic

y ^

Analytická kategorie
Islám jako náboženství (1)
Muslimské země a politika (2)
Kultura a zvyky v muslimských zemích (3)
Terorismus a islám (muslimové) (4)
Terorismus a útoky z 11.9.2001 (5)
Izraelsko-Palestinský konflikt (6)
ČR a válka v Iráku (7)
Válka v Iráku (8)
Odpor proti válce v Iráku (9)
Zbraně hromadného ničení v Iráku (10)
Dopady války s Irákem (11)
Odchod spojeneckých vojsk z Iráku (12)
Mezikulturní střet (13)
Další (nezařazené) (14)
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jednotek pro jednotlivé analytické

Týden
MfDNES Respekt Průměr
1893
8074
2947
4305
8503
1020
28270
12598
12125
21042
18496
17221
4110
8971
8081
7054
4671
5861
4288
4940
8021
8625
21145
12597
11281
15866
17800
14982
13068
21982
21443
18831
8519
14094
23527
15380
3108
10522
12920
8850
15907
15601
34349
21952
7732
13960
25396
15696
7625
13078
9610
10104
4666
10759
17793
11073

22.8. Kvantitativní obsahová analýza vizuálních sdělení
Vzhledem k poměrně velkému množství analyzovanýeh vizuálních sdělení jsem se
rozhodl provést i pro vizuální sdělení kvantitativní obsahovou analýzu. Tato by měla
doplňovat výsledky z kvalitativní obsahové analýzy vizuálních sdělení (viz. kapitoly č
22.8.a 22.9.).
Analýza vizuálních sdělení (ať už kvalitativní a nebo i kvantitativní) má jen
doplňkový charakter k hlavní zvolené výzkumné metodě, kvantitativní obsahové analýze
mediovaných obsahů textové povahy (analytických jednotek). I s ohledem na rozsah této
práce jsem se rozhodl neprovádět kvantitativní analýzu pro každý měsíc zvlášť, ale provést
ji vždy pro dva měsíce společně (leden a únor, březen a duben, květen a červen). Toto
rozdělení kopíruje trend zjištěný v rámci kvantitativní obsahové analýzy mediovaných
obsahů textové povahy: v lednu a únoru dochází k nárůstů počtu mediovaných obsahů,
v březnu a dubnu toto množství kulminuje a v květnu a červnu dochází k opětovnému
poklesu.
Analytické kategorie pro vizuální sdělení byly ponechány shodně s výsledky
kvalitativní analýzy provedené pro vizuální sdělení, a to:
1. Islám jako náboženství, náboženské stavby a muslimští náboženští představitelé
2. Muslimské země, kultura a zvyky, život v muslimských zemích a komunitách
3. Terorismus, teroristé, následky teroristických činů a výcvik teroristů
4. Voj enská a válečná tématika
5. Další (nezařazené)
6. Muslimští politici
7. Nemuslimští politici

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

22.8.1. Kvantitativní obsahová analýza vizuálních sdělení- Týden
.m

TabU,ka

Č 40:

'

T den

ý

~ kupení

analytických kategorií v lednu a únoru 2003

Analytická kategorie

v%

Islam, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)

2,7%
13,9%
12,6%
49,1%
9,5%
4,5%
7,7%

Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

Absolutní
četnost
3
12
6
19
9
7
10

Absolutní
velikost v
mm 2
20940
105114
95460
371964
71664
33732
59013

V lednu a únoru byla nej frekventovanější vizuální sdělení referující o vojenské a
válečné tématice. Další byly muslimské země a třetí byla kategorie terorismus. Nejméně
frekventovanou kategorií byl islám (viz. tabulka č.40).

Tabulka č. 41: Týden - zastoupení analytických kategorií v březnu a dubnu 2003

Analytická kategorie

V%

Islam, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

3,1%
28,9%
~
1,2%
50,2%
6,4%
7,1%
3,1%

Absolutní
četnost
5
23
7
29
18
20
9

Absolutní
velikost v
mm 2
65605
609126
25994
1055400
133896
147393
63333

V březnu s dubnu bylo zjištěno následující pořadí analytických kategorií od
nejčetnější k nejméně četné: vojenská a válečná tématika, muslimské země, muslimští
politici, další (nezařazené), nemuslimští politici a islám, terorismus (viz. tabulka č. 41).
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v%

Tabulka č. 42: Týden - zastoupení analytických kategorií v květnu a červnu 2003

Analytická kategorie

V%

Islám, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)

Absolutní
četnost

12,0%
25,7%
12,0%
13,7%
27,7%
2,3%
6,6%

Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

Absolutní
velikost v
mm 2
2
89984
12
192180
9
90181
7
102837
16
207444
7
17267
11
49404

V květnu a červnu 2003 byla nejfrekventovanější analytická kategorie další
(nezařazené), druhá pak byla kategorie muslimské země. Nejméně frekventovanou byla
kategorie muslimští politici se 2,3% (viz. tabulka č.42).

Graf č . l l : Týden - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
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Tabulka č. 43: Týden - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
Analytická kategorie

V%

Islám, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)

~

Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

4,9%
25,1%
5,9%
42,4%
11,4%
5,5%
4,8%

10
47
22
55
43
34
30

176529
906420
211635
1530201
413004
198392
171750

Za celé zkoumané období byla nej frekventovanější kategorie vojenská a válečná
tématika (s významným poklesem četnosti výskytu pro měsíce květen a červen). Druhá
nejčetnější byla kategorie muslimské země (s výraznějším propadem hodnot pro leden a
únor 2003). Třetí byla kategorie další (nezařazené) s průměrně 11,4 %.
Kategorie muslimští politici s 5,5 %, islám s 4,9 % a nemuslimští politici s 4,8 %
patří k nejméně frekventovaným analytickým kategoriím vizuálních sdělení pro týdeník
Týden (viz. graf č. 11 a tabulka č.43).

22.8.2. Kvantitativní obsahová analýza vizuálních sdělení - Mf DNES
Tabulka č. 44: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v lednu a únoru 2003

Analytická kategorie

V%

Islám, náboženské stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

3,4%
15,1%
4,9%
41,1%
11,7%
8,1%
15,7%

7
12
13
56
45
16
37

115330
509464
167172
1388279
394602
271793
529636

V lednu a únoru byly nej frekventovanější analytické kategorie vojenská a válečná
tématika (41,1 %), nemuslimští politici (15,7 %) a muslimské země (15,1 %). Nejméně se
vyskytovala kategorie islám s 3,4 % (viz. tabulka č.44).
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T a b u l k a č. 4 5 : Mf DNES

- zastoupení

analytických

Analytická kategorie

kategorií

V%

Islám, náboženské stavby a náboženští nředstavitelp m
Muslimské zeme, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

3,0%
26,2%
1,8%
44,1%
11,7%
5,3%
7,9%

v březnu

a

dubnu

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2
12
263725
85
2275326
16
158467
133
3823995
103
1013605
34
456624
44
682961

V březnu a dubnu byla u Mf DNES nejfrekventovanější kategorie vojenská a
válečná tématika, muslimské země a další (nezařazené).
Nejméně frekventovanými kategoriemi byly islám se 3 % a terorismus s 1,8 % (viz.
tabulka č. 45).

Tabulka č. 46: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v květnu a Čt

Analytická kategorie

V%

Islám, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

3,4%
38,9%
16,9%
12,0%
8,1%
12,9%
7,8%

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2
3
84055
44
950704
27
415160
15
293573
14
198866
23
317794
13
187764

V květnu a červnu 2003 byly nejčetnější kategorie muslimské země (38,9 %),
terorismus (16,9 %) a muslimští politici (12,9 %). Nejméně frekventovaná byla kategorie
islám se 3,4 % (viz. tabulka č. 46).
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Graf Č.12: Mf DNES - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
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Analytická kategorie

V%

Islám, náboženské stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

3,2%
25,8%
5,1%
37,9%
11,1%
7,2%
9,7%

Absolutní
četnost
22
141
56
204
162
73
94

Absolutní
velikost v
mm2
463110
3735494
740799
5505847
1607073
1046211
1400361

Ve zkoumaném období ledna až června 2003 byla nejfrekventovanější kategorie
vojenská a válečná tématika s průměrným výskytem 37,9 % (přičemž obdobně jako u
Týdne došlo v měsících květnu a červnu k významnému poklesu četnosti této analytické
kategorie). Druhou byla kategorie muslimské země s 25,8 % průměrného výskytu (u této
analytické kategorie docházelo k postupnému nárůstů měřených hodnot, přičemž nejnižší
hodnoty byly naměřeny pro měsíce leden a únor). Třetí nej frekventovanější byla kategorie
další (nezařazené) následována kategorií nemuslimští politici.
Nejméně se vyskytovala kategorie islám s 3,2 % průměrně (přičemž zajímavé je, že

94

po celou zkoumanou dobu byla četnost výskytu této kategorie takřka konstantní (viz. graf č.
12 a tabulka č. 47).

22.8.3. Kvantitativní obsahová analýza vizuálních

sdělení-Respekt

Tabulka č. 48: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu a únoru 2003
Analytická kategorie

V%

Islam, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

2,0%
31,0%
3,7%
27,1%
23,8%
1,1%
11,3%

Absolutní
četnost
1
8
1
9
11
1
7

Absolutní
velikost v
mm2
20250
306470
36890
267969
235979
11000
111806

V lednu a únoru se u týdeníku Respekt vyskytovala nejčastěji kategorie muslimské
země s 31 %, pak vojenská a válečná tématika s 27,1 %, dále kategorie další (nezařazené)
s 23,8 %.
Nejméně frekventované byly kategorie islám se 2 % a muslimští politici s 1,1 %
(viz tabulka č. 48).

Tabulka č. 49: Respekt - zastoupení analytických kategorií v březnu a dubnu 2003
v%
Analytická kategorie

V%

Islám, náboženské stavby a náboženští představitelé (1)

1,8%
24,4%
2,1%
39,3%
19,9%
5,9%
6,6%

Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

Absolutní
četnost

Absolutní
velikost v
mm2

2
11
1
16
13
4
8

25291
350091
30520
562761
285423
85314
94250

V březnu a dubnu měla nejčastější výskyt kategorie vojenská a válečná tématika,
muslimské země a další (nezařazené).
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Nejméně se referovalo o kategoriích terorismus s2,l % a islám s 1,8 % (viz.
tabulka č. 49).

Tabulka č. 50: Respekt - zastoupení analytických kategorií v květnu a červnu 2003
Analytická kategorie

V%

Islám, nabozenske stavby a náboženští představitelé (1)

Absolutní
četnost

2,9%
36,6%
7,5%
17,7%
24,4%
1,2%
9,7%

Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

1
4
2
4
10
2
3

Absolutní
velikost v
nim2
18515
226903
46291
110142
151185
7650
60298

V květnu a červnu byla nej frekventovanější kategorie muslimské země s 36,6 %,
další (nezařazené) s 24,4 %, vojenská a válečná tématika s 17,7 % a nemuslimští politici
s 9,7 %.
Nejméně frekventované byly kategorie islám s 2,9% a muslimští politici s 1,2 %
(viz. tabulka č. 50).
Graf č.13: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
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Tabulka č. 51: Respekt - zastoupení analytických kategorií v lednu až červnu 2003
Analytická kategorie

V%

Islám, náboženské stavby a náboženští představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)

—

Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

Absolutní
četnost

2,1%
29,1%
3,7%
30,9%
22,1%
3,4%
8,7%

Absolutní
velikost v
min2
4
64056
23
883464
4
113701
29
940872
34
672587
7
103964
18
266354

Za celé zkoumané období byly nejfrekventovanější kategorie vojenská a válečná
tématika s 30,9 % (s nárůstem výskytu od ledna a února k březnu a dubnu a s významným
poklesem v měsících květnu a červnu), muslimské země s29,l % (s mírným poklesem
hodnot pro období březen a duben) a další (nezařazené) s22,l % (s frekvencí výskytu
neklesající pod cca 20 %, nejmenší hodnota byla naměřena pro období březen a duben).
Nejméně frekventované byly kategorie terorismus s 3,7 %, muslimští politici
s 3,4 % a islám s 2,1 % (viz graf. č. 13 a tabulka č. 51).

22.9. Kvantitativní obsahová analýza vizuálních sdělení - porovnání
výsledků
Tabulka č. 52: Průměrné zastoupení analytických kategorií u vizuálních sdělení
v lednu až červnu 2003 v %
Analytická kategorie

Týden

Islám, náboženské stavby a náboženští
představitelé (1)
Muslimské země, kultura a zvyky (2)
Terorismus (3)
Vojenská a válečná tématika (4)
Další (nezařazené) (5)
Muslimští politici (6)
Nemuslimští politici (7)

MfDNES

Respekt

Celkem

4,9%

3,2%

2,1%

3,4%

25,1%
5,9%
42,4%
11,4%
5,5%

25,8%
5,1%
37,9%
11,1%
7,2%

29,1%
3,7%
30,9%
22,1%
3,4%

26,6%
4,9%
37,1%
14,9%
5,4%

4,8%

9,7%

8,7%

7,7%

V tabulce 6.52 jsou uvedeny průměrné hodnoty pro zastoupení jednotlivých
analytických kategorií vizuálních sdělení za celé zkoumané období.
97

Nejfrekventovanější byla analytická kategorie vojenská a válečná tématika
s 37,1 "/o, druhá byla kategorie muslimské země s 26,6 % a třetí kategorie další
(nezařazené) s 14,9 % (pro tuto kategorii je patrný vysoký výkyv naměřených hodnot
směrem nahoru pro týdeník Respekt).
Nejméně frekventovaná byla naopak kategorie islám s průměrnou velikostí hodnot
3,4 %.
Z kvantitativní analýzy vizuálních sdělení vyplývá, že referování formou vizuálních
sdělení o islámu, terorismu a muslimských politicích nepatřilo mezi často se objevující
témata (vizuálních sdělení). Významný podíl naopak zabíralo referování o válce a vojsku
(ve vztahu na základní výzkumnou otázku) a o muslimských zemích.
Vysoký podíl kategorie další (nezařazené) spatřuji v poměrně častém výskytu
ilustračních obrázků (k mediovaným obsahům textové povahy jinak se vztahujícím
k základní výzkumné otázce), které neměly s tématem islámu a ani muslimů nic
společného. Signifikantní díl z kategorie další (nezařazené) zabírají i vizuální sdělení, která
by šla shrnout pod název „fotografie autorů mediovaných obsahů" a „odpor proti válce
v Iráku" (odpor proti válce v Iráku se jako vizuální sdělení začal objevovat až od druhé
poloviny března).

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

VI. Aplikace metody kvalitativní obsahové analýzy
23. Provedení kvalitativní obsahové analýzy
Provedení kvalitativní obsahové analýzy ulehčí preciznější definici jednotlivých
analytických kategorií, které jsou jedním z hlavních pilířů reliability a validity výsledků
celé obsahové analýzy, přičemž zdrojem výzkumného materiálu pro kvalitativní analýzu
budou stejná tištěná média, ze kterých bude sbírán výzkumný materiál pro analýzu
kvantitativní, tedy deník M f D N E S a týdeníky Týden a Respekt.

23.1. Postup při kvalitativní obsahové analýze - časové rozmezí
Časové rozmezí, z jehož průběhu budou získávány výzkumné materiály jsem
stanovil na měsíc leden roku 2003. Zde je ovšem patrná jedna z prvních slabin takového
přístupu. Největší díl zkoumaného materiálu pro kvalitativní obsahovou analýzu bude
pocházet z deníku MfDNES.
Zde jsem zvažoval mezi dvěma možnými přístupy. Mohl jsem omezit například
časové období pro materiály z deníku M f D N E S na dva nebo tři týdny. Takto by ale mohlo
dojít k tomu, že některá z témat, která by mohla být relevantní pro provedení kvalitativní
analýzy, a která by se mohla projevit i ve výsledcích kvalitativní analýzy, by mohla být
v části vstupních dat vynechána.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl jít druhou cestou a tedy provést kvalitativní
analýzu pro všechna zkoumaná tištěná média ve stejném období, tedy lednu 2003, a to i
přes již zmiňovanou disproporci v množství základního vstupního zkoumaného materiálu.

23.2. Kvalitativní obsahová analýza - volba metody
Samotná metoda kvalitativní analýzy je metoda silně subjektivní a vždy záleží
daleko více na osobě výzkumníka než při použití metody kvantitativní. Kvalitativní
obsahovou analýzu jsem prováděl formou interpretace (za použití postupů rétorické analýzy
(viz. kapitola 13.4.)) a srovnáním analyzovaných textů a jejich částí s odbornou literaturou.
Analýza vizuálních sdělení pak byla provedena pomocí sémiotické analýzy
přístupem, který popsal Roland Barthes (pozn. tento přístup je podrobněji popsán v kapitole
13.5. této práce).
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Již od počátku řešení zvolené výzkumné otázky bylo zřejmé, že se jedná o otázku
komplexní, kterou bylo nutné rozdělit na segmenty, podotázky, a teprve na ty hledat
v rámci zvolené výzkumné metody, obsahové analýzy, odpovědi, které pak budou ve svém
celku podávat odpověď i na otázku základní.
Tyto podotázky musí ve svém komplexu co nejvíce vystihovat obsah a smysl
základní výzkumné otázky, jinak by mohlo dojít k opomenutí významné součásti tohoto
zkoumaného společenského fenoménu a výsledná odpověď by nebyla dostatečně vaiidní,
neboť by neodpovídala co možná nejpřesněji na zvolenou výzkumnou otázku.

23.3. Identifikované tématické skupiny pro mediované obsahy textové
povahy
Pro provedení kvalitativní analýzy jsem identifikoval níže uvedená skupinová
témata, jež pokrývala obsahově většinu možných tématických okruhů vztahujících se
k referování zkoumanými médii o problematice islámu:
a)islámská kultura

e)válka s Irákem

b)muslimské zvyky

f)civilizační střet

c)muslimské země a politika

g)konflikt mezi Izraelem a Palestinou

d)terorismus (ve vztahu k islámu)

h)muslimské komunity v Evropě

Při provádění kvalitativní analýzy bylo snahou odhalit jednak stereotypní skupiny
témat a jednak odhalit i postoje typické pro zkoumaná média vážící se k těmto opakujícím
se tématům. Kvalitativní analýza je, jak již bylo uvedeno výše, metodou s nižší mírou
validity a s vyšší mírou subjektivity, než je tomu u metody kvantitativní, a proto se
zpracovatel při analýze odvolává i na odbornou literaturu. Kvalitativní metoda pak slouží
k doplnění výsledků analýzy kvantitativní.
Níže jsou uvedeny citace z mediovaných obsahů patřících do jednotlivých
tématických skupin vykazujících znaky stereotypů129, z nichž některé jsou komentovány
zpracovatelem postupem rétorické analýzy a komparací s odbornou literaturou.

Stereotypy v mediovaných obsazích viz. např. Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal,
Brno, 2003, str. 193 - 207; nebo Kopplová, B., Jirák, J.: Média a společnost, Portál, Praha, 2003, str. 144 -146

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

23.3.1. Islámská kultura a kultura v muslimských zemích
„Tohle se smí a tohle ne - Iráčané mohou číst západní tisk i internet - ale
v omezených dávkách„...

Ve státních médiích včetně televize se sice dozví poslední

výsledky anglické fotbalové ligy, ale politické zpravodajství vytváří především

optimistické

šoty o jednotě iráckého lidu či záběry ze schůzek Saddáma Husajna s armádním

velením.

Na televizorech lze naladit víc programů, ale povahou svých zpravodajských relací se příliš
neliší. ... " (Respekt, č. 3/2003, str. 12)
„Plakal jsem za BagdádIráku"-

„... V některých

Sochař Mohamed Ghání ukazuje, jak uspět v dnešním

islámských zemích, například v sousední

Saudské Arábii, je

sochařství takřka zakázané. Podle striktního výkladu, který dnes zastává například vlivné
sausdkoarabské

hnutí wahábitů, Korán odmítá jakékoliv figurální

výtvarné

zobrazení.

Islámská kultura v průběhu dějin toto omezení kompenzovala kaligrafií, tedy dekorativním
způsobem ztvárnění písma, jež je hojně k vidění na sakrálních objektech. ..." (Respekt,
č. 4/2003, str. 22)
„Jeden den v Babylonu"-

„... Irácký prezident Saddám Husajn v 80.letech Babylon

částečně zrekonstruoval. Na starých základech nechal vystavět stěny z cihel. ... " (Respekt,
č. 5/2003, str. 11)
Komentář zpracovatele: kultura v muslimských zemích bývá popisována z našeho
pohledu jako zaostalá s mnoha pro nás ne úplně logickými omezeními vycházejícími buď
z nedemokratických (někdy až tyranských) vládních režimů v muslimských zemích a nebo
ze způsobů praktického užití islámské víry, přičemž například wahábismus je ne úplně
přesně označován jako hnutí uplatňující „striktní výklad Koránu" 130 .

30

Více k wahábismu: Schwartz, S.: The Two Faces Of Islam, Random House, New York, 2003, str. 101-136

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

23.3.2. Muslimské zvyky
„S rýčem na DNA" je název článku z časopisu TÝDEN pojednávající o druhé
manželce íránského šáha Rezy Pahlaviho, Soraye, které bylo v Íránu přezdíváno
„princezna se smutnýma očima", neboť byla již sedm let po sňatku vlastním manželem
zavržena proto, že mu nedovedla porodit následníka trůnu. Podle íránské ústavy tak mohla
vládnoucí dynastie o trůn přijít. To se tak nakonec stejně stalo, když byla tato dynastie
v roce 1979 svržena islámskou revolucí imáma Chomejního. Další osud Soraye po tom, co
byla zavržena byl také smutný, neboť se musela uchýlit do vyhnanství v Německu. (Týden,
č. 3/2003, str. 15)
Komentář zpracovatele: Jistá zvrácenost tohoto kulturního prostředí a nerovnost
muže a ženy v něm se nám může zdát viditelná i na osudu vyhnané ženy, která se musela
uchýlit do vyhnanství pod ochranu Spolkové republiky Německo poté, co byla zavržena,
tedy vlastně odmítnuta a vyhnána vlastním manželem za to, že mu není schopna porodit
syna, následníka trůnu a pokračovatele vládnoucího rodu.
„Jordánsko:

Bratr jisté vdavekchtivé dívky ukamenoval

ovčáka, který přenášel

psaníčka mezi sestrou a jejím milencem. Svým „jednáním" proto poškodil čest rodiny. ..."
(Týden, č. 4/2003, str. 51).
Komentář zpracovatele: V těchto větách je skryto mnoho nepochopení muslimské
kultuře. Mladík, se kterým si ona dívka psala totiž může být stěží milencem (jak my si
můžeme asociovat podle použitého výrazu), protože se té dívky pravděpodobně ani ještě
nedotkl a ani ji nepolíbil.
„... Musíte si uvědomit, že i to, co je pro Vás v Evropě ilegální, je na Blízkém
východě běžná mezinárodní obchodní výměna. ...", „... „Mezi Sýrií a Irákem se hodně
pašuje, " říká obchodník z Dóhuku, „ ropa a benzín do Sýrie, do Iráku třeba levné sladkosti
a textil. "... " (Týden, 03/2003, str. 53).
„Saudská Arábie: Víš, co dělá tvoje žena?" „... Kšestnácti

měsícům vězení a třem

stům ranám holí odsoudili v Arábii australského lékaře. Důvod? Oženil se se zlodějkou.
Filipínská manželka Roberta Thomase Lorna kradla v rijádské nemocnici

zdravotnický

materiál. Soud ji poslal na 16 měsíců do vězení. Podle islámského zvykového práva šaría
však neudělá žena nic, o čem by její muž nevěděl, a tak se stal primář

sterilizačního

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oddělení

Nemocnice

prince

Abdallaha

bin Abdalazize

spolupachatelem.

..."

(Týden ě

11/2003, str. 48)
„Limonádová zbraň - Meccakola se stala šlágrem evropských
Francouzský podnikatel

muslimů"

tuniského původu Taufik Maslusi (47) se nechal inspirovat

úspěchem jiných „islámských" limonád, íránskou zamzamkolou nebo suadskou starkolou
Ve Francii žije pět milionů muslimů. Podle sociologů sice jen asi patnáct procent se modlí
ale islám považují za součást své identity. ... <<• „ ...Nepijte jako hlupáci, pijte angažovaně, "
oslovuje Maslúsí na etiketě konzumenty. Také jim na lahvi říká, že deset procent zisku jde
ve prospěch projektů v Palestině a deset procent evropským neziskovým

organizacím

„podporujícím světový mír". ... " (Týden, č. 11/2003, str. 58)
Komentář zpracovatele: Celkově lze konstatovat, že muslimské zvyky byly
recipientům předkládány jako něco, co působí z našeho pohledu jako zastaralé, sobecké a
někdy až nehumánní. Muslimové byli také zobrazováni jako lidé, kteří lpí na
malichernostech (viz. meccakola) a nebo na striktním dodržování patriarchálního
uspořádání společnosti s výrazně nerovnoprávným postavením muže a ženy, v neprospěch
ženy. Toto jsou ale charakteristiky, které se sice v islámském světě, a nejen vněm,
vyskytují, ale nemají s islámem nic společného131.

23.3.3. Muslimské země a politika
„... Jemen bojuje s USA proti teroristům, je ale i jejich útočištěm ... ", „... Spojenec
s kudlou za zády...", „... Jemen, jedna z nejchudších zemí světa, ...", „... Podle listu
YEMEN TIMES je v zemi se 17,5 milionu obyvatel nejméně šedesát milionů zbraní
jednotlivé klany v silně konzervativní společnosti chrání svoje členy a také území

...",„...

od září 1994 platí v Jemenu nová ústava založená na islámském právu šaría ...", (Týden,
č. 3/2003, str. 52)
Komentář zpracovatele: toto všechno jsou tvrzení, která v nás mohou vyvolávat
pocity, že Jemen a tudíž i jeho obyvatelé jsou lidé, kteří jsou jednak velmi chudí, ale
zároveň jsou to extrémisté, kteří jsou ochotni zabíjet další nevinné lidi jen na základě svého
přesvědčení (byli křesťané v dobách křížových válek jiní?), jednoduchým výpočtem
zjistíme, že v této zemi připadá na každého obyvatele, tedy i na staré, ženy a děti, přibližně
' Dále viz. např.: Frouzová, M.: Závoj a džíny, Vyšehrad, Praha, 2005
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3 a kus zbraně, a že spoleěnost j e zde si,ně k o n z e r v a t i v m ,

což znamenáj

^

fc

současné západní, tedy tržně-konzumní, hodnoty a vjistém smyslu zůstává ve vývojové
fázt „středověku". Potvtzenim „ t o j e , t0> ž e o d r o k u , 9 9 4 p l a t i v J e m e n u n o v á
^
založená na právu šaría, o kterém víme mimo jiné to, že se zlodějům na základě tohoto
prava usekávají ruce a nevěra je trestána ukamenováním.
Jemen se tak stává zemí, která je velice nebezpeěná a jejich spojenectví sUSA a
přeneseně , snámi (kulturami s křesťanskou historií) je nestálé a nespolehlivé. Je
naznačeno, že Jemen spolupracuje v boji proti terorismu jen proto, aby se vyhnul vojenské
intervenci na vlastním území.
„Zemři na svobodě - Někdejší íránská „dvojka" smí z domácího vězení"-,
Odpůrci revoluce v Íránu ... byli rovnoupopravováni, ženy znásilňovány... » Tak tato slova
se odvážil napsat v té době druhý nejvýše postavený muž v Íránu, považovaný

za

automatického následovníka otce islámské revoluce - ajatolláha Chomejního."; „...
Čekatel na nejvyšší post země ostrou kritikou popsané zvůle zcela ztratil Chomejního
důvěru. „Protože je jasné, že po mém skonu předáš zemi, naši drahou islámskou revoluci a
islámský lid Íránu liberálům, nejsi způsobilý být mým nástupcem, " napsal tehdy umírající
vůdce Montazerímu. „Nezasahuj už do politických záležitostí a Bůh ti snad odpustí tvé
hříchy. " (Týden, 06/2003, str. 40)
„Irák: Kdo je kdo" „... Nejužší okruh věrných tvoří jeho rodina a hrstka přátel
zmládí. Ani příbuzenství s „řezníkem z Bagdádu" ale klidný spánek nikomu nezaručí. ...";
Nejbližšími spojenci Husajna jsou jeho dva synové Údaj a Kusaj. Přestože oba
spolupracují na výnosném kšeftování se zbožím zakázaným embargem OSN, vládne mezi
nimi rivalita. ..."; „... K nejcitlivějším úkolům využívá prezident Husajn služeb bratrance
Alího Hasana AI Madžída, známého v Iráku pod přezdívkou Chemický AU. Vysloužil šiji
v roce 1988 návrhem a provedením operace ANFAL (Odpad), která

„zpracovávala"

potlačení kurdského povstání chemickými zbraněmi. ..." (Týden, 07/2003, str. 50)
„Alžírsko/Francie"

„...

Nadšené

vítání

statisíců

lidí provázelo

návštěvu

francouzského prezidenta v Alžírsku. Při první oficiální cestě hlavy Francie do Alžírska od
vyhlášení nezávislosti roku 1962 vyzval Jacques Chirac občany obou zemí ke vzájemnému
smíření a posílení spolupráce. Alžířané ocenili francouzský postoj v irácké krizi. ..."
(Týden, č. 11/2003, str. 49)
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"Maroko"

Odbornici v Rabatu pracují na projektu, který by v budoucnu údajně

mohl vyřešit energetické problémy Evropy. Na dva „.sice kilometrů dlouhém pásu západní
Sahary mají vyrůst větrné elektrárny, jež by pokryly polovinu evropské spotřeby

energie.

..." (Týden, č. 12/2003, str. 49)
„Turecko: Ztrestance

premiérem"

„... šéfem vlády se stal umírněný

islamista

Recep Tayyip Erdogan, jenž byl vězněn pro podněcování náboženské nesnášenlivosti. ... «
Stal
° SS tak • • roku 1997' kdy přednášel starou tureckou báseň: „Mešity jsou naše
kasárna, minarety naše bajonety"... " (Týden, č. 12/2003, str. 49)
PÚkÍStán

a Indie

v roce

1998provedly sérii jaderných zkoušek, které vyvolaly ve
světě odsouzení. ..." (MfDNES, č. 10/2003, str. A9)
" • • Italská

P°licie

bavila

v přístavu Janov na 50 tun chemikálií, které by mohly

být zneužity k výrobě zbraní hromadného ničení. ..." (MfDNES, č. 14/2003, str. A10)
Komentář zpracovatele: Muslimské země bývají popisovány často jako země, kde
dochází k likvidaci politických odpůrců nedemokratickými metodami, někdy až metodami
porušujícími základní lidská práva, zároveň ale bývají muslimské země a politika jejich
vrcholných představitelů popisovány tak, že na jejich rozhodnutích závisí a nebo může
záviset i budoucí osud Evropy (je zdůrazňována závislost na ropě a zemním plynu, ale i
možná budoucí závislost na dovozu elektrické energie, např. z Maroka z plánovaných
větrných elektráren), stejně tak jsou pro nás muslimské země ale i zdrojem ohrožení
(možné plány a snahy o výrobu zbraní hromadného ničem - Libye, testy jaderných zbraní Pákistán,...)

23.3.4. Terorismus (ve vztahu k islámu)
»Terorismus: nebe, peklo, ráj." (Týden, č. 1/2003, str.50)
„... Jemen je už léta znám jako jedno z hlavních útočišť teroristů ..." „... Ještě
předloni

tu islamisté

naverbovali

ve zvláštních

náborových

střediscích

desítky

tisíc

bojovníků pro afghánský Taliban. Na místě dostali peníze a letenku do Kandaháru. Vedle
Saudských Arabů tvoří dnes Jemenci nejpočetnější skupinu „válečných" zajatců v celách
na americké vojenské základně Guantanamo. ...,", „... údaje o řadě výcvikových

táborů

islámských radikálů na území Jemenu ...",„... ti, kdo nesli odpovědnost za krvavé atentáty

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

na americká velvyslanectví vNairobi a Dares-Salamu
...", (Týden č. 3/2003, str. 52)

v roce 1998, měli jemenské pasy

Komentář zpracovatele: jedná se o autorem textu dostatečně nepodložená fakta,
neboť ani jedno z výše uvedených tvrzení se neopírá o hlubší fakt, než o ten, že v Jemenu
skutečně došlo k několika teroristickým útokům, což ovšem nemusí hned znamenat, že tato
země je „líhní" terorismu. Například ve Francii docházelo v polovině 90.1et 20.století také
k častým teroristickým útokům a nikdo Francii nikdy ani slovně nenapadl, že by byla líhní
mezinárodního terorismu132.
Jako silně nepravděpodobné se jeví i tvrzení, že v zemi ještě v roce 2001 došlo
k naverbování desítek tisíc bojovníků pro afghánský Taliban. Na podzim roku 2001
skutečně USA zaútočily na režim Talibanu v Afghánistánu a dá se předpokládat, že
docházelo k určitému verbování osob, které budou ochotny bojovat proti USA,
pravděpodobně k tomu docházelo i v Jemenu. Užitím výrazu „desítky tisíc bojovníků" ale
autor textu dává najevo, že se nejednalo o deset tisíc a pravděpodobně ani o „dvě desítky
tisíc", ale ještě o více bojovníků. Tito měli dostat peníze a letenku do Kandaháru, což je
skutečně město v Afghánistánu, které bylo a dosud je považováno za něco jako základnu a
také za místo vzniku radikálního islámského hnutí Taliban (ostatně zajímavý je i význam
slova TALIBAN, neboť pochází z arabštiny z kořene slova u ^ neboli žádat, požadovat a
Taliban pak znamená: ti, kdo požadují správné vedení od Boha - ono požadování je ale
nutné pochopit tak, že prosí Boha o to, aby jim ukázal správnou cestu, jak ho uctívat).
Podle zveřejňovaných zpráv skutečně došlo v Afghánistánu k zadržení několika tisíc osob,
tzv. nepřátelských bojovníků, kam se ale potom poděly ty „desítky tisíc bojovníků, co
přiletěly z Jemenu" a to ještě vezměme v úvahu, že Jemen pravděpodobně nebyl jedinou
zemí, odkud do Afghánistánu přijížděli muslimští věřící bojovat za věc islámu a proti
vojskům USA.
Pokud budu pokračovat v rozvíjení této úvahy, tak si musím položit i otázku, kolik
vlastně bylo a je na Guantanámu (americká vojenská základna na Kubě) vězněno osob.
V médiích bylo zveřejněno skutečně mnoho údajů, ale nikdy ani jeden nepřesáhl číslo 600
vězněných osob. A i když tedy velká část z nich jsou osoby z Jemenu a Saudské Arábie, tak
pokud budu jednoduše počítat, tak mi vyjde, že v roce 2001 odjelo jen z Jemenu desítky
www.ctk.cz, „Alžírský terorista odsouzen ve Francii na deset let.", 29.3.2006
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tisíc osob (pozn.: podle tohoto článku), pravděpodobně ne jen Jemenců, již předtím ale
samozřejmě v Afghánistánu alespoň nějací bojovníci prostě museli být, pravděpodobně
několik tisíc, pak určitě do Afghánistánu dorazili i bojovníci z jiných zemí.
Když tedy bylo několik tisíc bojovníků ze strany armády USA zabito a několik tisíc
zajato (část z nich byla převezena do věznic na Guantanamu a i jinde) a část jich
pravděpodobně zůstala naživu a bojuje dále, tak se stále nemohu dopočítat minimálně
několika tisíc osob, které se buď někde „vypařily" a nebo prostě neexistovaly a autor
zmíněného článku, Petr Podaný, tento údaj použil ve víře zvednout atraktivitu svého
článku. Pro ukázku, jen za dobu tzv. afghánské války (1979-1989, kdy se v Afghánistánu
angažoval vojensky SSSR), bylo za daleko větší podpory ze strany dalších muslimských
států a USA získáno jen něco kolem 60 000 - 100 000 dobrovolníků. A to tehdy měli
islámští bojovníci podporu a měli své rekrutační kanceláře nejen v zemích tzv.
muslimského světa, ale i v USA a ve Velké Británii v Londýně 133 .
Británie:

Sberanidlem

na mešitu" - „ ...vtrhla policie do londýnské mešity ve

Finsbury Parku a zatkla sedm islámských extrémistů", „Policie odsud odvezla množství
dokumentů a počítače. ", „Londýn je už mnoho let jedním z center výcviku
extrémistů.",

náboženských

„ V mešitě, kde se uskutečnila razie, se verbují a setkávají

náboženští

extrémisté. Působí v ní jeden z nejradikálnějších muslimských duchovních žijících v Británii
a bývalý

bojovník

proti

Sovětům

v Afghánistánu,

Abu Hamza

Masri.

Svatostánek

navštěvoval i Richard Reid, ..."; (Týden, č. 5/2003, str. 49)
„Teroristé nepřijeli" - „ ... přes Česko pravděpodobně pouze vede jedna z tras, po
níž potenciální teroristé míří dále na západ. ..."; (Týden, č. 6/2003, str. 23)
„Skutečné

hrozby, nebo zbytečná panika? Bin Ládin vyzývá kobraně

Iráku a

Taliban v Afghánistánu sílí. „; „... Nejhledanější terorista světa se v nové zvukové nahrávce
postavil na stranu Iráku a burcoval k boji s Amerikou. Podle Bílého domu je to další důkaz
spojení Bagdádu s terorismem. ..."; „... Bin Ládinovo poselství se podle

saúdskoarabských

médií setkalo s nadšeným ohlasem u mnoha muslimských věřících, pro které minulý týden
vrcholila tradiční pouť do Mekky. ..."; „... arciterorista Usáma Bin Ládin..."; „...Propojení
teroristů a režimů, které vyvíjejí zbraně hromadného ničení už nesmí být přehlíženo ..."; „...
Je jasné, že mezi Al-Kaidou a iráckým režimem jsou vazby..." (Týden, č. 8/2003, str. 48)
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Bonanate, L.: Mezinárodní terorismus, Columbus, Praha, 1997, str. 58 a násl.
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"

USA/Pákist

án:

Superteroristapod

zámkem" „... Z pákistánského Rávalpindí putují

do Washingtonu bedny plné adres nejhledanějších teroristů světa. ..."; „... Je to slušný
člověk se smyslem pro humor, prohlašují o Chálidu Šajchovi Muhammadovi jeho známí.
FBI je jiného

názoru. ..."; „... Dokumenty zabavené při teroristově zatčení

naznačují, že bin Ládin žije a že je zdráv, ale připravuje Západu „další
překvapení".

nejenom

monumentální

Američtí vyšetřovatelé mají podle vlastních slov celé spektrum možností, jak

donutit bývalého studenta univerzity v Greensboro mluvit, a jsou připraveni jich použít. ... "
(Týden, č. 11/2003, str. 49)
„ ... z teroristických akcí a únosů Abu Sajjaf Group je stále více zřejmé, že mu jde
hlavně o finanční profit. ... " (Týden, č. 12/2003, str. 53)
„AI Kajda řádí na internetu"; „... dokazuje, jak účinnou propagandistickou

zbraní

internet je. " (MfDNES, č. 2/2003, str. A8)
„Dva islámští radikálové obvinění z vraždy ... "; „... jeden z útočníků je napojen na
teroristickou organizaci AI Kajda." (MfDNES, č. 2/2003, str. A8)
„Britové zadrželi teroristy se smrtelným jedem.";

„... V minulosti byl spojován

s teroristickou sítí AI Kajda a stejně tak i s Irákem. ... " (MfDNES, č.6/2003, str. AI)
..••• se teroristé budou nyní snažit využít k útokům zejména běžně

dostupných

materiálů a chemikálií. ... " (MfDNES, č.6/2003, str. A9)
„... Pákistán

tvrdí, že od října 2001, kdy začaly americké

vojenské

operace

v Afghánistánu, zadržel přes 400 islámských extremistů. ... " (MfDNES, č.10/2003, str. A9)
„... Nejméně 18příslušníků
včerejšek americké jednotky...

afghánského radikálního hnutí Taliban zabily v noci na

" (MfDNES, č.24/2003, str. A8)

Komentář zpracovatele: V případech referování o aktech terorismu dochází často
ke zvýzrazňování faktu, že pachatelem takového aktu byl muslim a nebo že tyto akty jsou
podporovány vládou nějaké muslimské země a nebo pak přímo samotnými muslimy
žijícími v těchto zemích.
Pro odhalení

skutečných důvodů, proč dochází v některých případech

ke

schvalování aktů terorismu některými muslimy a nebo muslimskými státy by bylo potřeba
udělat hlubší a velmi rozsáhlý sociologický výzkum, který by musel vycházet z historické
reflexe vztahů mezi muslimským a nemuslimským světem, a který by musel zahrnout
veškerou paletu možných vlivů a třecích ploch mezi těmito dvěma světy v současnosti.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

23.3.5: Válka v Iráku
23.3.5.1. Příprava a podpora války
PF 2003: BOJTE SE VÁLKY A SADDÁMA- světový ochránce demokracie - USA připravuje za pomoci svého významného zahraničního spojence - Velké Británie - svět na
válku s Irákem a ač oba tito hlavní aktéři spoléhají na „mírové řešení" krize kolem Iráku,
takjim začíná být více než jasné, že Saddám Husajn jejich „poselství" nepochopil. ...

„...

Zvláště média příznivě nakloněná Izraeli, v čele s deníkem Post tiskového magnáta Ruperta
Murdocha a sjeho úspěšnou televizní stanicí Fox TV, každodenně informují o grandiózním
nástupu vojsk v oblasti Perského zálivu, kde bude svedena vítězná bitva proti teroru. ..."
(Týden č. 2/2003, str. 50 - 51)
Komentář zpracovatele: Oblast Perského zálivu je vnímána po 11.9.2001 také jako
region, ze kterého vzešla velká většina teroristů, kteří v tento den unesli dopravní letadla a
provedli s nimi útoky na cíle v New Yorku a Washingtonu. Oblast Perského zálivu je tudíž
na základě této úvahy oblastí, kde je potřeba svést vítěznou bitvu proti mezinárodnímu
terorismu.
"

Válka

°

Irák:

Bush

a

Blix na tahu - Chybějící důkazy mají inspektorům dodat

tajné služby

USA"-

šéfinspektora

OSN Hanse Blixe stále nepředložil. Američané

„ Důkazy

o existenci zbraní hromadného

ofenzivu s cílem získat spojence a OSN pro útok na Bagdád.

ničení v Iráku

ale zahájili

tým

rozhodující

; „ ... Pokud Saddám

Husajn dostatečně nezlikviduje svůj zbrojní potenciál, postavíme se kvůli ochraně našich
lidí a míru ve světě do čela koalice, která ho odzbrojí ..."; George Bush v tomto projevu
mimo jiné obvinil Irák „ ... z podpory a ochrany teroristů ... " (Týden, č. 6/2003, str. 36)
„ George Bush: Hra skončila ...-Za
„... Saddám

ukrývá zbraně hromadného

zdmi Pentagonu začalo odpočítávání k válce "ničení, kjejich

skladování používá

mobilní

laboratoře, vodí za nos inspektory OSN, zastrašuje vědce chtějící vypovídat, podporuje sítě
teroristů, ..."
„... Zastánci mírového řešení krize se pomalu dostávají do defenzivy ..." (Týden,
ě. 7/2003, str. 13)
„... Tisíce amerických vojáků už vyrazily do oblasti Blízkého východu, tisíce jich se
sbalenými ruksaky zatím čekají na rozkaz. ... " (MfDNES, ě.3/2003, str. AI)

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

„... Americká letadla ve čtvrtek shodila na jihoirácká

města téměř půl

milionu

letáků. ... " (Mf DNES, č.3/2003, str. Al 1)
„... Bílý dům už dokončuje plány pro správu příštího demokratického Iráku, který se
má budovat po svržení Saddáma Husajna. ... " (Mf DNES, č.5/2003, str. A l )
„... irácká ropa zůstane majetkem iráckého lidu ... " (Mf DNES, č.5/2003, str. A8)
„... Také Turecko včera prohlásilo, že při válce USA proti Bagdádu prý vyšle více
než 20 000 vojáků do Iráku, ... " (Mf DNES, č.6/2003, str. A9)
Komentář zpracovatele: Bylo možno zaregistrovat, že zkoumaná tištěná média
referovala o válce v Iráku daleko více v duchu podpory této exekutivní akce než v duchu
odporu proti této válce. Docházelo i ke zdůrazňování faktů, že Irák je režim
nedemokratický, tyranský, ohrožující světovou bezpečnost a že cílem tvořící se proti-irácké
koalice rozhodně není získat nadvládu nad významnými ložisky ropy, která se v Iráku
nacházejí.
23.3.5.2. Účast ČR na válce s Irákem
„Čeští politici se ... zapotí. ... sdělit Spojeným státům, ... zda s nimi budou držet
basu v případě útoku na Irák", „... jsme členy NATO a Irák je často označován za místo,
kde se to zbraněmi hromadného ničení jen hemží, ...", „... rezoluce, které

Organizace

spojených národů vůči Iráku vydalo (je jich více než šest desítek), se minuly účinkem ...",
nicméně „... nechceme jít cestou právního nihilismu ...". (Týden, č. 3/2003, str. 14 -15).
„ Vojáci na letiště"- „... Zvýšená ostraha letiště v Ruzyni, zpřísněný dohled hranic,
zdrojů pitné vody či výroby potravin. ..."; „... Západní svět se kvůli chystané válce v Iráku
obává o bezpečnost, Česko není výjimkou. Zatímco londýnské letiště střeží kvůli obavám
z terorismu armáda, vybavená mimo jiné tanky, v tuzemsku tak dramatická situace zatím
není...." (Týden, č. 8/2003, str. 23)
„Spojenci jdou do toho - Američané žádají Špidlovu vládu o
roty v Zálivu"
sposvěcením

„... Jediným

vládním zastáncem pomoci

při

posíleníprotichemické

útoku na Irák, ať už

OSN nebo bez něj, je tak zatím jen ministr obrany Jaroslav Tvrdík. ..."

(Respekt, č. 3/2003, str. 3)
„Na Irák ano, ale - Sněmovna omezila českou účast ve válce se Saddámem
V podstatě

šlo jen o rozšíření závazků, ke kterým jsme

se přihlásili

"-„...

už na podzim

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

předloňského
probíhající

roku v rámci války proti terorismu (akce Trvalá svoboda). Součástí této
protiteroristické

operace

je

i

umístění

české

dvěstěpadesátičlenné

protichemické jednotky v Iráku, spojenci jen požadují, abychom ji posílili o sto mužů a další
techniku. ..." (Respekt, č. 4/2004, str. 6)
„... Kté

akci vůbec nemusí dojít, je to pouze tlak, který se vytváří na Irák,"

uvedlPithart. ... " (MfDNES, č.8/2003, str. AI)
„... Vládaje připravena pomoci spojencům i tehdy, když OSN k Iráku neřekne nic.
... " (MfDNES, č. 11/2003, str. AI)
Komentář zpracovatele: Ze strany českých politických představitelů zaznívala
opatrná podpora připravované válce v Iráku, což bylo spíše způsobováno obavou o možnou
ztrátu pozice na vnitropolitickém poli, než na poli mezinárodněpolitickém. Ve většině
případů ale došlo i ke zdůraznění faktu, že bez souhlasu OSN (= bez rezoluce RB OSN
schvalující zásah) čeští vojíci do přímých bojů prostě nezasáhnou. Zajímavým zjištěním
bylo, že kdokoliv vystoupil na české politické scéně jako odpůrce vojenského zásahu, tak
byl zpravidla označen za špatného spojence a za politika podporujícího diktaturu a
porušujícího demokratické principy naší společnosti.
23.3.5.3. Zbraně hromadného ničení v Iráku
„Kuvajt:

Před branami pouštního pekla";

„... Kdyby Saddám Husajn

v chystané válce zbraně hromadného ničení, jeví se jako nejpravděpodobnější

použil
nervově

paralytické plyny. Po jaderné bombě jsou zřejmě nejnebezpečnějším bojovým prostředkem.
Patří mezi ně například sarin, nechvalně proslulý z teroristického útoku v tokijském metru,
který ve vojenské akci naposled použil právě Saddám ve válce proti Iránu. ..." (Týden,
č. 8/2003, str. 4 4 - 4 7 )
„... Inspektoři

vypracovávali

seznamy iráckých vědců, kladli jim

otázky,

..."

(MfDNES, č.5/2003, str. A8)
„... Inspektoři OSN, kteří opustili Irák v roce 1998, zařadili ricin na seznam jedů,
které Irák údajně vyrábí. Irák připustil, že vyvíjel ricin pro vojenské použití. " (MfDNES,
č.6/2003, str. A8)
„... Mluvčí inspektorů Hiro Ueki sdělil, že objekt byl dříve spojován
uranu...."

sprodukcí

(MfDNES, č.6/2003, str. A9)
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„... V Iráku začíná mezitím vrcholit inspekční činnost. ...";„... Inspektoři zahájili už
sedmý týden inspekcí. ... " (MfDNES, č.7/2003, str. A8)
„... Inspektoři: Saddámův režim může stále mít biologické zbraně ..." (MfDNES,
č.23/2003, str. AI)
Komentář zpracovatele: Bylo zřejmé, že i přes probíhající inspekce zbrojních
inspektorů OSN nebylo možné zjistit skutečný stav vývoje iráckého programu zbraní
hromadného ničení. A ač původně bylo zvýšené riziko použití zbraní hromadného ničení
použito jako jeden z důvodů pro zahájení války a ač se později objevovaly poměrně
rozporuplné informace o reálném rozsahu a velikosti této hrozby, tak právě nedostatek
objektivních informací v této oblasti posloužil nakonec jako důvod pro zahájení vojenských
operací proti Iráku.
23.3.5.4. Odpor proti válce v Iráku
„ Válka rozděluje Evropu - Osm evropských státníků včetně Havla podpořilo USA ";
„... Signatáři sice válku přímo neprosazují, ale připouštějí, že odpovědnost za ni by měl
režim Saddáma Husajna, který nedodržuje rezoluce OSN. ..." (Týden, č. 6/2003, str. 12)
„... V arabském světě jsou silné protiamerické

nálady, hrozí zatažení Izraele do

irácké krize. Za takové situace by mohla válka přerůst v rozsáhlejší konflikt. ...", „Proti
útoku na Irák se vyslovila Liga arabských států, Spojené státy nemohou využívat základny
Saudské Arábie. ... " (Týden, č. 9/2003, str. 40)
„... Politika USA na Blízkém východě

vykazuje zarážející stupeň sebeklamu.

..." (MfDNES, č.3/2003, str. AI)
„... Nevidím nijaký důvod pro vojenskou akci, „ řekl v těchto dnech Kofi Annan, ..."
(MfDNES, č.3/2003, str. AI 1)
„... Irácká

krize mezitím stále více nutí Evropu,

aby ,ukázala

barvu'.

..."

(MfDNES, č.6/2003, str. A9)
Komentář zpracovatele: Odpor proti válce v Iráku byl zpravidla spojován
s kritikou zahraniční politiky USA na Blízkém východě. A stejně tak, jak podporovatelé
války dělili ostatní země na spojence a nebo na země, vůči nimž bude muset USA svou
politiku přehodnotit (nejlépe to bylo vidět na příměru „stará" a „nová" Evropa), tak odpůrci
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války v Iráku dělili země na přisluhovače USA a na země, jejichž političtí představitelé si
nenechají od USA svoji zahraniční politiku diktovat.
23.3.5.5. Irák a terorismus
„... údajná podpora terorismu Baghdádem ... " (Týden, č. 1/2003. str. 50)
„ USA: Budoucnost Iráku podle Bushe" „... Jestliže vyřadíme režim v Bagdádu jako
finanční zdroj (palestinského) terorismu, bude pro Palestince jednodušší zvolit nové vedení,
které usiluje o mír, " zdůraznil Bush a dodal, že nový palestinský stát se musí navždy vzdát
terorismu. ..." (Týden, č. 10/2003, str. 48)
„... Musí se zvážit nesporný přínos svržení Saddáma Husajna proti riziku, že se celý
Blízký

východ

stane

nevyčerpatelnou

zásobárnou

protizápadního

terorismu.

..."

(MfDNES, č.3/2003, str. AI 1)
„... Irácký diktátor podobně jako v minulosti současně podpořil i palestinské
sebevražedné atentátníky, kteří páchají útoky na izraelské civilní cíle. ..." (Mf DNES,
č.5/2003, str. A8)
Komentář zpracovatele: Podpora iráckého režimu teroristům se ve zkoumaných
tištěných médiích pohybovala na úrovni spekulací a nepotvrzených tvrzení, přičemž ale
docházelo k častému doplňování těchto obsahů reakcemi americké politiky na vývoj
v zemích P erského z álivu a Blízkého v ýchodu - z ejména s nahou o „vývoz" a merického
systému demokracie a demokratických hodnot.

23.3.6. Civilizační střet světa postkřesťanského a světa islámského
V Týdnu je popsán myšlenkový posun prvního prezidenta České republiky, Václava
Havla, který se ještě v roce 1990 klonil k řešení krizí bez pomoci vojenské síly, tak v roce
2003, kdy se rozhodovalo o válce v Iráku již mluvil zcela jinak: „Není v zájmu naší
civilizace, aby se Amerika dostala do izolace a současně do jakési civilizační války s celým
arabským či muslimským světem", a pak je tento myšlenkový posun autorem textu dále
komentován následujícími slovy: „Podle něj tedy nejde ani zdaleka jen o Husajna, ale o
střet

civilizační,

v němž

nesmíme Ameriku

nechat

samu.

Domyšleno

postkřesťanský svět táhne do války s muslimy. " (Týden, č. 4/2003, str. 72)
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do

konce,

Komentář

zpracovatele:

Mediovaných

obsahů

týkajících

se

civilizačního

(mezikulturního) střetu bylo jen minimum. Kvýše uvedeným řádkům nechce autor této
práce dodávat další komentáře.

23.3.7. Izraelsko-Palestinský konflikt
"•••

se

smířili se vznikem nezávislého palestinského

státu. ..." (Týden, č. 5/2003,

str. 50)
>'••• Bezpečnost izraelského vnitrozemí podle něj přinese stavba zdi oddělující Izrael
od okupovaných území. ..." (Týden, č. 5/2003, str. 50)
„EU/Palestina"
finanční

„... Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu si hodlá posvítit na

transakce Jásira Arafata. K rozhodnutí přispěla izraelská zpráva, podle které

palestinský předák využívá pomoci EU ke sponzorování terorismu. ..." (Týden, č. 7/2003,
str. 49)
„Izrael: Oko za oko - Vojenské akce na palestinských

územích přinášejí

plody"

„Izraelské armádě se minulé úterý podařil „královský" úlovek. Při lokalizaci teroristických
center v Gaze byl zastřelen vůdce ozbrojeného křídla Hamasu v pobřežním pásmu Gazy
Rijád Abu Zíd. Jeho smrt vyvolala, jako vždy, ostré reakce ze strany
fundamentalistů.

palestinských

Představitelé Hamasu vzkázali po svém mluvčím, že odplatou za Židovu

smrt bude střelba raket Kasám do izraelského vnitrozemí. ..." (Týden, č. 9/2003, str. 48)
„Proč nastala hubená léta - Izrael debatuje o tom, kolik ho stojí
s Palestinci"-

konflikt

„... Intifáda už dva roky silně ochromuje turismus a ,nová ekonomika "

napájela izraelské hospodářství - zdánlivě nezávisle na násilí a terorismu. ... "; „ ... Stát
investuje nesmírné částky do budování osad, do výstavby silničních obchavtů tam, kde obce
přecházejí pod palestinskou

samosprávu, do lepší ochrany obyvatel osad, ..." (Respekt,

č. 4/2003, str. 8)
„... Atentáty v Tel Avivu zabily 24 lidí. ...";„... Sebevražedné útoky přišly tři týdny
před všeobecnými volbami v Izraeli, ... " (Mf DNES, č.4/2003, str. A8)
„... uzavření tří palestinských
vydání zákazu

bránícího palestinským

univerzit, zintenzívnění zásahů proti radikálům a
činitelům v účasti na klíčových schůzkách

na

Západním břehu Jordánu i v zahraničí.... " (Mf DNES, č.5/2003, str. A8)
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Komentář

zpracovatele:

Z pohledu obyvatel

Evropy vychovaných

vpost-

křesťanské kultuře, již bez většího důrazu na náboženství a víru v Boha, se mohou některé
tzv. body sváru mezi Izraelci a Palestinci zdát jako malicherné a může se nám zdát i
nemožné, že se tyto dvě skupiny věřících spolu nedovedou dohodnout na sdílení míst, která
jsou společně svatými místy pro všechna tři největší světová monoteistická náboženství
(judaismus, křesťanství a islám).
Jablkem sváru tohoto sporu je oblast o rozloze asi čtrnácti hektarů - Chrámová hora
ve Starém městě v Jeruzalémě. Zejména Židé a muslimové nejsou schopni se shodnout na
tom, co se bude na tomto relativně malém, ale z hlediska jejich víry v elice v ýznamném
kousku země dít.
Je zcela zřejmé, že z historického hlediska mají na toto území nárok skupiny obě.
Podle Židů zde stál jejich posvátný chrám a tak by samozřejmě chtěli tento chrám znovu
vystavět a obnovit ho tak. To se ale nelíbí muslimům, pro které je Chrámová hora třetím
nejsvětějším místem na světě - leží tu mešita AI Aksá (doslova: Nej vzdálenější mešita) a
vznesl se odsud také prorok Muhammad na okřídleném koni Burákovi k noční cestě do
nebes, o které se mluví i v Koránu.
Problémem ale je, že zpravidla jsou Židé popisováni jako ti, kdo mají právo na
svoje svatá místa a muslimové bývají popisováni jako lidé, kteří se nechtějí s nikým
domluvit. O osudu svatých míst muslimů v Jeruzalémě rozhoduje rada nazývaná WAQF.
Původně do ní byli jmenováni členové ze strany Jordánských úřadů, ale po roce 1994 byla
tato pravomoc přenesena na nově vzniklé úřady Palestinské samosprávy, kteří radu
okamžitě obsadili svými lidmi, což samozřejmě znamenalo nárůst korupce i na těchto
místech. 134

23.3.8. Muslimské komunity v Evropě
„ Vítáme vás, táhněte - Evropa se zmítá mezi potřebou přistěhovalců

a strachem

z nich"- Nizozemí „ ... v 60.a 70.letech pak přišly další dvě velké přistěhovalecké

vlny -

z Turecka a z Maroka, odkud vláda pozvala desetitisíce dělníků, ... "; „... Po 11.září si lidé
snovou

naléhavostí

uvědomili význam existujících a známých průzkumů z 90.let, podle

kterých například tři čtvrtiny dětí tureckých a marokánských přistěhovalců

odjíždí hledat

Více viz: Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu, Atlantis, Brno, 2000, str. 29 - 34
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nevěsty či ženichy do země původu svých rodičů. Partněři, které si pak přivedou zpět do
Holandska, jsou přitom často nevzdělaní a značně nábožensky konzervativní,

takže žijí

v jakési opozici vůči otevřené, liberální nizozemské společnosti a špatně si hledají práci či
přátele mimo svoji komunitu. ... " (Respekt, č. 3/2003, str. 13)
Komentář zpracovatele: Poměrně jasně vyjádřené zklamání nad chováním
muslimských přistěhovalců, kterým Evropa již několikrát v minulosti otevřela své brány,
zejména ve snaze získat levnou pracovní sílu naznačuje, že minimálně část Evropanů by
možná s obdobnou slávou přivítala i odchod muslimské komunity zpět z Evropy.
Zklamáním byla zejména malá snaha přizpůsobit se evropským podmínkám a kultuře a
relativně vysoká kriminalita a nezaměstnanost v rámci muslimských přistěhovaleckých
komunit.

24. Kvalitativní obsahová analýza vizuálních sdělení
Kvalitativní obsahovou analýzu vizuálních sdělení jsem prováděl pomocí sémiotické
analýzy přístupem, který popsal Roland Barthes (viz. kapitola 11.2.5.).
Největší množství zkoumaného materiálu pro kvalitativní obsahovou analýzu
vizuálních sdělení pocházelo z týdeníku Týden, následoval deník Mf DNES a nejméně
materiálu pocházelo z týdeníku Respekt.
Obdobně jako u kvalitativní analýzy mediovaných obsahů textové povahy jsem
nejdříve identifikoval skupiny témat, pokrývající referenční rámce vizuálních sdělení ve
zkoumaných tištěných médiích vzthujících se k základní otázce. Tyto skupiny témat jsou
následující:
a)islám jako náboženství, náboženské stavby a muslimští náboženští představitelé
b)muslimské země, kultura a zvyky, život v muslimských zemích a komunitách
c)terorismus, teroristé, následky teroristických činů a výcvik teroristů
d)vojenská a válečná tématika
e)další (nezařazené)
f)muslimští politici
g)nemuslimští politici
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Při provádění kvalitativní analýzy vizuálních sdělení bylo snahou odhalit jednak
stereotypní skupiny témat a jednak se pokusit odhalit i možné konotované významy typické
pro zkoumaná média vážící se k těmto opakujícím se tématům.
Kvalitativní analýza je, jak již bylo uvedeno výše, metodou s nižší mírou validity a
s vyšší mírou subjektivity a slouží k doplnění výsledků analýzy kvantitativní.
24.1.
představitelé

Islám jako

náboženství,

náboženské

stavby

a muslimští

náboženští

Zde byly identifikovány následující podskupiny:
a)náboženské stavby {„Kdo si s tím hrál naposled?", Týden č.4/2003, str. 54 mylně je zde Skalní dóm (který je ale také mešitou jmenující se KUBBAT AL
SACHRA 135 ) v Jeruzalémě prezentován jako mešita Al-Aksá; „Británie: Sberanidlem

na

mešitu", Týden ě.5/2003, str. 49; Jrácká smršť se blíží", Respekt č.2/2003, str. 14)
b)islámské pilíře, svátky a svaté poutě {Jaký

je kurs krve kropě?",

Týden

ě, 12/2003, str. 97 - fotografie muslimů zraňujících si mačetami kůži na hlavě při šíitském
svátku Ashura; „V jednotě rozděleni", Týden č. 13/2003, str. 28 - pět základních pilířů
islámu)
c)rozšíření islámu ve světě {„Islám ve světě", Týden č. 13/2003, str. 29)
d)modlící se věřící {„Válka dvou teroristů", Týden č. 17/2003, str. 56)
24.2. Muslimské země, kultura a zvyky, život v muslimských zemích a komunitách
Reference obsažená ve vizuálních sděleních musely být dále dělena na podskupiny:
a)nepřátelé, nepřátelské státy {„USA: Zelená pro hvězdné války", Týden č. 1/2003,
str. 72 - konkrétně zde byly zdůrazněny země Irák a Írán)
b)těžký a „zaostalý" život v muslimských zemích {„PF 2003: Bojte se války a
Saddáma", Týden č.2/2003, str. 5 0 - 5 1 ; „Na pašerácké stezce", Týden č.3/2003, str. 53;
Jrácká smršť se blíží", Respekt č.2/2003, str. 14 -15)
c)schématické mapky přibližující publiku lokalitu, o které je referováno

{Jemen:

Spojenec s kudlou za zády", Týden č.3/2003, str. 52; Jrák", Týden č.3/2003, str. 53; ,JVa
dostřel od Iráku", Týden, 4.4/2003, str. 18, Jrácká smršť se blíží", Respekt č.2/2003, str.

Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu, Atlantis, Brno, 2000, str. 260
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13; Americké

a britské síly na Blízkém východě", Mf DNES č.3/2003, str. A U ;

psychologická

válka USA s Irákem", MfDNES, č.6/2003, str. A9)

d)kulturní památky (,MŠ

reportér v Bagdádu", Respekt č.2/2003, str. 1 - kresba

nástěnných mozaik; Jrácká smršť se blíží", Respekt č.2/2003, str. 13)
e)umělci plakal

jsem za BagdádRespekt

č.4/2003, str. 22)

24.3. Terorismus, teroristé, následky teroristických činů a výcvik teroristů
Typické pro zobrazování terorismu a následků teroristických činů jsou fotografie
pozůstalých

po

obětech

atentátů

modlících

se u

svíček

hořících

v místě,

kde

k teroristickému útoku došlo (,J3ali", Týden č.1/2003, str. 50) a nebo utíkajících zmísta
teroristického útoku („Moskva", Týden č.1/2003, str. 50). Dále byly frekventované i
následky teroristických útoků ve formě: a)vybuchlých dopravních prostředků {„Úklid po
zabíjeníTýden

č.4/2003, str. 55; „USA: Smršť z podpatku",

Týden č.5/2003, str. 48),

b)předmětů a prostor potřísněných krví obětí („Úklidpo zabíjení", Týden č.4/2003, str. 55),
„ikony terorismu" (,4rciterorista
teroristé („Vjednotě

Usáma bin Ládin", Týden č.8/2003, str. 48) a ostatní

rozděleni", Týden č. 13/2003, str. 29 - teroristé z Hamásu s ručními

zbraněmi a raketometem)
24.4. Vojenská a válečná tématika
U mediovaných obsahů referujících o válce v Iráku byly nejběžnějším doprovodem
fotografie z vojenského prostředí, často jen ilustrativní (něco, co by šlo nazvat, že šlo jen o
„fotografii pro fotografii"), někdy se projevila snaha použít fotografie vztahující se alespoň
k výcviku vojsk vpouští (Američané
Týden č.4/2003, str. 20; přípravy

v Kuvajtu", Týden č.1/2003, str. 50; ,J)rahá válka",
vrcholí", Mf DNES č.7/2003, str. A8), či prostě jen

nastoupená vojska a nebo vyobrazená vojenská technika (,JPF 2003: Bojte se války a
Saddáma", Týden č.2/2003, str. 50 - 51; Jemen:
č.3/2003, str. 52; „ Vítejte v Iráku",

Spojenec s kudlou za zády", Týden

Týden č.4/2003, str.

1 -

nastoupení vojáci

v protichemických oblecích; „Spojenci jdou do toho", Respekt č.3/20003, str. 3;

Americké

a britské síly na Blízkém východě", M f D N E S č.3/2003, str. A l l ; Jrácká přehlídka

síly",

Mf DNES č.5/2003, str. A8; Jrák ukazuje sílu", Mf DNES č.8/2003, str. AI). Dalším
oblíbeným tematem bylo schématické znázorněni vojenských struktur („Čeští vojáci
v Kuvajtu", Týden č. 3/2003, str. 15). Referovalo se taky vizuálně o zakázaných zbraních a
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munici („Ceši táhnou na Saddáma", Týden č.4/2003, str. 17 - nejde o nález uskutečněný
českým, vojsky, ale mezinárodními zbrojními inspektory v Iráku). V neposlední řadě byla
oblíbená i vizuální sdělení jejichž hlavním tématem byli vojenští velitelé a další vojenští
představitelé, jako např. tiskoví mluvčí armády ( Jdeme do toho", Respekt č.4/2003, str. 6;
Americké

a britské síly na Blízkém východě", Mf DNES č.3/2003, str. A l l ) a „tzv.

psychologická válka" (,psychologická válka USA s Irákem", Mf DNES, č.6/2003, str. A9)
24.5. Další (nezařazené)
Do této tématické skupiny spadají vizuální sdělení s různými obsahy, jako:
a)demonsrace proti válce v Iráku („Barva klame", Týden, č.4/2003, str. 97)
b)jinam nezařazené stavby v muslimských zemích („Dejme šanci válce", Respekt
č.2/2003, str. 2 - prezidentský palác v Bagdádu; Jeden

den v Babylonu",

Respekt

č.5/2003, str. 11 - fotografie prezidentského paláce v Babylonu v Iráku)
c)jinam nezařazená vizuální sdělení o lidech, zvířatech a věcech („Tohle se smí a
tohle ne", Respekt č.3/2003, str. 12; Jzrael provedl razii v Gaze", Mf DNES č.2/2003,
str. A8 - palestinský chlapec metající kámen za pomoci praku; „Čeští vojáci tajně přivezli
dítě", Mf DNES č.3/2003, str. A l ; Nechte Irák žít", Mf DNES č.8/2003, str. A8)
d)fotografie autorů článků, knih, filmů o muslimském světě („Tohle se smí a tohle
ne", Respekt č.3/2003, str. 12)
24.6. Muslimští politici
Vizuální sdělení referující o politicích, muslimských i nemuslimských, se daly dále
dělit do podskupin jako:
a)politik zamyšlený („Jásir Arafať, Týden č. 1/2003, str. 50),
b)politik vysvětlující („Turkmenistán", Týden č.2/2003, str. 49),
c)politik jako vůdce vojska („PF 2003: Bojte se války a Saddáma", Týden č.2/2003,
str. 50)
d)politik jako vůdce národa („Co může ještě odvrátit válku v Iráku?", Mf DNES
č. 51/2003, str. A l 4 )
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24.7. Nemuslimští politici
a)politik jako vůdce vojska („Češi a válka", Týden č.3/2003, str. 14 - trochu
překvapivě je článek o české účasti ve válce proti Iráku doprovázen fotografií prezidenta
USA George W. Bushe jak dodává podporu americkým vojákům)
b)politik jako mobilizátor ( M á válka", Týden č.4/2003, str. 20 - tehdejší ministr
obrany CR, Jaroslav Tvrdík, třímající v ruce dvě ampulky s antraxem na půdě českého
parlamentu; „Co může ještě odvrátit válku v Iráku?", M f D N E S č. 51/2003, str. A14)
c)karikatury politiků (parkánová:
,^zor,

Šviháku, dragoune...", Týden č.5/2003, str. 11,

láme se chleba", Respekt č.5/2003, str. 2 - americký prezident G.W.Bush objímá

za pomoci americké vlajky a gesta „ochranných křídel" svého spojence, britského premiéra
T.Blaira)
d)politik podporující vojsko svojí přítomnmostí („Tvrdíkova velká ústa", Týden
č.5/2003, str. 25)
e)politik v nesnázích („Na Irák ano, ale", Respekt č.4/2003, str. 6 - fotografie
několika českých politiků z Poslanecké sněmovny držících se za hlavy - pravděpodobně
řešících dilema zda válku v Iráku podopřit a nebo být proti ní)
f)politik hovořící („Američané na válečné stezce", Týden č.5/2003, str. 13 - tisková
konference vrcholných politiků USA)

25. Vyhodnocení kvalitativní obsahové analýzy vizuálních sdělení
Tématické zaměření vizuálních sdělení podrobených kvalitativní obsahové analýze
vyplývá z kapitol 24.1. až 24.7. U významné většiny vizuálních sdělení bylo ale
zaznamenáno, že zpravidla neměly hlubší vztah ani návaznost na mediované obsahy textové
povahy, které měla tato vizuální sdělení dokreslovat a doprovázet. Nejmarkantnější byl
tento trend u tématické skupiny vojenská a válečná vizuální sdělení, kde šlo nejčastěji
zaznamenat existenci ilustrativních doprovodných vizuálních sdělení (převedeno do slov:
mediované obsahy týkající se války v Iráku byly často doprovázeny fotografiemi osob
v uniformách či vojenské techniky bez bližšího vztahu k referovanému tématu)
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VII. Interpretace výsledků obsahové analýzy
Provedením kvalitativní obsahové analýzy mediovaných obsahů textové povahy
bylo zjištěno, že svět islámu je prezentován s jistou mírou negativního podtextu (sociální
nerovnosti, život v primitivních podmínkách, nedodržování práva a lidských svobod
v našem západním pojetí, vynucené sňatky žen, obřízka ženských pohlavních orgánů
v nehygienických podmínkách, nevážení si vlastní kulturní tradice, nenávistný vztah ke
všemu neislámskému, jistá predispozice k aktům a jednáním, které jsou námi vnímány jako
teroristické, častá despotická až tyranská forma vlády ve státních zřízeních, kde je
dominantním náboženstvím islám). Ve zkoumaném období se vyskytly i případy, kdy
autoři píšící o problematice islámu projevili neznalost základní terminologie (neznalost
názvů jedněch z nejsvětějších míst islámu, a nebo i spojování islámu s nutností násilného
šíření víry) a nebo i nedostatek úsilí při ověřování faktů prezentovaných ve svých článcích
(příkladem jsou nesrovnalosti v počtech teroristických rekrutů pocházejících z Jemenu).
Z kvalitativní obsahové analýzy vizuálních sdělení vyplynulo, že mediované obsahy
textové povahy byly provázeny vizuálními sděleními obsahujícími velmi často prvek násilí
a donucení (vojsko a armáda, následky teroristických činů) a nebo vizuálními sděleními
zobrazujícími politiky (muslimské i nemuslimské, zpravidla byla tato vizuální sdělení
doprovázena titulkem, kde byl obsažen také prvek donucení - hrozba válkou). Častá byla i
vizuální sdělení nevztahující se k tématu vůbec (jako třeba fotografie autora článku, což byl
prvek frekventovaný zejména u deníku MfDNES).
Za pomoci výsledků kvantitativní obsahové analýzy se podařilo odhalit určité
trendy v referování o islámu a muslimech ve zkoumaném období. Nejzřetelnější trend se
projevil u analytické kategorie „válka proti Iráku", který by šlo zobecnit následovně: u
zkoumaných tištěných médií docházelo k pozvolnému nárůstů podílu obsahu vztahujícího
se k válce proti Iráku od ledna do března, kdy hodnoty pro tuto analytickou kategorii
zpravidla kulminovaly a pak přes pozvolný pokles k dubnu docházelo k významnějšímu
poklesu měřených hodnot v květnu a červnu (zpravidla až k hodnotám srovnatelným a nebo
o něco nižším, než byly naměřeny v lednu 2003). Mezi další vysledované trendy by mohl
patřit velmi nízký, i když poměrně konstantní, zájem médií o problematiku islámu jako
náboženství a o možný mezikulturní střet mezi světem „islámským" a „křesťanským či
post-křesťanským". Tyto trendy byly společné všem zkoumaným médiím.
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Spolu s ostatními analytickými kategoriemi vztahujícími se k válce proti Iráku
(„účast CR na válce s Irákem", „odpor proti válce v Iráku", „zbraně hromadného ničení
v Iráku a program OSN ,Ropa za potraviny'", „kulturní, politické a ekonomické dopady
války s Irákem" a „odchod spojeneckých vojsk z Iráku") tvořila analytická kategorie „válka
proti Iráku" nejvýznamnější podíl ze všech témat vztahujících se k islámu a muslimům.
Další významný podíl zaujímaly kategorie „muslimské země a politika" a „islámská
kultura", následovány mediovanými obsahy se zpravidla násilným obsahem referujícím o
jistých skupinách muslimů páchajících akty terorismu či akty považovanými za teroristické
(„terorismus a teroristické útoky", „terorismus, New York, Guántanamo a Afghánistán" a
„konflikt mezi Izraelem a Palestinou"). Signifikantní podíl zaujaly i mediované obsahy
vztahující se k islámské kultuře a zvykům.
Naopak marginální byl výskyt analytických kategorií „islám" a „mezikulturní střet",
z čehož usuzuji, že tato dvě témata byla u zkoumaných tištěných médií ve sledovaném
období jen na pokraji zájmu.
I výsledky kvantitativní obsahové analýzy mediovaných obsahů textové povahy lze
shrnout tak, že v analyzovaném vzorku převažovaly mediované obsahy s podtextem násilí a
aktů násilné povahy (válka, terorismus, zbraně hromadného ničení, násilí při samotných
protiválečných demonstracích, prezentace moci a síly,...).
Poslední prováděnou analýzou byla kvantitativní obsahová analýza vizuálních
sdělení, z níž vyplynulo, že nejfrekventovanější byla analytická kategorie vojenská a
válečná tématika, druhá byla kategorie muslimské země a třetí kategorie další (nezařazené)
- pro tuto kategorii je patrný vysoký podíl naměřených hodnot u týdeníku Respekt.
Nejméně frekventovaná byla naopak kategorie islám.
Z kvantitativní analýzy vizuálních sdělení vyplývá, že referování formou vizuálních
sdělení o islámu, terorismu a muslimských politicích nepatřilo mezi preferovaná témata
vizuálních sdělení. Významný podíl naopak zabíralo referování o válce a vojsku a o
muslimských zemích.
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VIII. Závěr
Islám je jedno ze tří největších monoteistických náboženství, hned vedle křesťanství
a judaismu. Islámská kultura výrazně poznamenává moderní geopolitickou mapu a je
v dnešní době hlavním náboženstvím ve 44 státech, přičemž v několika desítkách dalších
států hraje důležitou společenskou roli136.
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký mediální obraz islámu byl čtenářům
prezentován ve zvolených českých tištěných médiích v roce 2003 (později byl rozsah
výzkumu zkrácen na prvních šest měsíců roku 2003).
Mým cílem ale nebylo jen popsat mediální obraz islámu za pomoci výsledků
kvantitativní obsahové analýzy, ale chtěl jsem tuto metodu kombinovat i s metodou
kvalitativní a výsledky dále porovnat s odbornou literaturou.
Jsem si vědom problematických bodů v metodologii, která byla k vypracování této
práce použita, zejména co se týče rozsahu jak kvalitativní, tak i kvantitativní části metody
obsahové analýzy (týkající se jak mediovaných obsahů textové povahy, tak i vizuálních
sdělení), struktury rozložení vstupního výzkumného materiálu (dva týdeníky a jeden deník),
toho, že byla zkoumána jen českojazyčná tištěná média, a že byla zkoumání podrobena jen
tištěná média odděleně od médií ostatních (televize, rozhlas, internet, SMS, ...). Výsledky
analýzy také ovlivnil výskyt velmi silného tématu - války proti háku, což bylo téma, které
se prolínalo celým výzkumným vzorkem.
Pokud bych se měl pokusit shrnout výsledky provedené obsahové analýzy do
několika vět, kterými by měl být přiblížen mediální obraz islámu ve zkoumaných českých
tištěných médiích v první polovině roku 2003, tak bych to provedl asi následovně:
„Ve vztahu k referování o islámu byla nej silnějším tématem válka proti Iráku a
témata stím spojená, přičemž docházelo k většímu zdůrazňování hrozeb, která režim
Saddáma Husajna představoval, nad referováním o alternativních možnostech řešení
vzniklého mezinárodně-politického problému.
Při

referování o muslimských

státech, politice a politicích docházelo

ke

zdůrazňování politických skandálů, nedokonalostí politických systémů v muslimských
zemích

(jako např. vláda jedné

strany mnohdy

s prvky diktatury;

náboženská
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nesvoboda,...) a sociálních stránek života, které mají v našem kulturně-sociálním prostředí
spíše negativní konotaci (častá chudoba v kontrastu s „pohádkovým" bohatstvím několika
jedinců ovládajících ropná pole a výnosy z nich, život v nehygienických podmínkách,
prostota obyvatel,...).
Akty terorismu a násilí byly podávány spíše jako integrální součást náboženství
(islámu) v jeho základní podobě, přičemž někdy nedocházelo k ověřování některých
použitých informací (počty bojovníků, nesrovnalosti v uváděných číslech, ale i přisuzování
nálepky teroristického činu jakémukoliv kriminálnímu aktu násilné povahy spáchanému
v muslimské zemi na nemuslimech bez ověření faktů, ...). Někdy byly akty terorismu
prezentovány také jako důsledek neochoty muslimů komunikovat (a dosáhnou tak
kompromisních řešení) a sdílet společný životní prostor s nemuslimy, což byl častý pohled
na konflikt mezi Izraelem a Palestinou.
Kultura v islámských zemích byla prezentována jako barbarská, projevující silný
odpor vůči všemu neislámskému, dokonce i ktzv. předislámským kulturním památkám,
které jsou rekonstruovány jen velmi zřídka, a pokud ano, tak jen velmi neodborně (např.
jako v Iráku zbouráním celých staveb a postavením jejich replik z kamene a betonu,...).
Mediované obsahy týkající se islámu se vyskytovaly jen sporadicky a srovnáním
jejich obsahu s odbornou literaturou byla zjištěna jen povrchní znalost tohoto tématu.
Sporadický byl i výskyt mediovaných obsahů referujících o mezikulturním střetu, ale
pokud se vyskytovaly, tak naznačovaly, že islámský svět má vysoký konfliktní potenciál a
náš „západní" svět se de facto musí bránit."
Závěrem lze tedy shrnout, že ve zkoumaném vzorku převažovala témata s negativní
konotací nad tématy s konotací pozitivní.

Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha, 1998, str. 7
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Resumé

The media picture of islam in the specified Czech printed media
in the year 2003.

It is everytime very hard to find out the exact effects of mass communication on the
publics, but it is at least possible to think about some meaning potentials of acts of mass
communication. One of the ways how to give to a researcher a qualified possibility to
analyse and predict possible meaning potentials is to let him use the results of content
analysis done according to the rules of methodology for this research method.
To analyse the possible impacts of media reporting (in a stereotypical way) about
one of the biggest World religions is much more hard because of existence of a big amount
of side chanels of influences that come to the process of recognition of the media contents.
Author of this dissertation work used both approaches to the method of content
analysis - qualitative and quantitative - in perspective of getting much more valid and
reliable results of the research. This work starts with explanation of its aims and pointing
out of the media which are going to be examined (magazíne Týden, newspaper Mf DNES
and magazíne Respekt). The páper continues with chapters about the theory of method of
content analysis (both, qualitative and quantitative). In following chapters it is possible to
follow all the steps done by applying the method of content analysis which are fmished by a
chapter in which author characterises and clarifies the results of qualitative and quantitative
content analysis. The work is finished with interpretation of results of content analysis,
conclusion and a list of used literatuře.
In attachment there are added samples of the coding sheets for the examined printed
media (done separately for each title of media and for each month) and a CD with all the
coding sheets.
Speaking about the results of this dissertation work there should be mentioned at
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least some of them.
The most significant topič for the done research was „war in Iraq" and other topics
jomed with that one, like „resistence against the war in Iraq", „weapons of mass destmction
in Iraq", „unpacts of the war in Iraq on its culture, politics and economy", etc., but usually
stressmg all the possible acts of violence.
Very frequented was the topič about muslim countries and politics too, with main
points about backwardness and underdevelopment of this countries, lots of very rich and
much more very poor people, with lack of good education and society not running on the
western ideas and rules.
The acts of terrorism were many times shown as an essential part of islám and
muslims were shown as people with a significant tendency to act in a violent way.
Muslim culture was frequently shown as barbarian with the tendency not to believe
to anything not islamic and also insensitive, mainly to historical value of sights of historical
interest.
On the other side it was found out, that there was lack of media contents referring
about islám (as about religion - in its pure way) and about possible intercultural crisis
between islám and christianity too.
The Israeli-Palestinian conflict was viewed mainly f rom the Israeli side showing
Palestinians as very bad partners for negotiation and dialog between that two nations.
Looking from the whole perspective to the results of this dissertation it must be said
that in the examined Czech printed media there were more media contents with negative
conotation than with positive one.
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5. Hybášková, J.: Čekání na válku, Praha, Rybka Publishers, 2004
6. Mareš, M.: Terorismus v CR, Brno, Centrum strategických studií, 2005

Příloha
Příloha obsahuje vzorové záznamové kódovací archy pro každé zkoumané tištěné
médium, tedy pro Týden, MfDNES a Respekt, vždy pro měsíc leden 2003. Vzhledem
k rozsahu počtu stran, kterých by nabyla příloha při vložení všech záznamových archů
jsem se rozhodl vložit jako přílohu jen archy vzorové a kopie všech kódovacích archů
jsou pak přiloženy na vloženém CD ve formátu souborů MS Excel (.xls).

Kódovníky použité pro kódování kódovacích archů:
A)Tištěné médium:
1. Týden
2. MfDNES
3. Respekt

B)Analytické kategorie pro mediované obsahy textové povahy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Islám jako náboženství
Muslimské země a politika
Kultura a zvyky v muslimských zemích
Terorismus a islám (muslimové)
Terorismus a New York (útoky z 11.9.2001), Guántanamo a Afghánistán
Izraelsko - Palestinský konflikt
Zahraniční politika ČR vůči USA a vůči muslimskému světu, ve vztahu k české účasti ve
válce proti Iráku
8. Válka v Iráku
9. Odpor proti válce v Iráku
10. Zbraně hromadného ničení v Iráku a skandál okolo programu OSN "Ropa za potraviny"
11. Kulturní, politické a ekonomické dopady války s Irákem
12. Odchod spojeneckých vojsk z Iráku
13. Mezikulturní střet světa našeho, "Západního" (postkřesťanského) a světa "jeich",
islámského
14. Další (nezařazené)
C)Analytické kategorie pro mediované obsahy - vizuální sdělení (+ komentáře
k vizuálním sdělením):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Islám jako náboženství, náboženské stavby a muslimští náboženští představitelé
Muslimské země, kultura a zvyky, život v muslimských zemích a komunitách
Terorismus, teroristé, následky teroristických činů a výcvik teroristů
Vojenská a válečná tématika
Další (nezařazené)
Muslimští politici
Nemuslimští politici

Týden - leden 2003
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