
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Bulantová 

 

 

 

 

 

 

 

Média a sekuritizace: islám jako 

bezpečnostní hrozba 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Klára Bulantová 

Vedoucí práce: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2014 

 

Hodnocení: 



 

 

Bibliografický záznam 

BULANTOVÁ, Klára. (2014) Média a sekuritizace: islám jako bezpečnostní hrozba. 

Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd. 147 s. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 



 

 

Výzkumný projekt magisterské diplomové práce 
Klára Bulantová 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií 

Bezpečnostní studia (Mgr.) 

 

Název: Média a sekuritizace: islám jako bezpečnostní hrozba 

English title: Media and securitization: Islam as a security threat 

 

Cíl projektu, výběr tématu 

Tato magisterská práce vychází z předpokladu, ţe média přestavují majoritní zdroj 

informací člověka. Síla jejich účinku na recipienty je sice častým předmětem výzkumů 

s rozdílnými výsledky, nicméně nelze popírat, ţe díky jejich výlučnému postavení 

v přísunu informací člověka určitou silou disponují.  

Tato práce se bude zaměřovat na mediální konstrukci reality v oblasti 

bezpečnostní politiky. Bude vycházet z klasického konstruktivistického konceptu 

sekuritizace Kodaňské školy a jeho kriticko-konstruktivistických kritik a alternativ. Na 

rozdíl od původního sekuritizačního rámce se v práci nebudu zaměřovat a omezovat 

pouze na řečový akt jako takový, ale také na o vizuální komunikaci rozšířený rámec 

sekuritizace, jak ho navrhla kodaňská analytička Lene Hansen. Ta se několik let 

věnovala rozšíření konceptu sekuritizace o úroveň vizuální komunikace a vyvinula 

poměrně kompaktní rámec analýzy, který bude pouţit pro účely této práce. Tím, ţe 

analýza bude zahrnovat jak textovou tak obrazovou část zpravodajství, bude moţné 

efektivněji zkoumat procesy podporující případnou sekuritizaci tématu. 

 Tematicky bude zkoumáno mediální konstruování obrazu islámu 

z bezpečnostně-politického hlediska. Cílem projektu je zjistit, jak analyzovaná média 

pracují s obrazem tohoto náboţenství. Zaměření na média a výběr tématu spolu úzce 

souvisí. Jsem přesvědčena, ţe je důleţité prozkoumat postupy, jimiţ je moţné určité 

téma (bezděčně či záměrně) sekuritizovat pomocí zavedených mediálních postupů, které 

samy o sobě nemají za cíl sekuritizovat, nýbrţ zajistit jejich stěţejní poslání, jímţ je 

informovat veřejnost. Nepředpokládám tedy, ţe by tak média jednala s úmyslem 

sekuritizovat. Protoţe jejich úmysl ani nelze v rámci vědecké práce prokázat, nebude 

toto jejím předmětem. 



 

 

 

Koncept 

  Klasický koncept sekuritizace Kodaňské školy ji definuje jako řečový akt, 

v rámci něhoţ sekuritizující aktér z politizovaného tématu artikuluje téma bezpečnostní. 

To mu umoţňuje legitimizovat přijetí takových bezpečnostní opatření, která by za 

okolností, kdy téma není sekuritizováno, nemohl přijmout. Aby nějaké téma mohlo být 

úspěšně sekuritizováno, musí splňovat určitá kritéria. Zaprvé, musí existovat referenční 

objekt, který je významně ohroţen (například samotná existence určité skupiny lidí či 

identita). Zadruhé, sekuritizující aktér musí svým výrokem přesvědčit publikum 

určitého bezpečnostního prostředí, aby mohl svá opatření přijmout. Tento akt je 

záměrný.  

 Klasický koncept sekuritizace byl mnohokrát podroben kritice. Jednak proto, ţe 

omezuje sekuritizaci na pouhý řečový akt a ignoruje například i obrazovou komunikaci. 

Jednak proto, ţe prakticky vylučuje jakéhokoli jiného aktéra neţ politické elity a 

pozapomíná například byrokratické postupy, které v procesu konstrukce a artikulování 

předmětu jako bezpečnostní hrozby mohou sehrát důleţitou roli.  

 Lene Hansen, rovněţ náleţící ke Kodaňské škole, vyvinula výzkumný rámec, 

který rozšiřuje obecný sekuritizační model o vizuální komunikaci. Tento rámec sestává 

z obrazu samotného, bezprostředního intertextu, politické situace a systému v příslušné 

oblasti a textu přiděleného obrazu. Toto rozšíření umoţňuje zohlednit i specifika, která 

by při aplikaci původního konceptu musela být z analýzy vypuštěna.  

 

Konceptualizace, metodologie  

V teoretické části budu zkoumat postavení médií v procesu sekuritizace. Důraz 

bude kladen především na umístění médií v rámci tzv. Agency-Structure debaty, 

vlastnosti, jejichţ nositeli jsou média v roli aktérů, a jak tyto vlastnosti souvisí se 

schopností médií aktivně se podílet na sekuritizaci nastolených témat. Bezpečnostně-

politická role médií bude zakotvena do mediálně-teoretického kontextu v rámci jiţ 

existujících konceptů přispívajících pro argumentaci ve prospěch sekuritizujícího 

charakteru médií (mj. agenda setting, spirála mlčení apod.). Na základě toho bude 

moţné na příkladě mediálního obrazu islámu načrtnout moţné důsledky toho obrazu pro 

vnímání tohoto náboţenství v široké společnosti. 

V praktické části zamýšlím zohlednit jak verbální, tak vizuální stránku mediální 

komunikace. Proto budou vyuţity dva modely, kaţdý pro jednu část. Výše popsaný 



 

 

model, který vytvořila Hansen, bude vyuţit pro analýzu vizuální. Dále budou pomocí 

kritické diskursivní analýzy (nikoli obyčejné obsahové) podrobeny výzkumu textové 

úseky zpravodajských článků. V této části se pozornost zaměří na vymezování identity, 

generalizaci, volnou záměnu odlišných pojmů apod.  

Jelikoţ se nejedná o kauzální výzkum, není moţné sestavit klasické proměnné. 

Mým cílem není tedy popsat příčinu a následek, neboť jsem přesvědčena, ţe k tomu 

v reálném světě, obzvláště v komplikovaných a provázaných strukturách mezinárodních 

vztahů, nemůţe v naprosté většině případů dojít.  

 

Výzkumná otázka 

 Primární otázka zní, zda se sledovaná média podílela na sekuritizaci islámu jako 

celku, a pokud ano, potom jak a proč. Rovněţ bude předmětem analýzy, které textové a 

vizuální prostředky byly vyuţity. Sekundárně budu věnovat pozornost tomu, zda 

nedochází k procesu, kdy je islám sekuritizován na základě odkazů k terorismu a 

islamismu, a jak média pracují s odlišováním těchto pojmů.  

   

Výběr případů a materiálu k analýze 

 V rámci své diplomové práce se zaměřím na zpravodajské ţánry tematicky se 

věnující islámu a příbuzným pojmům. Právě zaměňování pojmů a přisuzování vlastností 

jednoho pojmu druhému bude důleţité při analýze konstrukce mediálního obrazu. 

Fotografie a další obrazové materiály přidělené textu budu analyzovat v kontextu jak 

celku tak příslušných článků podle výzkumného modelu od Lene Hansen. 

 Analyzovanými médii budou minimálně tři mainstreamové zpravodajské 

servery, jeden v českém jazyce, jeden v německém a jeden v anglickém (příp. 

zpravodajský portál určité země publikovaný v anglickém jazyce – na základě vlastní 

jazykové vybavenosti). Určím časové období, které uzpůsobím nějaké konkrétní 

události relevantní k tématu (teroristický útok medializovaný v Evropě, konflikty 

v MENA regionu apod.). 

 Internetové servery jsem vybrala, jelikoţ se v nich snáze a lépe pracuje 

s intertextem díky zabudovaným interním vyhledávačům.  

 Teoretické poznatky budu čerpat z literatury od autorů Kodaňské školy (Buzan 

et. al., Hansen), autorů kritizujících a rozšiřujících koncepty sekuritizace (McDonnald, 

Balzacq, Bigo) mediální teorie (např. Jirák a Köpplová, McQuail, McCombs), 

sociálního konstruktivismu (Berger a Luckmann) a kritické diskurzivní analýzy.  
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Anotace 

Tato práce zkoumá vztah mezi sekuritizací a mediální produkcí. Média nejsou chápána 

pouze jako prostředek, skrz nějţ sekuritizující aktér označuje hrozbu a artikuluje 

opatření k jejímu potlačení, ale také jako společenské prostředí, v němţ sekuritizace 

probíhá důsledkem souhry mnoha činitelů. Teoretická část se proto zaměřuje na teorii 

sekuritizace navrţené Kodaňskou školou a zejména na kritiky a pozdější rozšíření 

tohoto konceptu. Cílem této práce je mimo jiné rovněţ k tomuto rozšíření přispět. 

Obecně lze sekuritizaci chápat jako řečový akt, v rámci něhoţ je určitá entita označena 

jako hrozba vůči určitému subjektu (referenční objekt). Mediální diskurs je volně řečeno 

kumulace mnoha řečových aktů. Lze proto předpokládat, ţe i v tomto prostředí můţe 

k sekuritizačním procesům docházet. Oproti klasickému modelu, v němţ sekuritizující 

aktér jedná vědomě a záměrně, můţe právě tato vlastnost být zpochybněna. Média 

vytvářejí reprezentaci světa, v němţ lidé ţijí, a tato reprezentace není objektivní ani 

neutrální. Formují ji základní ideologické principy dominující ve společnostech, na 

jejichţ základě příslušníci spadající pod stejnou dominantní ideologii zpracovávají a 

hodnotí příchozí informace. Tyto principy vytvářející kontext jsou v práci rovněţ 

zkoumány. Analytická část se soustřeďuje na porozumění bezprostřednímu, 

společenskému a bezpečnostnímu kontextu a identifikaci diskursivních okruhů. Pomocí 

kritické analýzy diskursu byly rozpoznány čtyři sekuritizované diskursivní okruhy 

pojímající islám jako bezpečnostní hrozbu určitému aspektu „Západu―. Protoţe se 

v zásadě jedná o bezpečnostní problematiku, jsou tyto hrozby logicky členěny na spíše 

vnější a spíše vnitřní. V rámci těchto kategorií je islámu přisuzován charakter hrozby, 

který se soustředí více na ryze bezpečnostní hledisko ohroţující fyzické bezpečí 

obyvatel, a na více hodnotově orientované hledisko ohroţující existenci „západní― 

identity.  



 

 

Annotation 

This thesis examines the relationship between the securitization theory and media 

production. Here, media is not understood only as a means through which the 

securitizing actor designates a threat and suggests extraordinary measures in order to 

eliminate it but also as a social environment in which securitization takes place as a 

result of multiple factors. The theoretical part of the thesis therefore focuses on the 

securitization theory drafted by the Copenhagen school and, in particular, on the critics 

and extensions thereof. One of the goals of this thesis is also to contribute to this debate. 

In general, securitization can be perceived as a speech act in which a certain entity is 

being called a threat towards a certain reference object. The media discourse is, broadly 

speaking, an accumulation of a vast number of speech acts. Therefore, it can be 

assumed that securitizing moves and behaviors may proceed in this environment, too. 

Unlike the classical model in which the securitizing actor acts consciously and 

intentionally, this proposition might be questioned in this work. The mass media create 

a representation of the world which can be considered neither objective nor neutral. It is 

formed by the core ideological principles dominating in societies; members of the 

society who underlie the same dominant ideology process and evaluate incoming 

information on this basis. These context-forming principles are being examined as well. 

The analytical part of the work focuses on the understanding of the immediate, social, 

and security context, as well as the identification of discursive sectors. By means of 

critical discourse analysis, four discursive sectors treating Islam as a security threat 

(towards a certain aspect of the ―West‖) have been recognized and analyzed. Since we 

basically deal with security issues, the threats (discursive sectors) are divided into rather 

external and rather internal. Within these categories, Islam is given a security threat 

label (threatening the physical security of the citizens) or rather value-oriented label 

(threatening the existence of the ―western‖ identity).   
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ÚVOD  

Vnímání světa pohledem člověka ovlivňuje mnoho faktorů.  Z hlediska příjmu 

informací o událostech, které se částečně nebo úplně nacházejí mimo hranice našich 

bezprostředních zkušeností, zaujímají (masová) média přední pozici. Proto by bylo 

chybou vynechat masová média z analýzy procesu sekuritizace, který stojí na 

konstruktivistických základech a intersubjektivním chápání reality. 

Kritika konceptu sekuritizace tak, jak jej navrhla Kodaňská škola (dále KS), jej 

konceptualizuje úzce a soustředí se na opomíjení externích faktorů; tedy ţe bezpečnost 

je představována jako čirý řečový akt z pohledu radikálního konstruktivismu a nevěnuje 

dostatečnou pozornost mimolingvistickým aspektům jako je publikum a kontext. 

Vymezuje tři jednotky analýzy, referenční objekt, sekuritizující aktéry a funkční aktéry, 

v jejichţ moci není ani sekuritizovat, ani nejsou referenčním objektem (Buzan, 1998:36, 

cit. dle Balzacq, 2005:178).  

V této práci se soustřeďuji na roli médií v procesu sekuritizace. Pokusím se 

ukázat, ţe lze vyslyšet Balzacqovy poţadavky na zahrnutí kontextu do analýzy. 

Souhlasím, ţe je stěţejní snaţit se porozumět pozici a tedy i funkci, jiţ média zaujímají.  

Kodaňská škola pojímá sekuritizaci jako proces probíhající ze shora dolů (top-

down perspective), od sekuritizujících aktérů směrem k cílovému publiku (target 

audience), jeţ má být pomocí správně uchopeného řečového aktu přesvědčeno o 

nezbytnosti přijetí nadstandardních opatření, slouţících k potlačení označené hrozby. 

V tomto pojetí figurují média v roli zprostředkovatele jejich sdělení. Nicméně při 

bliţším zkoumání se tato teze ukazuje jako přinejmenším zjednodušená.  

Činnost médií (masových, tj. tisku, rozhlasu, televize a digitálních) nelze 

zuţovat na pouhý průtokový kanál, v němţ informace z bodu A protékají k bodu B. I 

základní modely
1
 masové komunikace ukazují, ţe sdělení je aktérem A kódováno, 

prochází skrz média, kde podléhá do jisté míry transformaci, a teprve pak dekódováno 

publikem, jeţ je v tomto příkladě označeno jako B (záměrně se vyhýbám slovu aktér).  

Zatímco sekuritizující aktér dle KS jedná s jasným záměrem odráţejícím jeho 

zájem, role příjemce se omezuje jen na reakci, která ústí v binární výsledek – úspěšná 

nebo naopak neúspěšná sekuritizace dotyčné hrozby. Tento problém částečně reflektuje 

i kritika Kodaňské školy vyčítající jí soustředěnost na ilokuční akty a zjednodušenou 
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interpretaci aktu perlokučního
2
, v němţ právě chování publika stojí v předmětu zájmu. 

Téma práce jsem zvolila po zváţení několika faktorů; hlavním důvodem byla 

motivace spojit dlouhodobý zájem o bezpečnostní i mediální studia a nedůvěra 

vůči tezím o moţnosti hodnotové neutrality sociálně-vědních výzkumů. Proto jsem jako 

téma zvolila zkoumání procesů sekuritizace v konkrétním mediálním diskursu, které 

reflektuje mediální konstrukci reality v rámci bezpečnostních studií. Kritickou analýzu 

diskursu jsem upřednostnila z toho důvodu, ţe nezuţuje výzkum na několik 

proměnných a umoţňuje díky své multidisciplinaritě nahlédnout na komplikované jevy 

z různých úhlů pohledu. 

 

Cíle práce a výzkumné otázky 

 Jedním z hlavních cílů práce je věnovat v rámci studia sekuritizace 

zvýšenou pozornost médiím coby aktérům, a to z několika důvodů: Za prvé, média se 

podílejí na sociální konstrukci reality tím, ţe spoluvytvářejí reprezentaci světa, v němţ 

ţijeme, a jevů, s nimiţ nemáme bezprostřední osobní zkušenost. Za druhé hrají ústřední 

roli nejen v přenášení sekuritizujících aktů od autora výroku k publiku, ale lze rovněţ 

předpokládat, ţe se na sekuritizačních tazích sama podílejí. Děje se tak nejen skrz 

poskytování většího prostoru příslušníkům společenských elit na úkor dominované části 

společnosti (Van Dijk, 2000: 38), ale například i potvrzováním zavedených 

reprezentací, utvrzováním stereotypů (Fulton, 2005: 239) a aplikací ustálených 

profesionálních postupů. Za třetí ovlivňují kritéria výběru událostí do zpravodajství 

(známé jako zpravodajské hodnoty) informace, které recipienti médií v určitém 

prostředí získají o jiných sociálních skupinách. Výběr zpráv, jak bude ukázáno, není 

hodnotově neutrální a mainstreamová média bývají kritizována, ţe čím dál častěji 

upřednostňují skandálnější a negativnější události (ibid.: 242), coţ bývalo doménou 

především bulvárních médií. Jev, v mediálních studiích známý jako morální panika, se 

váţe k situaci, kdy média věnují intenzivní pozornost určitému tématu, označují jej jako 

problém či hrozbu, následkem čehoţ vyvolávají poptávku po jeho řešení (ibid.: 234). 

Tím morální panika do značné míry koresponduje s mediálním provedením konceptu 

sekuritizace. Masová média tedy jednají jako aktér, byť jim jako společenské instituci 

                                                                                                                                               
1
 Např. přenosový, rituálový, propagační a příjmový (viz McQuail, 2007: 72-77) 

2
 Rozsáhleji se této kritice věnuji v teoretické části.  
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nelze přisuzovat záměr označit něco jako hrozbu oproti „klasickým― sekuritizujícím 

aktérům z řad politických elit.  

Oproti původnímu projektu došlo k několika změnám: Za prvé, analýza 

mediálních produktů se soustředí výhradně na textová sdělení a nebude obsahovat 

vizuální reprezentaci. Je tomu tak z důvodu, ţe přestoţe koncept navrţený Hansen 

(2011) lze povaţovat za přínosný a, pro koherentnost práce je výhodnější soustředit se 

na jeden druh sdělení, jenţ bude zasazen do příslušného kontextu. Ze stejného důvodu 

bude analýza zahrnovat dvě česká internetová zpravodajská média (oproti jednomu 

českému, jednomu německému a jednomu anglicko-jazyčnému). Část analýzy věnovaná 

kontextu by vyţadovala komparaci tří podobných, avšak stále odlišných prostředí, čímţ 

by přesahovala moţnosti dané poţadavky na diplomovou práci. Poslední změna se týká 

pozorovaného vzorku textových celků. Namísto jedné konkrétní události výzkum 

zahrnuje delší období (1 rok). Tato změna přispěje ke studiu dlouhodobějších procesů 

sekuritizace v mediálním diskursu. 

 

Tato diplomová práce pokládá několik otázek k výzkumu: 

Jaké diskursivní strategie jsou zkoumanými médii vyuţívány ke konstrukci 

obrazu islámu a muslimů?  

Jakých prostředků tyto strategie vyuţívají? 

Které z nich (a jakým způsobem) reprezentují sekuritizační tahy?   

Jakou roli hrají ţurnalistické rutiny v konstrukci obrazu islámu a muslimů ve 

zkoumaných českých médiích? (blízký kontext) 

Jaké kontextuální aspekty ovlivňují a podporují reprezentaci této skupiny ve 

zkoumaných médiích? 

 

Struktura práce 

 V teoretické části je rozebírán koncept sekuritizace, jak ho navrhovala Kodaňská 

škola, stejně jako různé aspekty, které byly jinými autory kritizovány. Následující část 

načrtává tematický přehled bezpečnostního diskursu při práci s islámem, muslimy a 

jevy vázajícími se k této skupině v evropském kontextu, jako imigrační politika či lidská 

práva.  Poslední oddíl teoretické části pojednává o specifikách mediálního diskursu a 

vybraných jevech, které v rámci něj lze vyuţít v souvislosti se sekuritizační teorií. 

 V metodologickém úseku je představen a konkretizován vybraný přístup v rámci 
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CDA (kritické analýzy diskursu), zdroje pro analýzu textů mediálního diskursu jsou 

specifikovány a jejich výběr zdůvodněn. Cílem práce je identifikovat v textech jednak 

sekuritizované a nesekuritizované okruhy vztahující se k islámu a jeho příslušníkům. 

Protoţe analýza bude probíhat na základě dvojího čtení, budou při prvním čtení 

rozpoznány základní diskursivní okruhy, které budou v průběhu druhého čtení 

konkretizovány a jejich relevance vyzkoušena při aplikaci na jednotlivé texty.  

Metodologická kapitola zároveň nastiňuje postup konstrukce kontextu důleţitého pro 

pochopení diskursivních strategií zachycených v textu. Ten se skládá z dvou hlavních 

částí, tzv. blízkého (neboli situačního) a vzdáleného (společenského) kontextu. Blízký 

kontext zkoumá zejména prostředí, v němţ mediální diskurs vzniká, rituály a strategie, 

jeţ v ţurnalistické produkci pomáhají konstruovat určitý jev jako hrozbu a tím ho i 

sekuritizovat. Vzdálený kontext se dívá na produkty mediálního diskursu skrze 

společenskou, zejména pak bezpečnostně-politickou čočku. Postupuje analyticky 

z úrovně státu, přes regionální úroveň po konstrukt bloku nazvaného „Západ― a tvoření 

jeho významů ve vztahu k islámu. Analytická část tedy obsahuje dva základní oddíly – 

jak uţ bylo nastíněno jeden věnovaný kontextu, druhý nalezeným diskursivním 

okruhům. Okruhy jsou pojmenovány z hlediska charakteru hrozby, tj. spíše externího či 

spíše interního, případně spíše bezpečnostního a spíše hodnotového (přičemţ se zároveň 

jedná o bezpečnost těchto hodnot). Ke konci analytické části jsou uvedeny i méně 

sekuritizované aţ nesekuritizované diskursivní okruhy. Závěr práce shrnuje výsledky 

analýzy, dává je do souvislosti s relevantními poznatky a nabízí mnoţství podnětů 

k budoucím výzkumům sekuritizace v rámci mediálního diskursu. 
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Koncept sekuritizace, jeho kritika a rozšíření 

Spolu s tím, jak se začalo v rámci bezpečnostních studií rozšiřovat vnímání oblastí 

bezpečnosti (Buzan, 2005: 9, 10), bylo potřeba na tento vývoj adaptovat i způsob, 

jakým bezpečnost zkoumat. Kodaňská škola (KS) nabídla koncept sekuritizace, který se 

vyznačuje tím, ţe bezpečnost vykládá jako řečový akt vycházející z lingvistických teorií 

Austina a Searla (ibid. 31-60). Přestala tak být chápána skrze svou substanci, nýbrţ 

skrze její vykonávání (Guzzini, 2011: 331,332).  

V sekuritizačním modelu se pozornost upírá k sekuritizujícímu aktérovi, který se 

snaţí změnit status vybraného jevu z polického na bezpečnostní tím, ţe jej 

prostřednictvím ilokučního aktu označí jako existenciální hrozbu pro určitý referenční 

objekt. Je-li sekuritizace úspěšná (tzn., je-li aktérovo tvrzení referenčním objektem 

schváleno, nebo přinejmenším tolerováno), můţe sekuritizující aktér přijmout 

mimořádná opatření, která by za normálních, nesekuritizovaných okolností nebyla 

moţná (Buzan, 2005: 36). Vuori (Vuori, 2011: 116) tuto aktivitu chápe jako taktiku 

k ospravedlnění nepříjemných zásahů, jeţ by jinak vyvolaly „roztrpčení či dokonce 

odpor―. Toto tvrzení ale zjednodušuje vztah referenčního objektu a hrozby, protoţe aby 

platilo, musí být nejprve vyjasněno, koho tyto akce zasáhnou a u koho tím pádem 

vzbudí nesouhlas. Jinak by se zachovalo publikum v situaci, kdy se opatření dotýkají 

přímo jeho, například u zpřísnění kontrol na letištích při absenci pohotovostního 

diskursu, a jinak v případě zavedení přísnějších imigračních zákonů, které se do 

kaţdodenního ţivota promítnou minimálně.  

Bezpečnost tedy v teorii KS nefiguruje jako objektivní okolnost, ale „jako 

výsledek specifického sociálního procesu: sociální konstrukce bezpečnostních 

záleţitostí (kdo a co je ochraňováno a před čím) je analyzována vyhodnocováním 

‗sekuritizujících řečových aktů‘, skrz něţ jsou hrozby reprezentovány a rozeznávány. 

(Williams, 2003: 513)― Originální koncept byl, přestoţe uznáván jako přínosný, 

podrobován poměrně důkladné kritice. Jednotlivé kritiky se od KS i od sebe navzájem 

liší zejména v chápání jednotlivých částí konceptu a také vahou, jeţ jim má být při 

zkoumání přisuzována.  
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Bezpečnost jako řečový akt 

 Oproti klasickým teoriím mezinárodních vztahů obrátila konstruktivistická 

Kodaňská škola pozornost od odkazování k externí realitě k poznatku, ţe právě jazyk a 

konkrétně výroky vztahující se k bezpečnosti se samy podílejí na její konstrukci 

(konstatace v. performativita). Argument KS o bezpečnosti jako autoreferenčním 

konceptu - tím, ţe mluvím o bezpečnosti, ji vytvářím -  však odporuje logice řečového 

aktu, který je její inherentní součástí. Jak vystihuje Vuori (Vuori, 2011: 132), není to 

bezpečnost, ale sekuritizace, co je řečovým aktem (byť i jeho výrok zjednodušuje 

sekuritizaci pouze na jednu z částí celého procesu; viz zejména podkapitola o 

sekuritizačním momentu). Přestoţe nelze sniţovat důleţitost jazyka, dá se polemizovat, 

zda je právě tím, co vytváří realitu (postoj KS), nebo spíše formuje naši představu o ní 

(Balzacq, 2004: 181). Z hlediska teorie mezinárodních vztahů tato debata odráţí úroveň 

radikality konstruktivistického přístupu k danému problému. Pokud ji aplikujeme na 

existenciální hrozby v konceptu sekuritizace, rozlišujeme mezi přístupem, kdy 

z materialistického pohledu hrozba jako taková neexistuje a role sekuritizujícího aktéra 

spočívá právě v tom, ţe její charakter vykonstruuje, nebo existenci hrozby připouštíme a 

aktérovi ponecháváme pouze moţnost ji za hrozbu označit či neoznačit, nebo určit její 

intenzitu.  

 Kodaňská škola akcentuje mluvní jednání i na úkor jiných druhů vyjadřování 

bezpečnosti, a to zejména mlčení (absence výroku) (Hansen, 2000), obrazů (Hansen, 

2011) a fyzické aktivity (McDonald, 2008: 569, 570). Zatímco absence fyzického 

jednání je z hlediska KS vysvětlitelná jejím radikálně konstruktivistickým přístupem, 

důvod opomenutí vizuální komunikace můţe souviset s vyzdvihováním dominantních 

politických aktérů, kteří se pomocí obrazů v oficiálních projevech nevyjadřují. Zahrnutí 

obrazového sdělování informací nadto znemoţňuje i inherentní spjatost původní verze 

sekuritizační teorie s Austinovým lingvistickým modelem. 

Vycházeje z jeho rozlišení řečových aktů na lokuční, ilokuční a perlokuční 

(Balzacq, 2005: 175), vyuţívá KS definice sekuritizace jako ilokučního aktu, v němţ 

sekuritizující aktér vyřkne soud o existenciální hrozbě a nutnosti přijetí nadstandardních 

opatření. Toto tvrzení je nicméně problematické uţ jen proto, ţe sama KS podmiňuje 

úspěch sekuritizace právě pozitivní reakcí či absencí negativní reakce publika. Podobu 

perlokučního aktu totiţ ovlivňují „okolnosti jeho vzniku; není dosaţen pouze vyřčením 
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určitých výroků a zahrnuje všechny zamýšlené či nezamýšlené, často neurčité účinky, 

které mohou určité výroky v určitých situacích způsobit.― (Austin, 1962: 14-15)   

Jinými slovy, přestoţe sekuritizující aktéři podle (Wæver, 2000: 252-3) 

vyuţívají ve svých výrocích historické resonance určitých hrozeb, koncept KS nevěnuje 

dostatečnou pozornost studiu společenského a politického kontextu, v němţ tento akt 

probíhá.  

Obracení pozornosti směrem ke kontextu 

 Právě studium kontextu však jako jedno z dalších rozšíření pojetí sekuritizačního 

procesu doceňuje podle některých autorů (např. Balzacq, 2005 a 2009; McDonald, 

2008) potenciál, který Kodaňská škola v původním konceptu nebyla schopna plně 

vyuţít. Prostředí a čas, v němţ označování a konstrukce hrozeb probíhá, významně 

ovlivňuje například to, jaké druhy hrozeb jsou sekuritizovány a proč. Postupuje za 

úroveň jednotlivých výroků, sekuritizačních tahů a nabízí hlubší pohled do vztahů, které 

v rámci dané společnosti vznikají a zanikají.  

 V reakci na teorii sekuritizace se postupně rýsovala dichotomie mezi 

internalistickým a externalistickým přístupem k ní. Zatímco internalisté (tj. Kodaňská 

škola) akcentují tvorbu významů zevnitř a jádro jejich pozornosti neleţí na externích 

faktorech, externalistický přístup (který navrhuje Balzacq coby pragmatický či 

sociologický, viz Balzacq, 2005 a 2009) odmítá tezi o autoreferencialitě výpovědi a 

soustředí se na kontextuální vlivy.  

Přestoţe se tyto dva přístupy proti sobě navzájem vyhraňují, nelze konstatovat, 

ţe by se navzájem vylučovaly. Při konkrétní analýze by bylo velmi náročné soustředit 

se na internalistickou konstrukci diskursu a zanechat ji netknutou kontextuálními, tzv. 

mimodiskursivními vlivy. Argument Lene Hansen (Hansen, 2011), ţe kritičnost a 

výhoda post-strukturalistického přístupu spočívá v jeho analýze způsobu, jakým 

bezpečnostní diskursy formují objekty či zvýhodňují a odřezávají různé aktéry, naopak 

můţe spolu s Balzacqovým strategickým, pragmatickým přístupem vytvořit poměrně 

kompaktní a z hlediska výzkumu výhodný model.  

I kdyţ je pochopitelné, ţe teoretické přístupy v důsledku poţadavku jejich 

vlastní aplikovatelnosti hledají co nejuţší moţnou podobu, a rozhodně je i cenné 

věnovat se rozboru jednotlivých aspektů sekuritizační teorie, studiu praktických 

příkladů by mohlo naopak uškodit, kdyby se načrtnutá dichotomie pojímala jako 

neprůchodná. Ani z jednoho přístupu totiţ jasně nevyplývá, jakým způsobem by měl být 
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oddělen mimodiskursivní kontext od pozorovaného diskursu, kdyţ nelze tvrdit, ţe se do 

něj v určité podobě implicitně či explicitně nepromítá a neovlivňuje jeho podobu. 

Obzvlášť pokud přijmeme dělení kontextu navrţené Margaret Wetherell. Ta rozlišuje 

dělení na blízký a vzdálený (proximite a distant). Blízký kontext má přitom na utváření 

diskursu stěţejní vliv. Vzdálený pak odkazuje k „věcem jako je společenská třída, 

etnická kompozice účastníků, instituce či sítě, v nichţ se diskurs objevuje, ekologické, 

regionální a kulturní prostředí.― (Wetherell, 2001: 380, cit. dle Balzacq, 2009: 21)  

Pokud aplikujeme její dělení na předmět této práce, v případě blízkého kontextu 

půjde především o kontext, v němţ média fungují, co jejich činnost ovlivňuje a z jakých 

důvodů se diskurs můţe utvářet tak, ţe dochází k sekuritizujícím tahům (securitizing 

moves) přímo v mediální produkci. Vzdálený kontext potom překročí rovinu médií na 

vyšší úrovně, jeţ lze zjednodušeně označit jako kulturní, ekonomické či politické 

prostředí. To sice není explicitně v rámci mediálně-bezpečnostního diskursu viditelné, 

projektuje do něj ale hodnoty a identity.  

Aktéři v procesu sekuritizace a fixní identita  

 Přestoţe ve své teorii KS avizuje spjatost s existujícími aktéry a závazek snaţit 

se „porozumět jejich modu operandi― (Buzan, 2005: 48), soustředí při studiu 

sekuritizujících aktérů pozornost především na dominantní aktéry v rámci té které 

společnosti, konkrétně na politickou elitu (kritika viz McDonald, 2003). Kromě publika 

reflektuje přítomnost sekuritizujících a také funkcionálních aktérů, kteří, byť 

nesekuritizují, „působí na dynamiku bezpečnostních vztahů v sektoru― (Buzan, 2005: 

48). Sami autoři teorie ale přiznávají, ţe při analýze se toto dělení, respektive určení 

role dotyčného aktéra v procesu, stává problematickým. Příčinu vidí v analytických 

rovinách, kdy se výsledek liší, zkoumá-li se úroveň individuální, byrokratická či státní 

(ibid.: 54).  

 Kromě akceptování problematičnosti identifikace aktérů v analytických rovinách 

však KS vyzdvihuje projevy dominantních aktérů, kteří jsou ze své pozice 

institucionálně legitimizováni tyto výroky pronášet „ve jménu určitého kolektivu, 

obvykle státu― (McDonald, 2008: 564). Tím se však zuţuje prostor pro pochopení 

širších souvislostí, které mohou pomoci objasnit, jaké motivy ovlivňují proces výběru a 

konstrukce hrozby. V tomto si KS nevystačí se svým autoreferenčním charakterem 

bezpečnosti, neboť takto koncipované analýzy by se ukázaly jako velmi státocentrické 

a, jak v této souvislosti pronesl Walt, „odtrţené od reality― (Walt, 1991: 223, cit. dle 
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Balzacq, 2005: 178).  

 Tato práce zkoumá sekuritizační procesy na úrovni masmédií z několika důvodů. 

Především zaměřením na masmédia, způsob jejich fungování a tvoření obrazu reality 

rozšiřuje chápání aktérů v těchto procesech. Není sice pochyb, ţe z hlediska 

společenské hierarchie mají dominantní aktéři snazší přístup do médií, jsou to ale právě 

ona, kdo potenciálně sekuritizující výrok vyjme z prohlášení dotyčného aktéra a zasadí 

jej do kontextu sdělení, které předává dále. 

Mediální, resp. mediálně-bezpečnostní diskurs se navíc významně podílí na 

reprezentaci společenských a politických jevů, stejně jako bliţšího a vzdáleného 

kontextu, v rámci něhoţ sám funguje. Zahrnutí masmédií do tradičního sekuritizačního 

rámce v roli jiné neţ zprostředkovatelské jej ale logicky nabourává. Můţeme tedy buďto 

akceptovat jejich zprostředkovatelskou pozici, nebo naopak rozšířit vnímání konceptu 

na způsob Balzacqova (2005 a 2009) sociologického přístupu (sám Balzacq jej ve svých 

textech střídavě označuje jako pragmatický, strategický nebo sociologický).  

Druhá moţnost ale narušuje původní model i proto, ţe zpochybňuje tezi o 

intencionalitě aktéra. Aplikovat tuto vlastnost na chování masmédií se ukazuje jako 

rozporuplné zvláště proto, ţe se tuto vlastnost ve zpravodajských ţánrech snaţí pomocí 

kodexů a rutinizace postupů co moţná nejvíce oslabit. Přesto však není absolutní 

objektivita dosaţitelná. Na tomto místě ale můţe být problematika pozice masmédií 

načrtnuta povšechně a navíc pouze z pohledu debaty o aktérech sekuritizace (větší 

prostor jí je vyhrazen v dalších kapitolách).   

I mimo úroveň masmédií lze ale důleţitost záměrnosti sekuritizujícího aktéra pro 

úspěšnost jeho jednání zpochybnit. Kodaňská škola ji váţe na Austinovy (Buzan, 2005: 

43-45) usnadňující podmínky, konkrétně na maximu upřímnosti. Lze ale polemizovat, 

nakolik hraje roli, aby byl aktér upřímný, nebo aby jeho upřímnost působila 

důvěryhodně, přestoţe se můţe jednat o leţ (Balzacq,2005: 176).  

Větší pozornost si naopak zasluhuje zejména reprezentace a označování hrozeb, 

která sahá hlouběji do historického, společenského apod. kontextu. Je třeba ptát se, jak 

je podoba hrozby vytvářena a z jakých zdrojů vychází. Nemusí se v ţádném případě 

jednat o polarizovaný nepřátelský vztah jako spíše intersubjektivní rozlišování na 

vlastní a cizí (self versus other). Williams v tomto ohledu upozorňuje na podobnost 

teorie KS se Schmittovým chápáním politického pořádku, který je definován 

vyloučením a nevraţivostí (Williams, 2003: 515). Pro KS jsou hrozby konstruktem 

nezávislým na realitě mimo daný řečový akt, coţ však působí problémy v případě 
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hrozeb velmi materiálního charakteru, například přírodní pohromy, protoţe „není 

teoreticky výhodné ani empiricky důvěryhodné zastávat názor, ţe to, co řekneme o 

problému, určuje jeho esenci― (Balzacq, 2005: 181). 

Sekuritizace jako moment nebo proces 

 Tím, ţe se KS soustředila právě na pronesení sekuritizujícího výroku, zároveň 

uměle zúţila časový úsek, v němţ sama sekuritizaci studovala. I tak ale nedostatečné 

zohlednění začalo u kritiků vyvolávat otázky, jako například, jak definovat moment, 

kdy téma bylo sekuritizováno – zda v době řečového aktu, podpory publika, nebo přijetí 

bezpečnostního prostředí (McDonald, 2008: 575). Otázka, kdy je téma sekuritizováno, 

je jen jednou částí skládanky. Málo pozornosti je obecně věnováno sekuritizaci jako 

dlouhodobému procesu, přestoţe ve prospěch tohoto pojetí mnozí argumentují (např. 

McDonald, 2008; Guzzini, 2011).  

Tato práce je ze své podstaty na dlouhodobý proces sekuritizace orientována. 

Vychází z hypotézy, ţe studium produktů masmediální produkce coby jednoho 

z klíčových zdrojů lidských informací o světě, s nímţ bezprostředně nemá kontakt, 

můţe osvětlit několik sporných otázek sekuritizačního procesu. Svou kontinuální 

činností reprodukují zjednodušený (a pokřivený) obraz světa, který je intersubjektivně 

sdílen v dané společnosti.  Z dlouhodobé perspektivy lze studovat konstrukci obrazů 

určitých jevů (zde islámu a muslimů), které pak mohou či nemusí být aplikovány 

v případě konkrétního pokusu o sekuritizaci. Výzkum sekuritizace imigrace v Evropě 

naznačil, ţe sekuritizace podobných společenských témat probíhá kontinuálně a je 

tvrzena kaţdodenní praxí a rutinami (Huysmans, 2006: 5,6).  

Vysvětlení se nabízí několik. Některá témata mohou být na základě společenské 

konstrukce vlastní identity a hodnot, od nichţ se odvíjí tvoření představy o identitách a 

hodnotách „cizích―, citlivější, protoţe uţ v minulosti jako hrozba označena byla. Kdyţ 

se vrátíme k výše uvedeným McDonaldovým momentům sekuritizace, platilo by 

v tomto případě, ţe konkrétní hrozba byla uznána publikem a uloţena do jakési 

kolektivní paměti. Pokud přijatá opatření nevedla k odstranění hrozby, coţ není u 

komplexních společenských jevů jako migrace překvapivé, logicky téma zůstává 

latentně sekuritizováno v případě, ţe nedojde k jeho desekuritizaci, například tak, ţe 

jeho intenzita „zchřadne― či je nahrazeno novou, naléhavější hrozbou (viz debata Vuori, 

2011: 116-119). 
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Přehled témat diskursu aplikovaného výzkumu 
sekuritizace 

Tato část mapuje základní proudy výzkumu procesů sekuritizace a navrhuje 

jejich trojí pojetí: v dichotomii jednak institucionalizovaných vs. externích, hrubých 

hrozeb (rozlišení dle Balzacq, 2005: 181), dále geografického umístění 

(evropocentrický přístup a snaha o jeho rozšíření), které ale do velké míry splývá 

s diskusí o aplikovatelnosti konceptu sekuritizace mimo prostředí národního státu 

vestfálské tradice, a konečně i výzkumem konstrukce bezpečnosti v demokratických a 

nedemokratických reţimech.  

Soubor literatury zkoumající sekuritizaci ukazuje zajímavou symbiózu mezi 

přístupem prací uplatňujících teoretické hledisko a prací aplikujících sekuritizaci na 

konkrétní téma. Zatímco na teoretické rovině se vede debata, zda kodaňský model 

z normativního hlediska nelegitimizuje překračování standardního politického jednání a 

umoţňuje tak za jiných okolností nemorální krok (Vuori, 2011: 108), ty aplikované, 

jako by jejich autoři vědomě rezonovali s  diskusí u teoretického modelu, si při volbě 

zkoumaného jevu vybírají častěji pohledy kritické, tj. zejména migraci, ţadatele o azyl, 

menšiny, globální oteplování. Aţ na poslední jmenované téma je u těchto oblastí moţné 

najít návaznost k výzkumu zacházení s islámem – v tom smyslu, ţe příslušníci tohoto 

vyznání jsou členy těchto sekuritizovaných skupin. Práce velmi často volněji či úţeji 

vycházejí z centrálního tématu sekuritizace – variací na globální válku proti teroru. 

Viděno touto optikou lze pochopit i tezi o sekuritizaci coby ukázce selhání klasické 

politiky (McDonald, 2008: 579,580).  

 Přestoţe právě analýza argumentace amerických administrativ po útocích 11. 

září 2001 v New Yorku, Washingtonu D. C. a Pennsylvánii (dále uváděno jako 9/11) 

dala podnět k vzniku bezpočtu prací (McDonald, 2008: 565), bývá někdy uplatnitelnost 

sekuritizace mimo „domácí― evropské prostředí zmiňována s otazníkem. Významnou 

odchylku od studia evropského, příp. sousedícího prostředí představuje rozsáhlá 

Vuoriho práce (2008 a 2011), jejíţ přínos kromě analýzy sekuritizačních tahů v Čínské 

lidové republice spočívá i v rozsáhlém a detailním rozboru velké části příspěvků 

k debatě o optimální podobě teorie sekuritizace (viz Vuori, 2011: kapitoly 2-6).  

 I přes snahy zmírnit eurocentrismus, resp. „vestfálskou svěrací kazajku― 

(Wilkinson, 2007: 5) zkoumání sekuritizace (např. analýzou kyrgyzské společenské 

bezpečnosti - Wilkinson, 2007, nebo pokusem porozumět skrz sekuritizační optiku 
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egyptské části souboru protestů zjednodušeně označovaných jako arabské jaro  - 

Greenwood&Waever, 2013), se diskurs sociální konstrukce bezpečnosti orientoval 

vesměs na evropské podmínky. Výjimku tvoří analýzy politiky rozhodování velkých 

mocenských bloků, ať uţ zmíněných USA nebo Číny, tak například Ruska, kde je ale 

třeba rozlišit mezi sekuritizací v demokratických a nedemokratických prostředích. Na 

rozdíl od amerického diskursu ten ruský neinklinuje k výzkumům zastřešovaným 

tematickým směrem (diskurs v USA je formován spíše tematicky, tj. rozhodovací 

procesy po 9/11, kdeţto ruský, minimálně pro účely této práce, geograficky).  

 Mozorov (2002) po podniknutí výzkumu ruského bezpečnostního diskursu 

argumentuje, ţe ruská identita je výrazně ovlivněna paradigmatem romantického 

realismu (ibid.: 425), a vymezuje se vůči rozšiřování západního pojetí lidských práv a 

podobných konceptů. Později došel k tomu, ţe Rusko a západ vymezují svoje identity 

proti sobě navzájem. Podle něj se ale Evropa v rámci hledání své totoţnosti kromě 

Ruska vymezuje navíc i vůči Turecku (Mozorov, 2012).  

 Na obecnější rovině dominují v diskursu procesy sekuritizace 

institucionalizovaných hrozeb v rámci společenského sektoru. Je nicméně důleţité 

nerozlišovat skupiny institucionalizovaných a externích hrozeb kategoricky. Na rozdíl 

od externích hrozeb jako např. zvýšený výskyt přírodních katastrof se u 

institucionalizovaných otevírá větší prostor pro jejich konstrukci z pohledu 

sekuritizujícího aktéra. Například u procesu konstrukce hrozby a sekuritizace imigrace 

můţe příslušný aktér zahrnout všechny skupiny imigrantů, nebo je podle určitého klíče 

rozklíčovat, některé akcentovat a jiné ignorovat, coţ potom zvyšuje význam budování 

legitimity ve vztahu k přesvědčovanému publiku. Nicméně, mnohdy je přesné zařazení 

do jedné ze zmíněných dvou skupin sloţitější. Například u sekuritizace viru HIV/AIDS 

(McIness a Rushton, 2013; Elbe, 2006; Sjöstedt, 2008) můţe být označenou hrozbou 

pojmenován virus jako takový (Elbe, 2006), nebo z hlediska institucionalizovaných 

hrozeb vybrané společenské aspekty a důsledky (Seckinelgin et al, 2010). Toto platí i 

v dalších případech zejména energetického a environmentálního sektoru, ať uţ u úbytku 

pitné vody (např. Lowi, 1999; Rahman, 2013) či dalších důsledků změn klimatu (Corry, 

2012; Methmann & Rothe, 2012), kde se označenou hrozbou nemusí stát nedostatek 

sám o sobě, ale například i sousední stát apod. 
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Sekuritizace islámu a příbuzných témat 

 Tento přehled obsahuje výběr dosud publikovaných prací, které jsou důleţité pro 

pozdější analýzu konstrukce obrazu islámu ve vybraných médiích a rovněţ pro ukázku, 

jak s tématem a jemu příbuznými variantami zacházeli autoři přede mnou. Literatura 

směřuje buďto spíše na stranu analýzy mediálního diskursu
3
, avšak v diskursu 

bezpečnostním, resp. mezinárodně-vztaţném, bývá pozice médií aţ na výjimky 

marginalizována. V praxi to znamená, ţe jim autoři připisují spíše pasivnější pozici 

tlumočníka sekuritizujících řečových aktů. Činí to například tak, ţe vyzývají k analýze 

druhu médií, jeţ byla pro konkrétní akt vybrána (Balzacq, 2009: 20), a to i aniţ by 

vysvětlili, co to o daném rozhodnutí vypovídá
4
. 

 V důsledku toho, ţe s útoky 11. září 2001 byla spojena teroristická skupina Al-

Káida (Iqbal, 2011: 63), která pro svoje cíle vyuţívala militantní islámskou rétoriku, se 

oţivil zájem o studium zostřené polarizace vztahů mezi západním a islámským světem. 

Prezident USA George W. Bush svou argumentací spojoval nedostatek demokracie 

v muslimských zemích s antiamerikanismem a terorismem (Mishra, 2008: 155), coţ ho 

před vstupem do války s Irákem vedlo i k přehodnocení dosavadní strategie zadrţování 

(Roe, 2008: 623). Gerges (2003) při analýze původu obrazu islámu v Americe 

upozorňoval na zavádějící tvrzení o historicky dané křesťansko-muslimské 

nesnášenlivosti a namítal, ţe tyto vztahy se neustále proměňovaly od konfliktních 

k akomodaci aţ spolupráci
5
 (ibid.: 74). Výrazným momentem, který podle něj ovlivnil 

soudobé
6
 narativy, bylo několikaměsíční drţení amerických rukojmí po revoluci roku 

1979 v Íránu. Nicméně určitou roli sehrála podle něj i média, kdyţ po rozpadu 

Sovětského svazu začala spolu se zahraničně-politickou elitou hledat nové hrozby 

(Hadar, 1994: 64). Vztah mezi nimi, resp. vliv médií na rozhodování politických elit ale 

relativizuje a uvádí příklady, kdy byla média právě za jejich negativní zobrazování 

islámu a kladení rovnítka mezi islám a terorismus politickými špičkami kritizována 

(Gerges, 2003: 82). 

 Vultee (2007: 51) provedl obsahovou analýzu předních amerických deníků a 

                                                 
3
 V němž je téma bezpečnosti akcentováno méně. 

4
 Jestli to je např. z důvodu, že se ten který aktér domnívá, že televizní projev působí osobněji, důrazněji 

a má větší potenciál „mobilizovat“ publikum, nebo naopak referenční objekt je bližší staršímu publiku, o 
němž se aktér domnívá, že preferuje rozhlas nebo tisk. Možností, z nichž lze toto stanovisko zkoumat, je 
ale bezpočet. 
5
 Například uzavíráním koalic s Osmanskou říší (Gerges, 2003: 74). 

6
 Resp. tehdejší, v roce 2003. 
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mimo jiné zkoumal, jak samozřejmá pro ně byla zmínka „války proti terorismu/teroru―
7
. 

V průběhu let 2002 aţ 2006 zaznamenal postupně klesající míru zmiňování války proti 

terorismu a zvyšující se míru zpochybňování „přirozenosti― důvodů pro vedení 

konfliktů v reakci na 9/11. Sekuritizační chování v médiích je podle něj kombinací 

nedostatečné a zároveň i přehnané pozornosti (inattention a overattention) (ibid.: 98) a 

zpracovávané zprávy vţdy do určité míry podléhají v té době dominantnímu diskursu – 

v jeho případě válce v Iráku (ibid.: 98 a 99). 

 Owiredu (2009) zkoumala sekuritizační potenciál, který měly dva významné 

švédské deníky v reprezentaci izraelsko-palestinského konfliktu 2008, ve vztahu ke 

konstrukci antisemitismu. Zejména Aftonbladet, který se ideologicky kloní na stranu 

sociální demokracie
8
, zaujímal v celém konfliktu výrazně propalestinské stanovisko a 

Izraelce prezentoval jako subjekt projektující vlastní sílu na úkor slabšího subjektu, coţ 

podle Owiredu formovalo i negativní vnímání ţidů ţijících ve Švédsku (ibid.: 48 a 60).  

Tento pohled odráţí jev, který v procesu sekuritizace náboţenství obecně 

ovlivňuje konstrukci obrazu potenciální či jiţ označené hrozby. Jedná se o střed sektorů 

– jinými slovy dochází ke směšování společenské a náboţenské sféry. Náboţenský 

sektor byl i KS analyzován dlouhou dobu jako součást sektoru společenského (Waever, 

2000: 709), ale přesto ve výzkumu sekuritizace má rozlišování těchto dvou sektorů na 

analytické úrovni smysl především, je-li určitý objekt sekuritizován z pohledu nějakého 

náboţenství
9
. Konkrétně v mediálním diskursu, kde k míšení či zaměňování těchto 

sektorů dochází, je právě identifikace podobných záměn důleţitá pro pochopení 

komplexity diskursu samotného a obrazů, jimţ dává vzniknout.  

Při pohledu na vnímání islámu je i pro účely této kapitoly přehledné vnímat 

jednak islám jako náboţenství a jednak muslimy jako sociální skupinu
10

. Zaprvé, islám 

jako náboţenství figuruje jako hrozba především ve vztahu k vlastní identitě, která 

můţe být postavena buď na jiné víře, ateismu a velmi často i sekularismu. Oddělování 

víry a státu, jedna z myšlenek, která je v evropském prostředí zakotvena, je právě 

vlastnost, kterou muslimové v obecném vnímání nedisponují (Mavelli, 2013: 161).  

Toto spolu s dalšími dílčími znaky islámu jako výňatky z Koránu, které více či 

                                                 
7
 Čím více dané médium používá určitý výraz samo v textu (tj. ne pouze ve výrocích citovaných lidí), tím 

„samozřejmější“ a zakomponovanější v sekuritizačním rámci je (Vultee, 2007: 51) 
8
 Ani jeden z deníků ale není vázán k žádné politické straně (Owiredu, 2009: 49) 

9
 Tedy, je-li referenčním objektem víra (Waever, 2000: 719) 

10
 Jak na obecné rovině navrhuje Waever a Laustsen (2000: 709): náboženství jako 

náboženství/náboženství jako komunita  
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méně protiřečily představě poklidné koexistence islámu s tím, co je v našich 

podmínkách vnímáno jako „západ―, tvořilo jádro argumentace v silné sekuritizační vlně, 

v níţ byl islám označován jako hrozba. Mavelli (2013: 165) vyuţil Stritzelovu tezi o 

překladu
11

 a našel tento proces v období po 9/11, kdy „teror― byl přeloţen coby „islám―, 

coţ umoţnilo manipulovat s islámem a muslimy jako s homogenním celkem. Jako 

příklad uvedl sekuritizaci nošení burky ve Francii, kde jako referenční objekt figurovala 

svoboda, rovnost a rovněţ laicismus zakořeněný ve francouzské společnosti (ibid.: 172). 

Kromě výroků tehdejšího prezidenta Sarkozyho ale Mavelli zároveň připomněl tehdejší 

diskusi, v níţ kritici prezidenta vinili z toho, ţe se snaţí odvádět pozornost od „reálných 

problémů― jako byla ekonomická stagnace nebo rozpadající se integrace (ibid.: 173). 

Mavelliho příklad vybízí k otázce o amorfnosti modelu sekuritizace. Na jednu 

stranu Sarkozy označil zahalování se na veřejnosti za hrozbu „svobodě a ţenské 

důstojnosti― (ibid.: 172), na druhou stranu je ale legitimní ptát se, zda záměrem bylo 

opravdu eliminovat tuto hrozbu, či, jak naznačili jeho kritici, odvést pozornost. Na 

abstraktnější rovině to odráţí normativní diskusi o negativitě konceptu sekuritizace 

(Roe, 2012; Floyd, 2011) a tendenci zkoumat sekuritizaci z kritického pohledu, coţ 

můţe být motivováno právě příhodnou formulací tohoto teoretického konceptu 

přístupem „ze shora dolů―, kdy je akcentována dominantní pozice aktéra výroku/ů.  

Dále, konstrukce muslimských šátků jako bezpečnostní hrozby poukazuje na 

dva, pro účely této práce důleţité jevy související s vizuálním vnímáním. Jednak na 

takzvaný „haló efekt― (způsob vnímání druhých, kdy první dojem ovlivňuje posuzování 

člověka, přičemţ se skládá z 55% ze vzhledového dojmu, Hartl, Hartlová, 2000: 119), a 

jednak vyuţívání obrazovosti pro účely sekuritizace. 

Vizualita nenacházela dlouhou dobu v teorii sekuritizace uplatnění. S větším 

úspěchem ji implementovala aţ Lene Hansen na případě karikatur proroka Mohammeda 

v dánském deníku Jyllands-Posten (Hansen, 2011). Obrazy jsou podle ní jedinečné svou 

„okamţitostí―, „cirkulabilitou
12

― a „mnohoznačností― (ibid.: 53). Přesto však 

zdůrazňuje, ţe při analýze vizuální stránky sdělení jde především o skupinu 

„ontologických domněnek, které mohou být diskutovány, brány v pochybnost a 

                                                 
11

 Tedy přístup, který neakcentuje soustředění na konkrétní sekuritizační moment či tah, ale na proces, 
v němž jsou tyto akty upraveny, přeloženy a inkorporovány do „konsolidované diskursivní oblasti“ 
(Stritzel, 2011: 345) 
12

 V originále „circulability“, autorka naráží na snadnost reprodukce a sdílení vizuálních sdělení: 
„Circulability is simultaneously a material-technological and a social condition and it accentuates the 
significance of speed and space for processes of securitizations.“ (Hansen, 2011: 57) 
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kritizovány, ale nemohou být testovány― (ibid.: 55). Karikatury, z nichţ nejznámější je 

ta s vyobrazením proroka Mohammeda s bombou namísto turbanu, jsou v důsledku 

intervizuality jinak interpretovány muslimy a jinak nemuslimským dánským publikem. 

Zatímco pro muslimy turban coby pokrývka hlavy deklaruje příslušnost k islámu, 

Hansen argumentuje, ţe ten samý předmět můţe nemuslimský čtenář interpretovat jako 

„ornament―, avšak zároveň se spíše neţ o jednoznačně muslimské vyobrazení jedná o 

generický obraz „nezápadního―, divokého člověka (ibid.: 63).  

Nicméně přestoţe lze karikatury chápat jako zlehčující i jako kritizující, aby 

sdělení bylo přijato, musí splnit alespoň jednu podmínku – zobrazený předmět musí být 

identifikován. To neznamená, ţe dané sdělení musí být jednotně interpretovatelné – 

jednak to není dosaţitelné a jednak to není ani cílem. V tomto světle lze ale tvrdit, ţe 

alespoň muslimská příslušnost zobrazené postavy musela být jednoznačně 

pochopitelná
13

, a fakt, ţe Hansen identifikovala určité generické obrazy, svědčí navíc o 

předsudcích, které dánská (potaţmo evropská a západní) společnost či dotyčný 

karikaturista do svých představ o „typickém― muslimovi projektují.  

 V evropském prostoru se se sekuritizací islámu příbuzných témat silně pojí i 

sekuritizace imigrace. Muslimská populace v Evropě patří spíše k niţší společenské 

třídě, zatímco v USA převáţně ke střední (Roy, 2005: 20). Bleich a další (2010) 

naznačili, ţe i přes rozdílné zkušenosti pozorovaných západoevropských zemí
14

 

s imigrací atp. se jejich politiky vůči imigrantům lišily jen minimálně a všechny 

pouţívaly jak represivní (protiteroristické), tak „odměňující― (integrační) taktiky 

(Wiktor-Mach, 2012: 257).  

Význačnou pozici mezi pozorovanými státy měla Velká Británie, která svou 

aktivní protiteroristickou politikou exemplárně slouţila ostatním (ibid.: 257). Na druhou 

stranu analýza naznačila, ţe v integrační politice Británie pokulhává ve srovnání s 

Francií, jejíţ muslimové se více cítí být součástí středové společnosti a chovají menší 

zášť vůči nemuslimskému obyvatelstvu (ibid.: 258). Oproti tomu Boukhars (2009: 312) 

argumentuje, ţe právě Francie je příkladem, kde politická podreprezentovanost a 

institucionální nezaangaţovanost muslimů můţe vést k vytvoření „nebezpečného vakua, 

které můţe být vytěţeno násilnickými dţihádisty―. Ve studii zaměřené na muslimské 

menšiny ve Francii a Německu konstatuje, ţe většina členů muslimských menšin 

odolává antisystémovým ideologiím, které pronikly do většiny zemí západní Evropy 

                                                 
13

 A to nejen skrz vizuální prvky, ale rovněž kontextuálně. 
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(ibid.: 312). Nicméně volání po asimilaci menšin s většinovým obyvatelstvem 

„zastiňuje mnohem důleţitější a relevantnější problémy, které se týkají ekonomické, 

sociální a vzdělávací marginalizace― (ibid.:313).  

Rešerše literatury ukazuje, ţe pozornost autorů směřuje z velké části k západní 

části Evropy, zejména Velké Británii, Německu a Francii. Jak uţ bylo řečeno, politické 

rozhodování Velké Británie v této otázce prošlapávalo cestu zbytku Evropy. Nicméně 

fakt, ţe premiér Blair změnil názor a označil zbraně hromadného ničení za hrozbu, 

jelikoţ mohou být nestabilním a nepředvídatelným reţimem v Bagdádu poskytnuty 

teroristům (Roe, 2008: 623), rozdělil Evropu a nastínil, ţe úroveň sekuritizace terorismu 

a zbraní hromadného myšlení se nenachází na stejné úrovni.   

 To nicméně neplatí o přístupu k imigrační politice. Některá opatření přitom 

implicitně mířila na muslimskou menšinu (Cesari, 2009). Například v  Nizozemsku byl 

ţadatelům o občanství promítán film, který velmi provokativní formou ukazoval 

„ţivotní styl v Nizozemsku― a mohl svou explicitností cílit proti konzervativním 

hodnotám islámu, a Bádensko-Würtembersko v testech pro ţadatele o občanství zajímá 

ochota rodičů dovolit dětem chodit na lekce plavání, coţ pramenilo ze zkušenosti 

s muslimským konzervatismem (ibid.: 3). Co má většina podobných politik společného, 

je to, ţe nakládají jak s vlastní společností, tak s muslimskými imigranty jako 

s homogenním, uzavřeným celkem (Gündüz, 2007: 2). Homogennímu bloku islámu 

jsou pak dle Gündüz připisovány vlastnosti jako zpátečnictví, utlačování, náboţenský 

fanatismus či dokonce terorismus (ibid.:3).  

 Mnoho autorů vnímá podíl médií na konstrukci negativního obrazu muslimských 

imigrantů (např. Innes, 2010; Günduz, 2007; Cesari, 2009) i spojování islámu 

s terorismem (Flood, 2012; Imran (Kagemann), 2004). Schenk (2009) uvádí, ţe nová 

vlna analýzy obsahů médií ve vztahu k islámu po 9/11 byla silně ovlivněna místy aţ 

„propagandistickými― více neţ vědeckými výzkumy obrazu islámu. Při analýze 

německého nadregionálního tisku zjistila Imran (Kagemann), ţe se většina příspěvků 

zmiňujících islám vztahovala na politická témata a z více neţ 60 % se zabývala 

terorismem (ibid.: 101 a dále), navíc byla média důsledkem nedostatku nových 

informací odkázána na vyuţívání existujících stereotypů (ibid.: 60-61). Toto tvrzení zní 

však poněkud radikálně. Následkem konvergence médií a zkracováním intervalů 

v produkci zpravodajství můţe sice nastat informační vakuum (tedy dočasný nedostatek 

                                                                                                                                               
14

 Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko a Španělsko (Wiktor-Mach, 2012: 257) 
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nových informací), ale kromě stereotypů coby předsudků vůči nějakému objektu je 

pravděpodobnější, ţe média budou vyuţívat čím dál zobecněnější, ale stále „aktuální― 

informace, do nichţ se však tyto stereotypy promítají ve způsobu, jakým ke zkracování 

příslušných sdělení dochází.  

Média a islám v ČR 

V českém prostředí se tématu zobrazení islámu v médiích věnovala před 

několika lety
15

 Lucie Sedláčková (2010). Její výzkum můţe v mnohém přispět i této 

práci, na druhou stranu se v jejím přístupu objevují různá zjednodušení, která je třeba 

nejprve objasnit. Za prvé věnuje, přestoţe rovněţ aplikuje kritickou analýzu diskursu, 

jen velmi malou pozornost společenskému kontextu, a to zejména tomu 

bezpečnostnímu. To částečně můţe vyplývat z její odlišné vědecké orientace
16

, nicméně 

jí konstruovaný kontext není nijak významně logicky členěn ani uspořádán. Procesům 

v médiích (tj. blízkému kontextu, příp. situačnímu kontextu) věnuje rovněţ omezený 

prostor jen s ohledem na konkrétní případ, a to i přesto, ţe jasně vidí souvislost mezi 

mediální produkcí a pokřivenou konstrukcí obrazu. Na druhou stranu je třeba přiznat, ţe 

jednu ze základních slabin kritické analýzy diskursu tvoří právě nemoţnost kompletně 

obsáhnout kontext i jazykovou analýzu. Zároveň ve své analýze textů Mladé fronty 

Dnes, pokrývajících kauzu sporu o karikatury proroka Mohammeda v dánském 

Jyllands-Posten, potvrdila své hypotézy ohledně negativní konstrukce obrazu muslimů 

ve zkoumaném periodiku. Autorka zkoumala reprezentaci sociálních činitelů a 

intertextualitu. Našla v textech jasné znaky van Dijkova ideologického čtverce, tj. 

minimalizace negativního/zdůrazňování pozitivního vlastního obrazu, zdůrazňování 

negativního/minimalizace pozitivního obrazu druhé skupiny. Přes všechny přínosy, 

které práce Sedláčkové bezesporu má, ale z její práce můţe vznikat dojem, ţe autorka 

kritický přístup chápe převáţně v negativním slova smyslu.  

                                                 
15

 2007, knižně vyšlo 2010 (viz Sedláčková, 2010) 
16

 Autorka svou diplomovou práci odevzdávala v oboru bohemistika na FF UK. 
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MEDIÁLNÍ DISKURS 

 Z hlediska drţení společenské moci se média řadí po bok politických a 

vzdělávacích institucí (van Dijk, 2000: 179) na pozici elit. Kromě síly disponují i 

velkou mírou odpovědnosti, která se v průběhu jejich vývoje institucionalizovala. Ve 

zpravodajství vyústila snaha minimalizovat osobní stopu autora v řadu nástrojů. Ty lze 

souhrnně označit jako zpravodajské rutiny. Přestoţe jsou do značné míry 

objektivizované (Croteau & Hoynes, 2002: 127), rozhodně je ale není moţné chápat 

jako objektivní. Mediální diskurs netvoří pouze zpravodajství, přesto je mu v této práci 

věnována výhradní pozornost, a to proto, ţe vytváří iluzi pravdivého obrazu reality. 

 Diskurs sám o sobě, podobně jako všechny abstraktní termíny, není snadné 

jednoznačně postihnout pomocí slov. V zásadě se však nabízí dvě základní perspektivy 

jeho zkoumání – sociologická a lingvistická. Sociologický přístup akcentuje zejména 

společenský kontext uţívání jazyka, zatímco lingvistický se soustředí na jazyk (Bell & 

Garnett, 2005: 2). Spíše neţ o dva druhy se ale jedná o dva póly téţe škály, tzn., ţe se 

navzájem ovlivňují a navzájem doplňují. V této práci se přikláním na stranu 

sociologického vnímání diskursu, a to z několika důvodů. Lingvistický pohled totiţ 

vyţaduje větší zkušenosti v oblasti sémiologické analýzy, jejíţ výsledky pak navíc spíše 

vypovídají o obecných vlastnostech, kterými jazyk formuje naše vnímání světa. Pro 

studium konstrukce obrazu islámu ve vybraných českých médiích z hlediska procesu 

sekuritizace je také zároveň přednější porozumět společenskému kontextu, který 

významy do uţívaného jazyka vkládá a zároveň je jím zpětně formován.  

Profesionální praxe ve zpravodajství a jeho působení na 

diskurs  

 Mediální diskurs by měl být chápán jako „síť komplexních a často 

protichůdných procesů― (Fairclough, 1995: 47). Zpravodajství lze potom vnímat jako 

jeho svébytně analyzovatelnou, specifickou část nebo „subdiskurs―, jehoţ jednotkami 

jsou zprávy. Od publicistického stylu se liší striktnějším poţadavkem na eliminaci 

subjektivity v textu. Zpráva v původním slova smyslu na sebe bere podobu obrácené 

pyramidy, coţ znamená, ţe hlavní sdělení stojí v úvodu (tzv. čele) a důleţitost 

informace s postupem textu klesá (Trampota, 2006: 62). To má mimochodem i 

praktický důvod – zpráva se dá podle potřeby zkracovat a uchovává stále smysl sdělení. 

Titulek, nejdůleţitější součást textu, shrnuje význam celého sdělení v délce několika 
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slov. 

 V novinách
17

 se publicistické ţánry objevují vizuálně odlišené od zpráv, 

povětšinou na pro tyto účely vymezené zvláštní straně. Internetové zpravodajství řeší 

toto oddělení explicitním slovním vyjádřením (např. uvedením slova „komentář:― 

v titulku útvaru) nebo vytvořením speciální rubriky. V ţurnalistické praxi ale 

publicistické prvky, zejména rozmanitost a pestrost uţitých výrazů, pronikají i do celků 

označovaných jako zpravodajství. Z pohledu kritické analýzy diskursu (CDA) se toto 

dělení rovněţ ukazuje jako diskutabilní, přihlédneme-li zejména k pronikání ideologie 

do vyjadřování novináře, a to i přesto, ţe se snaţí drţet profesionálních omezení. 

 Novinářská práce jako „profesionální a průmyslová praxe tíhne k působení proti 

jakýmkoliv tvrzením o objektivitě a nestrannosti― (Fulton, 2005: 244). Například 

nutnost časové a prostorové relevance coby základní vlastnosti zprávy (Osvaldová, 

2011: 22; Croteau & Hoynes, 2002: 126,127) působí na představy publika o dění 

v jiných částech světa
18

 a ekonomické determinanty vedou k upřednostnění levnějších 

zdrojů
19

 informací (Fulton, 2005: 224,225) a jiných témat neţ pokud by masová média 

nebyla závislá na prodeji vlastního obsahu
20

. V souvislosti s finančním tlakem na 

produkci masmédií se často hovoří o tzv. bulvarizaci médií. Tento proces probíhá na 

více úrovních a rozhodně jej nelze zplošťovat pouze na vyšší míru zábavy v médiích, 

jak činí Sedláčková, kdyţ tvrdí, ţe „současná tendence k bulvarizaci médií, tedy 

procesu, ve kterém se stále více prostoru věnuje zábavě, však zastírá skutečnou moc 

médií.― (Sedláčková, 2010: 27). Je totiţ třeba rozlišovat bulvarizaci mediálního diskursu 

v širokém slova smyslu, tj. i při zahrnutí obsahů mimo zpravodajství a publicistiku (coţ 

lze souhrnně označit jako bulvarizaci kulturní), od pronikání prvků infotainmentu do 

informativně orientovaných částí diskursu, přičemţ u posledně jmenovaného je rovněţ 

nutné vidět rozdíl mezi těmito vlivy na úrovni tematické a obsahové. U první roviny se 

můţe jednat o posun ve prospěch odlehčených, společenských témat orientovaných na 

individuální příběhy (označováno jako narativizace médií – viz Fulton, 2005: 218-244). 

                                                 
17

 Z důvodu zaměření této práce na analýzu psaného internetového zpravodajství jsou zde opomenuty 
procesy audiovizuální a auditivní žurnalistiky, stejně jako zpravodajské aktivity nových médií a sociálních 
sítí. Internetové zpravodajství má rovněž svá specifika, která jsou nastíněna v této kapitole a rozebírána i 
při samotné analýze.  
18

 Například selekce informací o dění v jihovýchodní Asii v českých médiích. 
19

 Agenturní zdroje vs. investigativní žurnalistika. 
20

 Diskuse o vlivu vlastnictví médií (viz McNair, 2004: 103-127) na nezávislost a kvalitu jejich obsahu. 
Prakticky ale není možné určit ideální typ vlastnictví. Soukromý, státní i veřejnoprávní statut mají každý 
své výhody i úskalí.  
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Obsahy textů mohou tíhnout k posunu tzv. zpravodajských hodnot
21

, kdy např. 

negativita události můţe mít větší „význam― neţ míra následků pro všechny nebo 

některé recipienty
22

. Tak či onak se nedá přesně určit téměř kauzální vztah mezi 

finančními tlaky a bulvarizací, jako to dělá Fultonová (2005: 218), kdyţ vysvětluje 

Postmanovu tezi o „ubavení se k smrti― a převaze zábavy v médiích „silami trhu, které 

tlačí na novinová vydavatelství, aby se více soustředila na profit a velikost publika―. 

Lze však stejně tak tvrdit – a argument Fultonové to jiţ implikuje, ţe se média snaţí 

vyjít vstříc divákům a motivuje je moţnost uspokojení jejich poţadavků a hodnot
23

.  

Masová média tedy hrají významnou roli v konstrukci obrazu světa, v němţ 

ţijeme. Reprezentují události, které se dle předem daného klíče uchytí do jejich „sítě― a 

promítají do nich implicitně i hodnoty a další přesvědčení, sdílená tou kterou 

společností, v rámci níţ ta která média fungují. Klíčovými pojmy mediálního diskursu 

jsou tedy reprezentace a ideologie.  

Reprezentace jako funkce mediálního diskursu 

 Reprezentace je jednou z „centrálních praktik, jeţ produkují kulturu a klíčovým 

momentem v tom, čemu se říká (du Gayův
24

) kruh kultury (Hall, 2010: 1)―. Jazyk se 

coby systém reprezentace podílí na vytváření významů, které jsou v určité kultuře 

sdíleny (ibid.: 1). Tyto sdílené představy zároveň odráţejí to, co konkrétní kultura chápe 

jako pravdivý obraz světa. Jeho reprezentace uţitím jazyka představuje jedinou 

moţnost, jak onu pravdu uchopit (Fairclough, 1995: 47). Z tohoto důvodu patří studium 

reprezentace jevů ke stěţejním předmětům analýzy diskursu, a to zejména v příkladu 

masmediální komunikace. Jednotlivé texty si lze představit jako součástky většího 

konstruktu, v němţ média figurují jako „klíčové sítě, v nichţ jsou sociální normy 

artikulovány (Croteau & Hoynes, 2002: 163)―. Reprezentace na sebe bere několik 

funkcí a produkce významů skrz jazyk (Hall, 2010a: 15) tvoří pouze jednu z nich.  

                                                 
21

 Přestože zde uvádím označení „zpravodajské“, vztahují se tato kritéria i na publicistické žánry, neboť 
reflektují podmínky, podle nichž se události zachytávají do sítě masmédií a jsou jimi reprezentovány (viz 
např. Trampota, 2006: 24-29) 
22

 Např. srovnání: tragická nehoda letadla a dílčí změny v podání daňového přiznání 
23

 Nicméně obě tvrzení jsou diskutabilní, až spekulativní, a odvíjí se od ideologického a hodnotového 
nastavení člověka, který tyto výroky pronáší. V základu se totiž navzájem velmi podobají a předpokládají 
prokázanou existenci procesu bulvarizace. Z pohledu sociálního konstruktivismu se ale jedná pouze o 
pojmenování určité pozorované změny a vymezování se proti dřívějšímu stavu věcí. Nutno dodat, že 
odchylka od intersubjektivně sdílené představy normálnosti ve společnosti se při výběru zpráv těší 
v médiích oblibě už od vynálezu knihtisku a vzniku prvních letáků (Bednařík, Jirák & Köpplová, 2011: 38) 
24

 Text v závorkách není součástí původní citace. 
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 Názory na vlastnosti reprezentací se liší. Zatímco někteří „mediální 

profesionálové mluví o médiích jako o zrcadle, nikoli jako o stvořiteli― (ibid.: 163), je 

moţné jejich praktiky nahlíţet i jako posilování oněch „pravdivých― norem, které ve 

společnosti zastávají elity. Dle van Dijka je nezpochybnitelné, ţe ideologie implikovaná 

do mediálních sdělení patří elitám a nikoli vrstvám disponujícím menším mnoţstvím 

moci (van Dijk, 2000: 180). Tyto ideologie nejsou pouze myšlenkami vkládanými 

autory článků do textu, jsou přítomny i v jazyku. Tím je rovněţ myšleno, ţe 

implikované ideologie nepatří přímo autorovi, ale jsou intersubjektivně sdíleny ve 

společnosti, neboť „jazyk nemůţe nikdy úplně být soukromou hrou (…) a je skrz naskrz 

sociálním systémem (Hall, 2010a: 25)―.  

Produkované kódy neboli symbolické konstrukty ovlivněné společenskými 

zvyklostmi a pravidly, rýsují „sdílenou mapu významů―, kterou si osvojujeme procesem 

učení a „internalizujeme, jakmile se staneme členy naší kultury. (Hall, 2010a: 29). 

Během komunikace logicky dochází k setkání s jevy, jeţ se nacházejí vně kultury či 

společnosti, v jejímţ rámci komunikace probíhá. To ovšem nenaznačuje, ţe by 

společnosti existovaly bez vzájemného vlivu.  

Princip odlišnosti má v reprezentaci ústřední význam. Tím, ţe je něco označeno 

za „jiné― a jako takové několikanásobně reprodukováno v komunikaci, se podněcuje 

vznik stereotypů. Zbavíme-li stereotypy negativního zabarvení, jeţ jim bývá 

přisuzováno kvůli důsledkům, které mají na vztahy mezi společenskými skupinami, 

ukazuje se, ţe se jedná o výsledek usnadňování komunikace snaţící se postihnout 

komplexní skutečnost. Protoţe jazyk uţívá určitá skupina lidí usazená v určitém 

časoprostorovém a společenském kontextu, kde dochází k interakci jak v rámci této 

skupiny, tak se skupinami dalšími, figuruje jazyk jako pomůcka k přenosu významů o 

vnímaných skutečnostech a znalostech.  

To podporuje úvahu Foucaulta, ţe systémem reprezentace není jazyk, nýbrţ 

diskurs (Hall, 2010a: 44). Nicméně jelikoţ jazyk tvoří inherentní součást diskursu a 

koexistuje s ním ve velmi úzkém, vzájemně se ustavujícím vztahu, zdá se odpověď na 

tuto otázku tématem spíše filosofické debaty bez radikálního dopadu na kritickou 

analýzu mediálního diskursu, v jejímţ zájmu stojí jak diskurs, tak jazyk.  

Ideologie a dominance 

 Proč má jinakost tak ohromný význam pro studium společenských procesů, 
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ukazuje Hall na příkladech čtyř různých pokusů o pochopení práce s odlišností.  

Z pohledu jazyka jako objektivního systému (1) je v teorii Ferdinanda de Saussure 

rozdílnost stěţejní pro tvorbu významu, přičemţ existence prvního podmiňuje existenci 

druhého (Hall, 2010 b: 234). Jak ale upozorňuje Derrida, binární pozice (např. bílý-

černý, muţ-ţena) jen velmi zřídka nesou neutrální význam a ovlivňuje je dimenze moci 

(ibid.:235), která dává smysl ve spojení s Foucaultovou tezí o historické podmíněnosti 

významů a tzv. reţimech pravdy (O‘Farrell, 2007). Tvorbu významu lze ale pojmout 

jako (2) výsledek dialogu, kdy význam jako takový nenáleţí ani jednomu z účastníků 

(Hall, 2010b: 235-6), (3) klasifikace jevů podmiňující existenci kultury (ibid.: 236) či 

jako nutnou operaci pro (4) utváření vlastní identity (ibid.:237). 

 Jakou roli v procesu reprezentace hraje ideologie? Před pokusem o odpověď na 

tuto otázku je potřeba nejprve nastínit, co se ideologií v kontextu této práce myslí, resp. 

nemyslí. Jak zdůrazňuje van Dijk (2000: 313), je třeba ideologii chápat 

v nepejorativním slova smyslu. Nelze ji tedy hodnotit jako dobrou či špatnou, ale spíše 

jako „úspěšnou nebo méně úspěšnou v prosazování zájmu skupiny― (van Dijk, 1998: 

24). Ideologie je „komplexní, mnohoznačný pojem― (Croteau & Hoynes, 2002: 159), 

který se různou měrou pojí ke „konceptům jako vidění světa, systém víry, hodnoty … 

(ibid.: 160)―. Přestoţe jsou ideologie samy o sobě přinejmenším koherentní (van Dijk, 

2000: 314), v diskursu dochází k jejich vzájemnému setkávání a ovlivňování. Existuje 

ale ideologie médií? Jak uţ bylo řečeno, média středního proudu reprezentují zpravidla 

pohled dominujících společenských elit, neţ skupin dominovaných (van Dijk, 2000: 

313). Ideologie v nich reprezentované však nenáleţí pouze jedné mocenské skupině, 

spíše se jedná o ideologické fragmenty (ibid.: 180). Tyto fragmenty označují průsečíky 

jejich základních zájmů a hodnot, které jsou určovány politickými, ekonomickými a 

kulturními mechanismy (McNair, 2004: 30). Naopak „ţádná mainstreamová západní 

média ani další elity moci nejsou (dnes) antikapitalistické, socialistické, feministické, 

pacifistické, či antirasistické
25

 (ibid.: 181)―.  

 Na druhou stranu média disponují vlastními specifickými zájmy a cíli stejně jako 

ostatní elity. Ty vyplývají z jejich společenské funkce a potřeby zdůvodňovat a 

potvrzovat vlastní existenci. V případě zpravodajských médií tuto funkci ztělesňuje 

kontinuální produkce nových zpráv. Na druhou stranu, přestoţe by se to z hlediska 

jejich funkce mohlo zdát logické, v zájmu mainstreamových médií nestojí výrazné 

                                                 
25

 Rasismus, resp. moderní rasismus je ve van Dijkově pojetí definován odlišněji a jeho stanovisko bude 
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společenské změny, neboť by ohroţovaly potřebu vlastní existence. Udrţení stávajícího 

pořádku se tedy zdá být existenciálně důleţité (McNair, 2004: 28).  

Pro úplné pochopení je nutné vzít v úvahu i institucionalizovanou praxi ve 

zpravodajství, zejména snahu o maximální objektivitu. Ta se mimo jiné navenek 

projevuje tak, ţe jsou zpravodajské texty psány (kromě přímých citací) z pozice 

nezávislého pozorovatele reality ve třetí osobě (Osvaldová a kol., 2011: 24). Tato 

strategie se nazývá externí fokalizace (Fulton, 2005: 239) a má za následek 

předpokládanou pozici „zdravého rozumu―, který nevyhnutelně reprezentuje 

„dominantní ideologie a institucionální zájmy uvnitř společenského pořádku (ibid.: 

239).― Společně s celkovou narativizací ţurnalistických obsahů, kam se kromě jiţ 

uvedených vlastností řadí například i individualizace příběhů, vyvolává kontinuální 

produkce mediálních obsahů v publiku pocit bezmocnosti a nemoţnosti se bránit, 

zároveň nenabízí odpovědi na bezvýchodné problémy a neustále potvrzuje ideologii 

nahodilosti (ibid.: 244).  

Vztahy mezi mediálním a bezpečnostním diskursem 

 Diskuse o míře vlivu médií na rozhodování recipienta se vede valnou část 

historie oboru mediální studia, zhruba od desátých let 20. století (Jirák & Köpplová, 

2003: 161). Vzhledem k nedostatku konsensu a testovatelných dat by bylo spekulativní 

zaujmout specifické stanovisko a při analýze z něj axiomaticky vycházet. Přesto masová 

média představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů, z nichţ lidé získávají sdělení o 

světě
26

, coţ vede mnohé teoretiky (např. Postman nebo Saarinen) k zdůrazňování síly 

jejich epistemologické funkce (Reifová a kol., 2004: 51). Pouţijeme-li ale pohled 

navrţený Kodaňskou školou, tedy ţe jazyk, který uţívají, pouze nekonstatuje, ale bere 

na sebe performativní význam, ukazují se média jako vhodný objekt pro studium jejich 

chování v procesu sekuritizace. 

Morální panika a další mediálně-teoretické koncepty 

s bezpečnostním přesahem  

Mediální studia se performativitou mediálních sdělení zabývají a pro účely této kapitoly 

se hodí zmínit alespoň některé jevy, které byly teoretiky identifikovány a popsány. 

Termín morální panika se vztahuje k situaci, kdy je určité téma masovými médii 

                                                                                                                                               
v následujících částech této práce ještě blíže specifikováno. 
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reprezentováno velmi intenzivně a vyvolává dojem, ţe „společenská struktura je 

nějakým způsobem pod tlakem, coţ implikuje, ţe tuto hrozbu je nutné vyřešit pomocí 

různých ‗záchran‘ nebo oficiálních zásahů jako vyšší míra kontroly, niţší míra migrace, 

větší regulace mladistvých atd. (Fultonová, 2005: 234)―. Tento koncept
27

 byl představen 

koncem šedesátých let na Národní konferenci o deviaci
28

  Youngem a Cohenem, kteří se 

snaţili vyvrátit označování deviací jako „objektivně rozpoznatelnou třídu chování spíše 

neţ přisuzovanou sociální kategorii (Krinski, 2013: 1)―. Pojem morální panika sice 

začínal kritikou policejních aktivit, později byl ale ve velkém převeden na chování 

médií (McNair, 2004: 56-60). „Bylo poukázáno na to, ţe morální panika se často 

transformovala do oficiálních kroků namířených proti „veřejnému zlu― nebo pachatelům 

odpovědným za domnělý problém – vznikly nové zákony a nařízení, byl uplatňován 

přísnější dohled a tvrdší postihy. Ty se staly námětem další vlny reportáţí a ještě více 

prohloubily morální paniku. (ibid.: 56)― Je pozoruhodné, do jaké míry morální panika 

připomíná koncept sekuritizace. Alan Hunt o morální panice říká, ţe je součástí 

„morální politiky (…) v níţ někteří agenti jednají tak, aby problematizovali chování, 

hodnoty nebo kulturu ostatních a snaţí se na ně působit skrz moralizující diskurs, 

moralizující praktiky a regulaci (Wilkinson, 2013).― To naznačuje hlubší propojenost 

mediálního a bezpečnostního diskursu, a to nejen směrem shora dolů, jak tvrdí původní 

koncept sekuritizace.  

 V mediální teorii rovněţ existuje jev nazývaný jako spirála mlčení. Ten se 

vztahuje k dominantním názorům reprezentovaným v masových médiích. Tvrdí, ţe 

zastánci minoritních názorů (přičemţ jsou jako takové povaţovány názory či skupiny, 

které jsou médii reprezentovány v menšině a také názory reprezentované jako 

menšinové) ze strachu z izolace vykazují zvýšenou tendenci k zamlčování vlastního 

názoru odlišného od většinově zastoupených názorů v médiích (Jirák & Köpplová, 

2009: 197)
29

. Důleţitým prvkem je právě pocit strachu – takový argument by mohla KS 

a další vyuţít, pokud by se soustředila na onen moment akceptování sekuritizujících 

tahů. 

                                                                                                                                               
26

 Tato sdělení na sebe váží různé vlastnosti od informativního k přesvědčovacímu typu.  
27

 Inspirovaný krátkou zmínkou v knize McLuhana (1964) Jak rozumět médiím (Krinski, 2013: 1). 
28

 National deviancy conference (NDC), 1968. 
29

 Koncept spirály mlčení však nemá za cíl říci, že takto reagují všechny skupiny recipientů. V jejím rámci 
jsou pojmenovány skupiny – tvrdé jádro, outsideři, kacíři a avantgardisté, kteří jsou vůči působení spirály 
mlčení více či méně imunní (Reifová, 2004: 232).  
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Metodologie práce 

Zvolená metoda: kritická analýza diskursu 

 Analytická část této práce vyuţívá metody kritické analýzy diskursu (CDA). 

Jelikoţ se jedná spíše o koncept neţ o konkrétně vypsané kroky postupu, je třeba 

konkrétní přístup uzpůsobit typu zkoumaného diskursu a zaměření práce i člověka, 

který analýzu provádí. Většina prací vyţaduje multidisciplinární záběr. Sedláčková 

(2010: 21) navrhuje, aby se na výzkumu podíleli odborníci z různých odvětví, čímţ lze 

podle ní docílit komplexnějšího vhledu do diskursu. Tohoto návrhu se zdá 

komplikované dosáhnout z důvodů zřejmých pro zpracování diplomové práce. V této 

práci proto čerpám především ze znalostí bezpečnostních a mediálních studií 

s částečným sociologickým a lingvistickým přesahem, přičemţ se snaţím zůstat 

otevřená jakýmkoli dalším znalostem z jiných vědních oborů. Jsem si vědoma limitů 

vyplývajících z faktu, ţe výzkum provádí jen jedna osoba, přesto jsem přesvědčena o 

převaţujících pozitivech.  

Pro výzkum mediálního obsahu a procesů sekuritizace v jeho rámci nabízí 

kritická analýza diskursu právě díky své multidisciplinaritě širší náhled do námi 

konstruované reality. Neslibuje nalezení kauzálních vztahů (Van Dijk, 2001: 1), které 

jsou zejména v oblasti sociálních věd velmi komplikovaně obhajitelné, neboť zuţují 

předmět na řetězec aktů vedoucích k nějakému stavu atp. Přestoţe kritika můţe vytýkat 

kritické analýze diskursu její subjektivitu, ostatní výzkumy nejsou o nic méně 

subjektivní uţ z toho důvodu, ţe mezinárodní vztahy, politické akty či společenské 

procesy jsou lidskými výtvory uskutečňujícími se v komplexním, nikoli laboratorním 

prostředí, kde je nemoţné provádět a opakovat vědecké experimenty. 

 Čím naopak můţe kritická analýza diskursu přispět do vědecké diskuse 

bezpečnostních studií, jsou bohaté pokusy o porozumění sloţitým, paralelně 

probíhajícím procesům. Pro CDA ztělesňuje mediální diskurs nepostradatelnou oblast 

výzkumu, například v odborném časopise Discourse and Society Teuna van Dijka 

zabíraly analýzy mediálního diskursu zhruba 40 % celého obsahu (Bell&Garrett, 

2005:6).  Na rozdíl od běţných mediálních analýz věnuje CDA pozornost jak 

konkrétním textům v rámci vybraného diskursu, tak kontextu, a „neizoluje [je] od 

prostředí, ve kterém vznikají a [ne]soustředí se pouze na zjevnou rovinu jednotlivých 

sdělení. (Trampota, 2006: 170)―. 
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 CDA si všímá kvalit, jichţ nabývají vztahy ve společnosti, nerovností, 

dominance, zneuţívání moci apod. V centru pozornosti výzkumu se nachází otázka 

znalosti, moci a jejich kontroly. 

Specifika vybraného diskursu v rámci výzkumu této práce 

 Diskurs médií pojímá značně širokou oblast, z níţ je nutné vybrat dílčí, avšak 

reprezentativní část. V této práci bude představena analýza určeného časového úseku 

dvou českých mainstreamových zpravodajských internetových portálů – iDnes.cz a 

Novinky.cz. Kaţdé adjektivum pouţité pro přiblíţení zkoumaného média nese svůj 

konkrétní význam. Slovo český odkazuje jednak k oficiálnímu jazyku média a jednak 

tento portál lokalizuje. Lokalizuje jej v tom smyslu, ţe je produkován osobami 

ovládajícími český jazyk primárně pro osoby ovládající český jazyk. Zároveň nelze toto 

médium, byť vyuţívá internetové platformy, vytrhávat z kontextu ostatních českých 

tištěných, auditivních i audiovizuálních (mas)médií – coţ jej zakotvuje v prostředí 

České republiky, tzn., ţe lze předpokládat, ţe velká část recipientů má bezprostřední 

zkušenosti s prostředím tohoto státu. Přídavné jméno mainstreamový označuje 

příslušnost zkoumaných médií ke střednímu proudu. To implikuje, ţe se toto médium 

profiluje jako médium dostupné pro co moţná nejširší základnu příjemců. Pro dosaţení 

jeho obsahu (i oproti tištěným médiím) není vyţadován přímý poplatek
30

. Zároveň se 

jedná o média bez otevřené příslušnosti k ideologiím, které v současnosti s označením 

mainstreamový stojí v opozici (viz debata o dominantních ideologických v kapitole o 

mediálním diskursu). To mimo jiné umoţňuje zachytit v konkrétní společnosti 

dominantní ideologické fragmenty. Označení zpravodajské médium se vztahuje na 

deklarovanou charakteristiku většiny obsahů. Server iDnes.cz o svém produktu hovoří 

jako o „zprávách, kterým můţete věřit― a Novinky.cz jako o „nejčtenějších zprávách na 

českém internetu―. Označením zpravodajský oba servery explicitně vyjadřují 

příslušnost k té části mediálního spektra, která dává důraz na přinášení nových 

informací na základě mediální komunitou většinou sdílených a kodifikovaných
31

 

zpravodajských hodnot a ţurnalistických standardů. Jinými slovy, pokud jednotlivý text 

není označen jako komentář, lze předpokládat, ţe obsah textu stejně jako forma, jíţ je 

                                                 
30

 Toto tvrzení sice jednoznačně nevyplývá z označení mainstreamový, avšak s ním souvisí minimálně ze 
dvou důvodů. Zaprvé, absence poplatku znamená volný přístup pro kohokoli. Za druhé, pro tuto analýzu 
z toho vyplývá, že myšlenky šířené tímto médiem potenciálně zasahují kteréhokoli česky mluvícího 
uživatele internetu.  
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prezentován, nemají být chápany jako stanovisko konkrétního autora, příp. celého 

média, nýbrţ jako odraz reálných událostí (McQuail, 2007: 285). Pro analýzu to tedy 

znamená, ţe spíše neţ v publicistických textech zde budou ideologické fragmenty 

sdílené na té nejobecnější úrovni. Jako internetový portál lze chápat takové médium, 

které je dostupné pouze na internetu, tj. neexistuje jeho dostupná tištěná varianta. To do 

jisté míry upravuje význam slova mainstreamový na co moţná nejširší skupinu 

internetových uţivatelů (tzn., ţe do potenciálních primárních
32

 recipientů nejsou 

zahrnuti lidé bez moţnosti připojení k internetu).  

 Internetové zpravodajství se od toho tištěného liší v několika ohledech. Zaprvé, 

moţnost neustále doplňovat texty způsobuje, ţe lze produkovat několikanásobně větší 

mnoţství informací, upravovat a aktualizovat jiţ napsané texty a v neposlední řadě je 

moţné vydávat články s menším zpoţděním neţ u klasických novin, kde kaţdé vydání 

následuje po uzávěrce předchozí den večer či v noci. Zároveň dochází u internetového 

zpravodajství k výraznému zdůraznění intertextuality textu – jednak lze do článku 

umisťovat přímé odkaz na další texty, jednak lze na základě klíčových slov pod články 

umisťovat příbuzné, jiţ vydané články a existuje moţnost hypertextového tematického 

vyhledávání v rámci dotyčného média. Zároveň v důsledku digitální konvergence médií 

je moţné k článkům kromě fotografií umisťovat i audio či video soubory. Ty ale 

nebudou součástí výzkumu, jednak z důvodu, ţe analýza vizuálních materiálů sice je 

přínosná a mohla by vést k zajímavým zjištěním
33

, ale zároveň velmi komplikovaná a 

vzhledem k rozsahu materiálů k analýze i náročná na zakomponování s výsledky 

analýzy textů a kontextu. 

 Pro tuto práci z toho vyplývá následující: na rozdíl od studia tištěných periodik 

lze předpokládat větší mnoţství publikovaných textů k tématu. To je kromě jiţ 

zmíněných vlastností internetového zpravodajství dáno i tím, ţe se důsledkem 

poţadavku na kontinuální produkci nových, aktuálnějších obsahů a teoreticky 

neomezené kapacity portálu logicky zmírňuje tlak na přísnost selektivních a editačních 

procesů.  

                                                                                                                                               
31

 V podobě žurnalistických etických kodexů. 
32

 Sekundární recipienti by byli ti, kteří by obsah dotyčného média přijali prostřednictvím jiného kanálu 
(např. pokud o nějaké kauze internetového média zpravuje médium, k jehož příjmu není nutné být 
připojen na internetu).   
33

 Hypotéza by v tom případě mohla znít, že v důsledku nedostatku vlastních či zakoupených fotografií 
z místa události či přílišné abstraktnosti tématu budou využívány ilustrační snímky. Zejména u nich by 
bylo zajímavé zkoumat shodné rysy, jež by mohly poukazovat na stereotypizovanou vizuální představu 
islámu jako náboženství a komunity.  
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Vymezení zkoumaného úseku mediálního diskursu 

Výběr zkoumaného vzorku není determinován jedinou událostí, ale zaměřuje se 

na vnímání dlouhodobého procesu sekuritizace tématu (v tomto konkrétním případě 

islámu) v mediálních textech, stejně jako kontextu. U dvou zkoumaných internetových 

zpravodajských portálů bude v časovém úseku jednoho roku pomocí vnitřního
34

 

hypertextového vyhledávání hesla „islám― a příbuzných slov „muslim-―, „islamis-― 

vyselektován vzorek publikovaných materiálů, které budou slouţit jako materiál 

k analýze. Jak navrhuje Sedláčková (2010: 22), kritická analýza diskursu se dá aplikovat 

buďto na větší mnoţství materiálů (v tom případě nelze analyzovat konkrétní texty na 

všech úrovních a je nutné vybrat tu úroveň, která je dostatečně reprezentativní a 

umoţňuje zkoumat velké mnoţství textu) nebo malý vzorek, u něhoţ lze uskutečnit 

analýzu na vícero úrovní textu. Protoţe se tato práce zaměřuje na dlouhodobý proces a 

tudíţ větší mnoţství textů, ukazuje se jako nezbytné specifikovat konkrétní prvky, jeţ 

budou podrobeny analýze.  

Jako nejvýhodnější a nejméně omezující se jeví metoda dvojího čtení, kdy se 

během prvního čtení předpokládá identifikace základních skupin konstruktů obrazu a 

během druhého čtení přiřazení konkrétních výpovědí a ukotvení rozeznaných okruhů.  

Vzhledem k povaze zkoumaných materiálů, tj. internetového zpravodajství, musí 

být brána v úvahu jejich specifika.  V této analýze to znamená zejména, ţe zvýšená 

pozornost bude věnována titulkům článků, protoţe právě ty bývají v online 

zpravodajství akcentovány nejvíce. V minulosti provedli analytici výzkumy chování 

recipientů na zpravodajských serverech a došli k poznatku, ţe průměrný čtenář přečte 

pouze 20-30 % textu (Čermák, 2011: 111). Design online zpravodajských médií se snaţí 

vycházet uţivatelským návykům vstříc. Význam se přesunul na titulek, který: 

- „na rozdíl od titulku pro noviny můţe být jakkoli dlouhý, ale delší je lepší 

- musí být sdělný 

- ‚fungují‗ titulky, které čtenáře oslovují, nebo kladou otázku 

- a také obsahují číslovku‖ (Čermák, 2011: 112) 

 

Oproti Sedláčkové (2010), která svůj výzkum zaměřila na jednu konkrétní 

kauzu, tato diplomová práce pojímá delší, co nejneutrálněji determinované období. Toto 

rozhodnutí si bere za cíl ukázat souvislost mezi mediálním zpracováním témat 
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odlišných kultur (kde můţe docházet k polarizaci „my― a „oni― z důvodů, které byly 

nastíněny v teoretické části) a jejich konstrukcí a moţností vnímání jako bezpečnostní 

hrozby i tehdy, kdy se jiní dominantní aktéři ve společnosti existenci či jednání této 

skupiny nesnaţí aktivně sekuritizovat. To poukazuje na několik moţných chápání 

klíčového momentu v teorii sekuritizace. Záměrem této práce je tak mimo jiné i hledání 

alternativních porozumění procesu sekuritizace, které částečně nastínili uţ kritici 

původního konceptu. Kritická analýza mediálního diskursu můţe poodkrýt, jak a 

v jakých souvislostech je téma konstruováno jako hrozba a vůči čemu. Konstruované 

hrozby související s identitou a převládající ideologií mohou být pomocí aktualizací 

v mediálním diskursu stimulovány a udrţovány, dokud nedojde k významné 

společenské a tedy i diskursivní změně (tomuto druhu CDA se věnuje zejména 

Fairlough – viz Fairclough, 1995). 

 Konstrukce a analýza sociálního kontextu  

 Kontext, v jehoţ rámci mediální texty existují, tvoří nedílnou součást kritické 

analýzy diskursu. Pro účely této práce vyuţívám návrh Wetherwellové (2001), která 

rozlišuje blízký (proximite) a vzdálený (distant) kontext. Společenský (v širším slova 

smyslu) kontext hraje důleţitou roli ve vzniku významů jazykových sdělení 

(Bloor&Bloor, 2007:8). Objevuje se v textu v podobě samozřejmých a naturalizovaných 

implikací. Fragmenty dominující ideologie jsou rovněţ kontextuálně podmíněné.  

 „Analýza sociálního kontextu zahrnuje analýzu prostředí, přístup do diskursu, 

médium, participanty, témata a ţánry, sociální jednání a vztahy a účel komunikace 

(Sedláčková, 2010: 43).― V rámci blízkého kontextu, který se orientuje na prostředí 

médií, si tato práce klade za cíl hledat vztah mezi novinářskými rutinami a pronikáním 

van Dijkova ideologického čtverce do zpravodajských obsahů. 

 Kontext společenský (resp. vzdálenější) bude konstruován na základě několika 

analytických úrovní – nejniţší úroveň zasahuje českou společnost. Další úroveň, jiţ lze 

nazvat pomocí označení „Západ― se dotýká abstraktního, leč přítomného konstruktu, 

jemuţ jsou přisuzovány určité hodnoty, které právě například v diskursu střetu civilizací 

bývají dávány do nesouladu s hodnotami přisuzovanými islámské společnosti. Při tom 

tak u obou dochází k homogenizované manipulaci s terminologií.  

                                                                                                                                               
34

 Tzn. vyhledávání pouze v rámci vybraného internetového portálu 
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Výzkumné otázky  

 

Tato práce pokládá několik otázek: 

Jaké diskursivní strategie jsou zkoumanými médii vyuţívány ke konstrukci 

obrazu islámu a muslimů?  

Jakých prostředků tyto strategie vyuţívají? 

Které z nich (a jakým způsobem) reprezentují sekuritizační tahy?   

Jak tyto obrazy přispívají k udrţování sekuritizovaného diskursu? 

Jakou roli hrají ţurnalistické rutiny v konstrukci obrazu islámu a muslimů ve 

zkoumaných českých médiích? (blízký kontext) 

Jaké kontextuální aspekty ovlivňují a podporují reprezentaci této skupiny ve 

zkoumaných médiích? 

Do jaké míry a v jakých ohledech je či není téma sekuritizováno? 
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ANALÝZA KONSTRUKCE REPREZENTACE ISLÁMU  

 

 Vzhledem k tomu, ţe kritická analýza diskursu není fixní metodou, ale flexibilně 

reaguje na specifické potřeby úhlu pohledu výzkumu, byly výsledky analýzy rozděleny 

do kategorií, které co nejpřehledněji odpovídají pohledu bezpečnostních studií, resp. 

teorii sekuritizace. Všechny zde uvedené kategorie by proto neměly být vnímány jako 

jednoznačný odraz reality, nýbrţ jako jeden z moţných způsobů uchopení tématu 

snaţící se o maximální osobní odstup autorky práce od zkoumaného diskursu i od všech 

v diskursu přítomných ideologií. Přestoţe v analytické části odděluji společenský 

kontext od konkrétních diskursivních okruhů rozeznaných ve zkoumaných materiálech, 

oba dva díly jsou navzájem propojené, coţ je patrné i díky vzájemným odkazům v textu 

práce.  

ROZDÍLY VE ZKOUMANÝCH MÉDIÍCH 

 K hlavním cílům této práce nepatří analyzovat, zda se v prezentaci ideologií 

zkoumaná média liší (a případně, jakým způsobem), avšak je vhodné upozornit na 

rozdíly v jejich přístupu. iDNES.cz se ve zkoumaném úseku oproti serveru Novinky.cz 

snaţí o rezervovanější přístup více orientovaný na základní zpravodajské hodnoty. U 

obou převaţuje negativita zprávy coby její dominantní hodnota (ať z hlediska 

charakteru aktu zprostředkovaného daným sdělením či potenciálního dopadu na 

recipienta), u portálu Novinky.cz se ale negativita události zdá být ovlivněna dalším 

směrem, který nelze jednoznačně popsat, jedná se patrně o soubor šokujícího obsahu, co 

největší odchylky od normality a příbuzných hodnot.  

 Zároveň ale musí být řečeno, ţe všechny výše zmíněné hodnoty se vztahují 

k ideologiím, v jejichţ prostředí daná média fungují. To do značné míry pomáhá 

identifikovat i dominantní ideologické fragmenty. U této konkrétní analýzy se 

negativitou myslí zejména konec lidského ţivota (aplikováno na zkoumané téma pak 

zejména oběti útoků, konfliktů a sebevraţedné atentáty), vyzývání k ukončení lidského 

ţivota a další varianty hrozeb a nebezpečí, coţ následně implikuje vztah k sekuritizaci 

dotyčných témat. Například sebevraţedné útoky patří v ideologickém rámci, který 

můţeme označit jako „Západ―
35

, do skupiny jevů odchylujících se od intersubjektivně 

                                                 
35

 Ne proto, že by tento homogenní rámec sám o sobě existoval, bývá však jako takový vnímán a 
reprezentován. 
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sdílené představy normality, zatímco v rámci ideologie dţihádismu
36

 je lze chápat jako 

vítaný čin (viz Fuxa, 2010).  

 Zároveň ale obě sledovaná média vykazovala shodné textové strategie, které 

ovlivňují jak přisuzování určitých charakteristik zkoumané entitě (tj. islámu jako 

náboţenství a muslimům coby společenské skupině). Jelikoţ tyto strategie úzce souvisí 

s kontextem vlastním mediálnímu diskursu, budou jako takové uvedeny i v analýze. 

KONTEXT „BLÍZKÝ“ (SITUAČNÍ) 

 Při studiu kontextu lze postupovat pomocí analýzy různých úrovní a ty pak 

rozdělit do srozumitelných celků. V této práci v nich dochází k prolínání dvou diskursů 

– mediálního a bezpečnostního, s částečným přesahem do jiných společenských 

diskursů. Oba jmenované však v analýze logicky převládají. Blízkým kontextem se pro 

účely této práce myslí ten druh kontextu, který je bezprostředně spjat s vlastnostmi 

zkoumaného diskursu
37

, tj. médii, a který byl částečně nastíněn uţ v teoretické části i 

metodologii práce. V části analytické bude doloţen a spojen s konkrétními ukázkami 

nalezenými v textech. Specifickou pozici potom zaujímá ko-text, čili verbálně 

vyjádřený, v textu obsaţený kontext. Zjednodušeně řečeno jej lze ve zkoumaných 

textech identifikovat ve dvou základních podobách – zaprvé jako intertextuální odkazy 

k předchozím článkům a sdělením podobného typu, nebo zadruhé jako kontext zprávy, 

který se velmi často nachází na úplném konci zpravodajského textu a jeho význam 

spočívá k poskytnutí dodatečných informací čtenáři, byť tyto informace nemusí 

bezprostředně souviset s primárním předmětem sdělení, ale zároveň nesou důleţitý 

význam z pohledu získávání informací o světě. Ko-textuálně formulovaná sdělení jsou 

předkládána jako fakta a významně se angaţují v procesu reprezentace světa v médiích.  

Kontext vztažený k mediálnímu prostředí  

 V tomto ohledu pracuji se specifiky mediálního diskursu a jeho tendencemi, 

které jsou projektovány do koncových produktů a mají podíl na tvorbě významů v textu. 

Navíc byl jejich účinek identifikován během analýzy coby podpůrný prostředek k tomu, 

aby bylo téma v rámci textu označeno jako hrozba vůči určitému referenčnímu objektu 

                                                 
36

 Chápaného v tomto kontextu jako radikální ideologický směr prosazující boj proti nepřátelům islámu a 
prosazující vytvoření globální ummy (přestože se jedná o velmi úzce vymezenou interpretaci tohoto 
pojmu, v kontextu bezpečnostního diskursu jím je možné takto manipulovat). 
37

 V jiné terminologii nazýván například situační kontext (Sedláčková, 2010: 17) 
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(a jeho reprezentantům, jak bude dále v textu ukázáno). 

Diskriminující diskurs médií 

 Diskurs se nedá omezit pouze na jednotky jako slova a věty (Van Dijk, 2004:  

353). Reprezentace mediálních témat se úzce vztahuje ke kontextu, v němţ média 

existují a produkují, a který se pak projevuje v konkrétních textech, a to především nad 

úrovní explicitních vyjádření. Van Dijk po dlouhou dobu věnoval důslednou pozornost 

jevu, který nazval „novým rasismem― (viz Van Dijk, 1992, 1993 a 2000a). „Nový 

rasismus― se liší od „starého― především tím, ţe se v diskursu prezentuje jako 

demokratický a respektující, čili inherentně nerasistický (Van Dijk, 2000a: 34). 

V důsledku toho, ţe je „starý― či klasický rasismus vnímán jako nepřijatelný, je jeho 

implicitnější a jemnější „nová varianta― zrádnější, jelikoţ deleguje rasismus na třetí 

entity, často extremistické skupiny ve společnosti (tj. jiné menšiny, protoţe v rámci 

dominantní skupiny je rasismus popírán) (Sedláčková, 2010: 34). V mediálním 

diskursu, především pak ve zpravodajství, se tento druh rasismu projevuje mnoha 

způsoby, začíná ale uţ před samotným aktem psaní textu, a to zejména z důvodu, ţe 

naprostá většina novinářů a editorů jsou příslušníky dominantní společenské skupiny a 

menšinové skupiny mají omezený aktivní přístup
38

 k informačním zdrojům, jeţ tato 

média ve své kaţdodenní práci vyuţívají, tj. tiskové zprávy, tiskové konference, 

zasedání parlamentu apod. (Van Dijk, 2000a: 37). V textech se potom projevuje pomocí 

souboru různých strategií, které nelze označit jako záměrné, ale natolik povaţované za 

přirozené, ţe v textu splývají. Aby byly nalezeny, musí autor analýzy takzvaně číst mezi 

řádky – z toho důvodu je právě v kritické analýze diskursu tolik potřebná metoda 

dvojího čtení. Kritická analýza diskursu má v tomto případě i oproti klasické obsahové 

analýze tu výhodu, ţe díky ní lze nalézt kontextuální vlivy v jednotlivých textech.  

 Nicméně teze o novém rasismu naráţí na problém úzkosti svého vymezení. I van 

Dijk demonstroval tento proces na příkladu článku listu The Sun o imigrantech 

v Británii (ibid.: 42). Bylo by však velmi zjednodušující označovat všechny imigranty 

jako příslušníky odlišné „rasy―, neţ dominantní skupina. Stejně tak ne všichni 

příslušníci menšin ve společnosti jsou zároveň příslušníky jiné rasy. V případě islámu se 

stejného zuţování dopouští i Sedláčková, která z „nového rasismu― viní Mladou Frontu 

Dnes (Sedláčková, 2010). Na druhou stranu, jediným problémem konceptu je jeho 
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pojmenování – pokud se místo rasismu dosadí slovo diskriminace, lze myšlenky 

vyvinuté zejména van Dijkem aplikovat i na případ této práce. Lze totiţ tvrdit, ţe 

v české společnosti jsou muslimové menšinou, avšak náboţenskou, nikoli rasovou. 

Jedná se o stejné zjednodušení jako v případě „bílých křesťanů―. Sice souhlasí, ţe 

v arabských zemích se většina populace hlásí k islámu, nicméně z hlediska absolutních 

čísel jasně převaţuje jihovýchodní Asie a Pacifik (PEW RESEARCH CENTER, 2009). 

Strategie „nového rasismu― se ale nachází u reprezentace všech takových minorit, jeţ 

jsou z nějakého důvodu vnímány jako hrozba pro dominantní společnost a které tak 

mohou být sekuritizovány.  

Funkce (mas)médií v „západní“ demokracii 

 V průmyslu masových médií existuje poţadavek na politickou nezávislost tisku 

a médií obecně. Protoţe v minulosti vycházely noviny často v rámci určité politické 

strany (pokud nebyly pod kontrolou celého reţimu) a jejich materiály byly podrobovány 

zásahům cenzorů
39

, mluví se v souvislosti s demokratickým zřízením o médiích coby 

„hlídacím psu demokracie―, jehoţ nezávislost odvisí zejména od absence vlivu 

konkrétních politických stran a jiných subjektů. To však neznamená, ţe se mohou stát 

nezávislými na ideologiích. Masová média deklarující politickou nestrannost tak jako 

tak ve svých produktech projektují fragmenty dominantní ideologie na té nejobecnější 

úrovni.  

 Ideologii lze interpretovat jako soubor určitým způsobem hierarchizovaných a 

seřazených hodnot, který existuje v určitém kontextu, v němţ se zároveň aktivují 

významy sdělení (Hall, 2010b: 235,236. Není prakticky dosaţitelné se od kontextu plně 

abstrahovat a i přes deklarování maximy nezávislosti se minimálně stěţejní hodnoty 

intersubjektivně vnímané „ideální― společnosti do textů promítnou. Pokud se k tomu 

přičte i široce sdílený a proklamovaný názor, ţe jsou média hlídacími psy demokracie, 

nelze popřít, ţe aby jimi mohla být, musí obhajovat hodnoty, které se demokracii 

přisuzují 

Proto tyto hodnoty ovlivňují jak výběr témat a jejich zpracování, tak hodnocení 

relevantnosti zdrojů. Tohoto klíče si lze všimnout i ve zpravodajství o domácích 

záleţitostech, avšak s jedním rozdílem. Abstraktně řečeno, reprezentace se tam 

odehrává na, řečeno pohledem sociálních věd, o stupeň niţší analytické úrovni. Pro 
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přehlednost lze vyuţít schéma vlivů na mediální produkci dle následujících, na sebe 

navazujících úrovní (tzn. prvně jmenovaná úroveň je ovlivněna všemi následujícími 

atd.): úroveň jedince - > úroveň mediálních rutin - >  úroveň organizace -> 

mimomediální úroveň -> ideologie (Trampota, 2006: 55). 

 Protoţe je v ideologii „západní― společnosti znásilnění nepřijatelným činem, lze 

očekávat, ţe jako takové bude prezentováno a interpretováno (tzn., nevyskytuje se ve 

zpravodajství jako „novinka―, ale proto, ţe došlo k porušení ve společnosti sdílené 

hodnoty). Totéţ je moţné říct o svobodě slova, základních lidských právech, násilí na 

dětech, náboţenské toleranci, oddělování politiky a církve atp. Tyto ideologicky 

podmíněné hodnoty lze v identifikovaných diskursivních okruzích snadno vypozorovat. 

Tzv. zpravodajské hodnoty s nimi do velké míry souvisí. 

Hodnoty zpravodajství a požadavky 

 Událost musí disponovat určitými kvalitami, aby prošla prahem pozornosti a 

byla medializovaná. Soubor těchto vlastností v mediálním diskursu se označuje jako 

„zpravodajské hodnoty―. Opačně, neţ je tomu z hlediska ideologického, tyto hodnoty 

neoznačují ideální model společnosti/zpravodajství – ten bývá označován jako 

poţadavky na zpravodajství.  Ze všech moţných zpravodajských hodnot
40

 se 

v pozorovaném diskursivním úseku objevovala hodnota negativity (násilí, smrt, válka, 

utiskování, podněcování k útokům proti „Západu―), konfliktu (válka, protesty, 

náboţenské střety apod.) a s nimi související dramatičnost. V případě okruhů 

zařazených do kategorie vnějších hrozeb, které primárně zahrnují zprávy z dalekého 

zahraničí, nelze příliš aplikovat hodnotu prostorové blízkosti. Na druhou stranu, tuto 

hodnotu do značné míry dokáţe substituovat role internetu (např. upozorňování na 

případy náboţenské radikalizace přes internet
41

,  dţihádistická YouTube videa
42

, soudní 

postih za „protiislámské― vyjádření na internetu
43

 apod.). V některých případech se 

hodnota prostorové blízkosti ko-textuálně dosadila do zprávy, z níţ apriorně 

nevyplývala (chemický útok v Sýrii a zmínka o moţnosti útoku v různých městech 

„západního― světa včetně Prahy [IDN1]). Velmi zajímavé implikace můţe mít 
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 Stieler: důležitost, blízkost, dramatičnost, negativita; Lippman: jednoznačnost události, překvapivost, 
prostorovou blízkost, osobní zaujatost a konflikt (dle Jiráka & Köpplové, 2003: 77) 
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zamyšlení se nad hodnotou důleţitosti. Důleţitost jako takovou je třeba vztáhnout 

k určitému subjektu – pro koho, pro co je ta která událost důleţitá a proč. Pokud existuje 

konsensus, ţe medializovány jsou zpravidla důleţité informace, naznačuje to, ţe 

porušování/nedodrţování jistých společenských hodnot či opovrhování jimi činí 

z těchto hodnot hodnoty důleţité. Důleţitost a nepostradatelnost patří rovněţ 

k základním vlastnostem referenčních objektů v procesu sekuritizace.  

 Poţadavky na zpravodajství lze kromě profesionálního ohledu chápat také jako 

pomocné činitele v konstrukci obrazu společenských skupin, tedy i islámu v případě 

této práce. Lze na ně nahlíţet ze dvou pohledů – jako na konstruující prvky a jako na 

očekávané vlastnosti zprávy. Zpráva musí být obsahově jasná a stručná a zároveň 

nestranná a objektivní (Osvaldová a kol., 2001: 21). Jasnost a stručnost je moţné chápat 

jako nutnost zjednodušování komplexních společenských jevů na srozumitelné a 

pochopitelné konstrukty. Z tohoto důvodu také dochází k redukci velmi heterogenní 

skupiny pod zastřešujícím pojmem islám na reprezentanty a události, které jsou v rámci 

dané skupiny nejvýraznější a jejich činy jsou schopny překročit mediální práh na 

základě hodnot, jimţ je prostor věnován v minulé podkapitole. Čili sekuritizační 

chování médií je do jisté míry započato ještě před tím, neţ se nějaká událost stane a 

závisí na rutinních mediálních praktikách a poţadavcích. 

 Moţnost dosaţení maximy objektivity se zpochybňuje v mediálně-teoretických 

textech téměř ještě před tím, neţ je vysvětleno, co se objektivitou vlastně míní (např. 

McQuail, 2007: 285). Ideologicky zabarvené hodnoty nelze ve snaze o objektivní 

přístup úplně minimalizovat a lze tak očekávat, ţe se projeví (zpráva o útoku islamistů 

proti všem, kdo se neprokázali jako muslimové
44

, zahrnuje pachatele a oběti, uţ samo 

označení aktérů produkuje význam a do jisté míry i jejich hodnocení). „Jelikoţ jsou 

zprávy produkovány v rámci určité kultury a pro příjemce dané kultury, musejí 

obsahovat hodnoty této kultury, aby byly přijaté a srozumitelné. (Trampota, 2006: 166) 

Ko-textuálně konstruovaná realita    

Významově zhuštěné a často kauzálně pojené věty tvoří ko-text, čili verbální 

kontext tvořený přímo v rámci textu. Ko-textuální úseky mají za účel nastiňovat 

spojitosti mezi jednotlivými událostmi a jevy i doplňovat „chybějící― informace, které 

z události explicitně nevyplývají. Při jejich sledování se objevují zřetelné řečové 
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manévry, v nichţ dochází k intenzifikaci obrazu hrozby.  

(IDN 1) 
Nejméně příznivou variantou je podle něj [generála Jiřího Šedivého] (…), že chemické zbraně 
použili rebelové. "Není jasné, (…), kdo skutečně stojí v čele rebelů a kdo stanovuje konečné cíle. 
Více než například v Libyi je zřejmé, že síly rebelů jsou úzce propojeny na al-Káidu a další 
organizace radikálního islámu," obává se Šedivý. 

A svět by se proto měl být na pozoru. V takovém případě by totiž vůbec nebylo jasné 
proč a za jakým účelem byly tyto zbraně použity a kdo je vlastně ovládá. 

Pokud by to byla některá z organizací, jejichž aktivity přesahují hranice Sýrie a zájem 
svrhnout Asada, měl by být podle Šedivého "svět připraven provést jakoukoli intervenci k 
zabránění nekontrolovaného přesunu tohoto druhu zbraní hromadného ničení mimo území 
Sýrie". 

Může se totiž stát, že oběťmi syrského sarinu se klidně mohou stát cestující ranním 
metrem třeba v Londýně, New Yorku, Paříži nebo Praze.   

Úryvek obsahuje několik přímých (citačních) a nepřímých (ko-textuálních) 

sekuritizačních tahů, přičemţ odkazuje na další s textem přímo nesouvisející události. 

Zaprvé, aktéři, z jejichţ strany podle úryvku nebezpečí hrozí, jsou velmi volně označeni 

jako „al-Káida a další organizace radikálního islámu―. Této neurčitě definované 

skupině, jiţ v zásadě pojí radikalita a islám, nejde pouze o získání převahy v syrském 

konfliktu. Tím, kdo by se „měl mít na pozoru―, je celý svět, který je v poslední větě 

zastoupen uţivateli hromadné dopravy ve čtyřech evropských městech. To dále 

odkazuje na sekuritizační vlny proti islamistickému terorismu po 11. září 2011 (New 

York) a 7. červenci 2005 (Londýn). Přestoţe se událost vztahuje na údajné pozemní 

pouţití sarinu, je potenciální útok ko-textuálně uveden v souvislost s teroristickým 

útokem japonské náboţenské skupiny Óm Šinkirijó, která pouţila sarin proti cestujícím 

v tokijském metru. Praha slouţí jako vtaţení hrozby události přímo do českého 

kontextu.  

 Pro doplňování podobných informací byly často vyuţívány číselné a statistické 

údaje. Tato strategie, známá jako number game (van Dijk, 2000: 45), pomáhá médiím 

podporovat obraz fakticity a relevantnosti předkládaných informací. Konstruování 

polarizace mezi dvěma skupinami pomocí číselných údajů probíhá i na ideologické 

úrovni
45

. Protoţe se tato strategie markantně projevuje ve většině článků, které pracují 

s určitou formou islámu jako hrozbou, je v ko-textuální části pouze načrtnuta a více 

prostoru jí bude teprve věnováno. 
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 Například srovnání výše sociálních dávek muslimského duchovního, který podle médií vybízel britské 
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(NOV1)  
„Muslimové nejsou zajedno ohledně všech aspektů šaríi. Většina si také nemyslí, že by 

se šaría měla uplatňovat u nemuslimského obyvatelstva," tvrdí autoři průzkumu organizace, 
která v jedné předchozí zprávě uvedla, že takřka každý čtvrtý člověk na světě je muslim. 

Odhadovaný počet vyznavačů islámu je 1,57 miliardy - konkrétně se pohybuje mezi 
jednou miliardou a 1,8 miliardy. Jde o druhé nejrozšířenější náboženství na Zemi po křesťanství, 
které má 2,1 až 2,2 miliardy stoupenců.  

 Narativizace zpráv 

 Významným prvkem v analyzovaném úseku se ukazuje být narativizace. 

V textech se projevuje tak, ţe velmi často přetváří zprávy do příběhů jedné či více osob, 

avšak pořád vedených ve „zpravodajském― stylu. Tato narativizace se nevztahuje pouze 

na reprezentanty vlastní ideologické skupiny, nýbrţ zahrnuje i členy ideologicky 

odlišných skupin. V takovýchto zprávách pak zpravidla chybí vyváţený příspěvek 

ostatních stran, jichţ se téma týká a jsou spíše monologické neţ dialogické. To má za 

následek i zvýšený emocionální a persvazivní náboj zprávy, jak v pozitivním tak 

negativním vztahu k vlastní ideologii, a zároveň vyšší polarizaci mezi skupinou „my― a 

„oni―. U členů příbuzné a vlastní ideologické skupiny chybí vyvaţující a subjektivní 

vyznění mírnící textové prvky. Navíc přenáší výrazné publicistické prvky do oblasti 

označované dotyčnými médii jako zprávy.  

 Protagonisty narativizovaných zpráv tvoří především lidé s emocionálně a 

ideologicky silně nabitým příběhem. Díky tomu, ţe jsou články psané ve třetí osobě 

(byť velmi intenzivně doplňované „autentickými― citacemi, tj. záměrně selektovanými 

úryvky tak, aby vyhovovaly logice a kompozici zprávy), není na první pohled (tzn. při 

běţném čtení článku, nikoli v rámci analýzy, kde ideologické fragmenty vyplouvají na 

povrch díky velkému mnoţství podobně konstruovaných příběhů) patrné, ţe v příbězích 

zástupců kompatibilních s pozitivní reprezentací vlastní ideologie dochází k jejímu 

potvrzování a u zástupců ideologie jiné nikoli k jejímu explicitnímu odsuzování v textu, 

nýbrţ konfrontaci s kontextem a preferování citací, které výrazně odporují hodnotám 

vlastní převaţující ideologie.  

 Zajímavým prvkem pozitivní sebereprezentace je vyuţívání příběhů příslušníků 

druhé společenské skupiny. Jako příklad lze uvést doktora Muwaffaka al-Rubajeva, 

který k 10. výročí začátku války v Iráku připomněl „pravý― obraz Saddáma Husajna, 

pákistánskou dívku Malalaj Júsufzaj a z druhé strany vysoce postaveného člena hnutí 

Tehrík-i-Tálibán Pákistán (TTP) a marockou rodinu. 

(IDN 2) 
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Saddám Husajn mnohokrát urazil islám a do dobrého muslima měl hodně daleko. Alespoň 
takový obrázek bývalého iráckého diktátora nabízí lékař, který s ním byl do posledních vteřin 
před popravou. Ten také tvrdí, že Husajn svých zločinů ani těsně před popravou nelitoval. 
(…) 

Když doktor Muwaffak al-Rubajev vzpomíná na poslední minuty před Husajnovou 
popravou, není z jeho hlasu znát žádná pomstychtivost. "V tu chvíli jsem rozhodně netoužil po 
nějaké odplatě za to, že mě jeho režim několikrát mučil," vysvětlil al-Rubajev v rozhovoru pro 
server independent.co.uk. Chtěl prý pouze slyšet, jestli Husajn projeví lítost nad zločiny, které 
spáchal. Toho se však nedočkal. 

 (…) 
Al-Rubajev i po mnoha letech od vstupu spojeneckých vojsk do Iráku věří, že invaze 

byla správný krok, i když ji provázelo mnoho chyb. Důležitý podle něj není ani fakt, že se na 
území Iráku nakonec nenašly žádné zbraně hromadného ničení, které byly hlavním argumentem 
pro invazi do země. "Saddám by jistě brzy posílil zbrojení," odhaduje al-Rubajev. 
(…) 

Současný Irák by měl podle al-Rubajeva své síly směřovat zejména do reforem 
vzdělávacího systému. Mladí lidé by měli být učeni toleranci a akceptování jiných názorů. "To je 
přesně opak toho, co nás učil Saddám," vysvětluje al-Rubajev a varuje, že pokud se nezmění 
myšlení Iráčanů, bude se zemi dařit čím dál tím hůře a naváže tak na dobu vlády Husajna.  

 

Opačným příkladem je zpráva, která vybírá pasáţe z dopisu vysokého představitele 

hnutí Tálibán Adana Rašída adresovaného postřelené 16leté Pákistánce Malalaj 

Júsufzajové. Prostor v textu je na serveru iDnes.cz věnován primárně dogmatickým a 

propagandistickým sdělením Rašída. Oba portály pak jeho slova kontrastují s příběhem 

pákistánské dívky, čímţ z textů vytvářejí příběh její. 

(NOV3): 
Čelný představitel pákistánské odnože hnutí Tálibán napsal otevřený dopis 16leté 

školačce Malalaj Júsufzaiové, kterou islamističtí radikálové střelili do hlavy, protože ve svých 
denících táliby kritizovala. Adnan Rašíd v dopise připustil, že Tálibán měl školačku z údolí Svát 
před útokem varovat, lítost nad činem ale nevyslovil. 
(…) 

Malalaj přežila jako zázrakem s těžkými zraněními hlavy. Případ upoutal pozornost i 
v zahraničí a dívku posléze dopravili

46
 do Británie, kde podstoupila sérii operací a kde studuje. 

Minulý týden oslavila své 16. narozeniny projevem v ústředí OSN v New Yorku na podporu 
bezplatného vzdělání pro všechny děti na světě. 

 (…) 
Předák Tálibánu dál v čtyřstránkovém dopise lámanou angličtinou zmiňuje myslitele 

Bertranda Russella či šéfdiplomata USA Henryho Kissingera
47

 a vyzývá Malalaj, aby se vrátila do 
Pákistánu do ženského semináře a studovala islám. 

 

 

 

(IDN3): 
Vysoký představitel Talibanu Adnan Rašíd zareagoval na projev šestnáctileté 

pákistánské dívky Malalaj v OSN minulý pátek. Tvrdí v něm, že talibanci ji nepostřelili kvůli 
podpoře vzdělání žen, ale kvůli tomu, že pomlouvala islám. 

                                                 
46

 V této části se příběh opět zužuje pouze na Malalaj a zdravotní stav spolužaček zůstává nevysvětlen.  
47

 O tom, v jakém kontextu zmiňuje Russela a Kissingera, se lze dočíst v uveřejněné plné verzi dopisu na 
internetu. O obou psal v souvislosti se sterilizací žen, muslimských a třetího světa (Herman, 2013) 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/as-i-led-him-to-the-gallows-i-hoped-saddam-hussein-would-show-remorse-there-was-nothing--dr-mowaffak-al-rubaie-on-the-dictators-last-moments-8565040.html
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 (…) 
Rašíd v dopise také vyjádřil názor, proč na dívku teroristé zaútočili. "Taliban věří, že jsi 

proti nim záměrně psala a provozovala špinavou kampaň, která měla poškodit úsilí nastolit v 
údolí Svát islamistický systém. Tvoje články byly provokativní," píše Rašíd. 

Reagoval tak na projev Malalaj v OSN minulý pátek, ve kterém mimo jiné řekla: 
"Extremisté se knih bojí, síla vzdělání je děsí. Kniha a pero - to jsou naše nejsilnější zbraně. 
Jedno dítě, jeden učitel, jedna kniha a jedno pero můžou změnit svět.“ (…) „Ve svém projevu jsi 
řekla, že pero je mocnější než meč. Zaútočili na tebe kvůli Tvé zbrani a ne kvůli Tvým knihám 
nebo škole," odpovídá dívce Rašíd. 

 

Ideologie jeho sdělení se nachází v ostrém protikladu s hodnotami ideologie 

„Západu― a postřelení dívky je interpretováno nikoli jako neakceptovatelný zločin, 

nýbrţ jako trest za protivení se islámu
48

. Tím se dostává do střetu s hodnotou svobody 

myšlení, náboţenství a projevu, stejně jako lidských práv (nutno zdůraznit, ţe Malalaj 

lze zařadit do většiny citlivých lidsko-právních kategorií – ţeny, děti a civilisté). U 

publika média, k jehoţ ideologii naopak tyto hodnoty náleţí, logicky musí podobné 

sdělení vyvolat odpor a lze předpokládat, ţe se recipient spíše vůči dotyčnému člověku 

vymezí, neţ aby se s jeho pozicí identifikoval. Samotný případ Malalaj Júsufzajové 

patří k nejnápadněji narativizovaným zprávám ve sledovaných médiích. Její příběh byl 

sledován uţ od 9. října 2012
49

, kdy k jejímu postřelení došlo. V průběhu analyzovaného 

období byl příběh Malalaj vyuţíván k pozitivní sebereprezentaci a negativní 

reprezentaci „těch druhých― (v tomto případě lze jako „ty druhé― označit jednak 

Tálibán, ale i konzervativní interpretace islámu obecně), čili coby prototypický příklad 

van Dijkova ideologického čtverce.  

K pozitivní sebereprezentaci patřilo zejména, ţe média věnovala pozornost léčbě 

dívky, která se uskutečnila ve Velké Británii, nikoli v Pákistánu, jejímu projevu v sídle 

OSN, motivům Tálibánu, které jsou v rozporu s hodnotami západní společnosti a 

oceněních, která dívka za svoje jednání (tj. sdílení společných hodnot, přestoţe náleţí 

k odlišné náboţenské skupině, a jejich aktivní propagaci) dostala, například 

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení či čestné občanství Kanady.  

Kontrast, do něhoţ média staví příběh Malalaj a Tálibánu rovněţ poukazuje na 

v dalších textech velmi rozšířený jev – na základě ideologického čtverce dochází 

k divizi mezi skupinou muslimů, kteří akceptují „západní― hodnoty a těmi, kteří proti 

                                                 
48

 Dívky psala pod pseudonymem blog na BBC o praktikách hnutí Tálibán v oblasti Pákistánu, v níž žila. 
Později byla členy Tálibánu postřelena, léčba probíhala ve Velké Británii a její příběh byl západními médii 
velmi sledován. Byla nominována na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, získala ji a zároveň obdržela 
i čestné občanství Kanady. Tyto akty jsou konec konců rovněž ukázkou aplikace ideologického čtverce do 
praktického politického diskursu. 
49

 IDN4 a NOV4 
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nim bojují a kontrasekuritizují „Západ― jako hrozbu pro islám (pro účely této práce 

označovány jako „dobří― a „špatní― muslimové, příp. „dobrá― a „špatná― interpretace 

islámu
50

). K označením těchto skupin nedochází ve většině případů doslovně, nýbrţ 

vyplývají kontextuálně z povahy rolí, jeţ jim v textech náleţí. Jejich příběh a motivy 

jsou často vyprávěny ne jimi samotnými, ale dokládány „nezávislou― osobou, kterou 

dotyčné médium povaţuje za relevantní (příslušníci společenských elit jako média či 

experti). 

(IDN5) Rodinný džihád: Maročan vzal do Sýrie bojovat všech pět synů  

Hlava rodiny Ahmed al-Ša´ara má pět synů. Nejmladšímu je třináct let. Ani věk hluboko pod 
hranicí zletilosti však otci nezabránil v tom, aby svého mladistvého potomka vzal bojovat do 
Sýrie proti vládním jednotkám Bašára Asada. 
(…) 
Už v Maroku se Ahmed netajil svými islamistickými názory. Podle britského deníku The 
Telegraph, který přinesl i fotografii bojovné rodiny, se v severomarockém Tangeru účastnil 
demonstrací za propuštění uvězněných saláfistů. Na protesty s sebou údajně bral i nejmladšího 
syna. 
(…) 
Podle Shiraze Mahera z londýnského Centra pro výzkum radikalizace a násilí nejsou takové 
případy "rodinných džihádistů" ojedinělé. "Podobný osud si zvolilo mnoho rodin z Kavkazu nebo 
centrální Asie (jak se do Sýrie chodí vycvičit Čečenci, čtěte zde). Sýrie s sebou tito bojovníci 
běžně berou i své potomky," řekl. 
"Myslím, že je pouze otázkou času, než se do Sýrie začnou stěhovat také ženy z Evropy. V 
současnosti pozorujeme zvýšenou online komunikaci mezi džihádisty a evropskými muslimkami. 
Názory islámských radikálů jsou v tomto ohledu zřejmé, na přivedení rodin do válečné zóny 
nevidí nic špatného," dodal.           
Podle Mahery ženy džihádistům ulehčují v Sýrii významně život, starají se o zázemí a z dětí 
vychovávají další generaci odhodlaných bojovníků (o sexuálním džihádu, který vedou Tunisanky, 
čtěte zde). "Z dlouhodobějšího hlediska jde ozbrojencům také o zalidnění území pod jejich 
kontrolou," vysvětlil.   

 

Posun významu reprezentantů islámu pomocí užití synonym 

 K základním poţadavkům na ţurnalistický text patří i eliminace opakování 

výrazů. Namísto neustále se opakujícího se slova pouţívá autor vícero termínů 

příbuzného významu. Jejich soubor se rovněţ spolupodílí na konstrukci obrazu daného 

jevu či společenské skupiny. Tuto tendenci lze rozlišit i na úrovni jednotlivých 

textových celků, velmi výrazně se ale projevuje nad touto úrovní ve zkoumaném 

objemu článků.  

 Aplikováno na ideologický čtverec, převáţná část textů se zaobírá negativní 

reprezentací odlišné skupiny, tzn., soustředí se na činy a události motivované 

radikálními proudy islámu apod., coţ má nepřímo za následek, ţe nejčastěji 

                                                 
50

 Opět: „dobrý“ a „špatný“ v kontextu „západních“ médií.  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10501523/Family-jihad-father-takes-five-sons-to-join-Syrian-rebels.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10501523/Family-jihad-father-takes-five-sons-to-join-Syrian-rebels.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10501523/Family-jihad-father-takes-five-sons-to-join-Syrian-rebels.html
http://zpravy.idnes.cz/cecenci-bojuji-v-syrii-06q-/zahranicni.aspx?c=A131121_135703_zahranicni_bse
http://zpravy.idnes.cz/syrie-dzihad-sexualni-tunisko-dew-/zahranicni.aspx?c=A130923_184835_zahranicni_pul
http://zpravy.idnes.cz/syrie-dzihad-sexualni-tunisko-dew-/zahranicni.aspx?c=A130923_184835_zahranicni_pul
http://zpravy.idnes.cz/syrie-dzihad-sexualni-tunisko-dew-/zahranicni.aspx?c=A130923_184835_zahranicni_pul
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zmiňovanými reprezentanty muslimů jako sociální skupiny jsou radikálové. Zároveň 

dochází, především kvůli poţadavku na jazykovou pestrost, k částečnému míšení 

významů u skupin, které nabývají minimálně v bezpečnostním diskursu odlišného 

významu, byť se o jednotlivých definicích stále vede akademická debata (např. viz 

Steinberg, 2012; Ayoob, 2007) – jedná se zejména o islamismus, islamistický/islámský 

terorismus, dţihádismus, saláfismus a náboţenský fundamentalismus obecně. V textech 

se kromě těchto termínů uţívá i obecnějších výrazů jako např. (radikální) muslimové. 

Jelikoţ se velká část zpráv věnuje násilí, k němuţ se příslušníci výše zmíněných skupin 

uchýlili, vzniká pojítko mezi násilím, islámem jako náboţenstvím a muslimy jako 

společenskou skupinou. Tato jednoznačně orientovaná společenská reprezentace 

konstruuje velmi ostře polarizovaný obraz muslimů jako skupiny. V konkrétních textech 

se tento jev projevuje například tímto způsobem: 

 (NOV5): 
(…) Ministr obrany Jean-Yves Le Drian doplnil, že francouzští vojáci od zahájení 

intervence na severu Mali z minulého měsíce zabili “několik stovek” islámských radikálů. 
“Způsobili jsme džihádistickým teroristickým skupinám velké škody,” prohlásil Le Drian. 

Islamisté podle ministra umírali při francouzských náletech i pozemních akcích. Několik “vysoce 
postavených militantů” ale měly zadržet malijské vládní síly. 

Le Drian také potvrdil, že poslední město radikálů, Kidal, mají Francouzi pod kontrolou. 
V úterý tam podle stanice BBC vstoupili též čadští vojáci. (…) 

 

 (NOV6):  

Čtyři islámští radikálové, které tento týden zatkla německá policie kvůli podezření z 
přípravy atentátu (…) 
Podle magazínu Der Spiegel vyšetřovatelé nyní prověřují, zda výběr této pistole byl ze strany 
islamistů pouze náhodný (…). 
Vyšetřovatelé nyní podle Spiegelu zkoumají, zda si kvartet radikálních muslimů tuto pistoli 
obstaral vědomě, (…). 
Kriminalisté podle týdeníku rovněž prověřují možnou spojitost mezi touto islamistickou 
skupinou a loňským nálezem tašky s výbušninou na nádraží v Bonnu. (…) 
Útočníkům se tehdy údajně nepodařilo výbušninu odpálit, jelikož zařízení selhalo. (…) 
Zatčení salafisté ze západu Německa jsou ve věku 23 až 43 let. (…) 

 Masová média lze vnímat jako prostředníky celospolečenské komunikace 

(McQuail, 2007: 27), spíše neţ jako pouhý odraz ať uţ domnělé reality či reality 

interpretované na základě ve společnosti dominantních ideologických fragmentů. V této 

komunikaci je pak cílové publikum (tj. lidé náleţící k ideologické skupině „Západ―) 

konfrontováno s velmi úzkým výsekem zástupců jiné společenské skupiny (tj. muslimy 

jako komunitou). Sílu, jakou je obraz druhé skupiny konstruován, ovlivňují další 

kontextuální prvky jako heterogenita domácí společnosti či bezprostřední a 

zprostředkované vzájemné zkušenosti. 



  Název práce 

60 

 

Užívání symbolů 

 Mediální texty málokdy odkazují k islámu jako celku, avšak uţívají jeho 

zástupných symbolů. Buďto výběrem reprezentantů (o nichţ je řeč v předchozích dvou 

podkapitolách), nebo pomocí symbolů, jimţ je implikován kontextuální význam. 

V reprezentaci islámu se jedná především o frázi Allahu Akbar, termín dţihád (svatá 

válka) a částečně i svátek ramadán.  

 Frázi Allahu Akbar převzala média jako symbol pro doklad spojitosti mezi 

činem a muslimským vyznáním (zejména IDN6, IDN7 a IDN8). V případě unesených 

Češek jako prostředníka zvolil iDnes.cz prezidenta ČR Zemana, u něhoţ rozsáhle 

vysvětlil i jeho protiislámské postoje; navíc i definoval význam fráze, čímţ poodhalil 

sekuritizovaný charakter českého mediálního diskursu vůči islámu: 

(IDN 6) 

Na rozloučenou pak český prezident pronesl tzv. takbír, tedy frázi "Alláhu akbar", která se 

obvykle překládá jako "Alláh je veliký". Takbír muslimové vyslovují v řadě případů: neformálně 

se tak vyznávají ze své víry, či chtějí-li vyjádřit souhlas nebo nadšení. Zní ale i v okamžicích 

výjimečného stresu, třeba během bitev, či těsně před případným teroristickým útokem.  

 Termín dţihád se rovněţ v mediálním diskursu pouţívá zejména jako „kód― pro 

vedení svaté války islámských teroristů vůči „Západu―. Přestoţe se občas objeví snaha 

poskytnout i alternativní interpretace (IDN9), většinou funguje slovo dţihád jako 

bezprostřední odkaz právě ke globální misi rozšiřování islámu (IDN10, IDN11, NOV2, 

NOV7). Média tak pomáhájí vytvářet fixaci tohoto významu v „západním― kontextu. 

 Částečnou symbolizací prošel i muslimský postní měsíc ramadán. Na rozdíl od 

předchozích dvou uvedených symbolů jeho interpretace v diskursu masových médií 

není tak jednoznačná. Objevuje se i v kontextu tradic a rituálů, přesto je částečně 

vyuţíván pro ilustraci hrozby stupňujícího se násilí u muslimů (např. titulek IDN12 

„Irák je na pokraji občanské války, teror eskaluje během ramadánu― či IDN13 „Skončil 

půst. Muslimský svět slaví, raději však ostraţitě―)  

Hra s čísly (number game) 

 Číselné údaje hrají významnou roli v podporování dojmu fakticity 

v novinářských textech, napodobují tím tak styl vědeckých textů (van Dijk, 2000: 45). 

Buďto můţe jít přímo o statistické údaje, jeţ média doplní o kontextuální vysvětlení, 

nebo argumentování v číslech. Jako příklad statistik můţe slouţit článek iDnes.cz 



  Název práce 

61 

 

(IDN14), který informuje o výsledcích statistik o nejčetněji uţívaných křestních 

jménech v Británii. Důvod uveřejnění je zřetelný hned z uţitého titulku: „Jméno 

Muhammad je v Anglii druhé nejpopulárnější, první je Harry.― Pouţití číslovky ale 

odhaluje v tomto případě více neţ jen snahu doloţit pravdivost tvrzení. Pokud by měl 

být titulek strukturován na základě výsledků, obvykle by média nejprve uvedla první 

příčku. Motivem uveřejnění výsledků statistiky však je fakt, ţe jméno, jeţ typicky 

uţívají muslimové, se dostalo v evropské zemi na druhou příčku a téměř (o 24 dětí) 

vyhrálo.  

 Při argumentaci pomocí čísel záleţí více na přítomnosti čísla neţ na jeho 

pravdivosti. Důleţitější se zdá být jejich (relativní) slovní význam – hodně či málo. Z 

věty: „Na 170 domů patřících křesťanské menšině vypálil v sobotu rozzuřený dav 

několika tisíců muslimů ve východopákistánském Láhauru, (IDN15)―vyplývá hlavní 

sdělení, ţe útočil velký počet lidí a zničil velký počet věcí. Irelevance pravdivosti údajů 

ukazuje pozdější citace z téhoţ článku („Nejméně 160 domů, 18 obchodů a dva malé 

kostelíky shořely,― řekl Ráza AFP). Masovost davu poté podporuje i doloţení, ţe 

„muslimové tvoří 97 procent obyvatel a obvinění z uráţky islámu či proroka 

Mohammeda mohou vyvolat násilné výbuchy hněvu veřejnosti, i kdyţ se jeho pravost 

neprokáţe.―  

 Hra s čísly působí velmi intenzivně i v titulcích. Ty se těší v internetovém 

zpravodajství zvláštní pozici – díky své délce mohou fungovat jako samostatná sdělení. 

Například z titulků „Většina muslimů chce uplatňovat islámské právo šaría― (NOV1) 

nebo „Půl miliónu islamistických radikálů poţadovalo věšení nevěřících― (NOV8) nelze 

přesně lokalizovat původ zprávy, ani odhadnout další, doplňující informace. Titulek by 

měl v jedné větě shrnout hlavní význam textu a jeho důleţitost pro interpretaci významu 

sdělení je neoddiskutovatelný.  

KONTEXT „VZDÁLENÝ“ (SPOLEČENSKÝ) 

 Kromě kontextuálních činitelů vyplývajících ze specifik mediální produkce se na 

tvoření významů v textech podílejí i společensky intersubjektivně sdílené faktory, které 

nejsou přímo spjaty s mediálním prostředím a textem jako takovým. Není v kapacitách 

jedné práce pojmout veškeré potenciální kategorie společensky formovaného kontextu, 

proto se tato práce soustředí zejména na aspekty úzce či volněji spojené 

s bezpečnostním diskursem a příbuzné, v literatuře i analyzovaných textech přítomné 
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činitele. Pro přehlednost je tato část strukturována na základě analytických úrovní 

seřazených podle vzestupné tendence – stát (Česká republika), region (Evropská unie) a 

ideologický celek (tzv. „Západ―). 

Společenský, „vzdálený“ kontext: Česká republika 

 Existuje bezpočet moţných přístupů k analýze kontextu doplňujícího mediální 

reprezentaci islámu a muslimů. Ve svém výzkumu zohledňuji zejména společenskou a 

bezpečnostní perspektivu, protoţe koresponduje s oběma větvemi práce – reprezentační 

a sekuritizační. Všechny tři určené kontextuální analytické úrovně se mohou navzájem 

v určitých aspektech prolínat, neboť se jedná o společensky podmíněné jevy, které se 

zřídkakdy objevují izolovaně. 

Demografické a společenské faktory 

 Česká republika je z pohledu populačního zastoupení velmi homogenní zemí. Při 

pravidelném oficiálním sčítání lidu se k české národnosti přihlásilo 6 711 624, 

k moravské 521 801 lidí a slezské 12 214 lidí z 10 436 560 (Český statistický úřad, 

2011: Tab 152). Občané ostatních uvedených národností pochází zejména z evropských 

zemí, a co se týče migrace, evropské země (Český statistický úřad, 2013: 49) se starají o 

převáţnou většinu z nich. Česky mluví přes 95 procent obyvatel (CIA, 2014).  

 Vztah populace k náboţenství můţe naznačit fakt, ţe více neţ třetina lidí při 

sčítání uvedla, ţe jsou ateisty (ibid.).  Co se týče islámu konkrétně, o něm se sčítání 

nezmiňuje. Ministerstvo vnitra se však mezi lety 2006 a 2007 zabývalo problematikou 

ţivota muslimů v ČR a tehdy uvádělo, ţe jich zde ţije „11 235 […], coţ podporuje […] 

představu, ţe naprostá většina české veřejnosti nepřišla a nepřichází do osobního styku 

s muslimy a informace o nich čerpá především z médií (Sedláčková, 2010: 52)―. 

Nachází se mezi nimi i „relativně mnoho― českých konvertitů (ibid.: 52). Příčiny lze 

hledat například v dědictví komunismu, který „zemi uzavřel a sekularizoval, imigrace 

byla po revoluci malá z politických i ekonomických důvodů (Kříţková, 2007: 48). 

 Abstraktní společenské jevy s negativní konotací, jako xenofobie apod., lze stěţí 

měřit. Pomoci můţe diskurs, tedy jak se o xenofobii ve společnosti mluví. Během 

daného zkoumaného období vydal iDnes.cz zprávu o studii, jeţ poukazovala na růst 

islamofobie v Evropě, přičemţ Česko trápila především diskriminace romské menšiny 

javascript:;
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(IDN16). Strach z cizinců ale vyslovila při ryze českém průzkumu
51

 více neţ polovina 

dotázaných: 

„Na základě otázek, týkajících se snížení bezpečnosti a růstu obav o pracovní pozici v souvislosti 
s existencí cizinců u nás, většina (přes 50 %) občanů s těmito tvrzeními souhlasí. Sympatie k jednotlivým 
národnostem z roku 2011 pak vycházejí od nejsympatičtější národnosti v tomto pořadí: Slováci – Poláci – 
Němci – Rusové – Vietnamci – Ukrajinci. (Marešová, 2013: 72) 

 

 Přestoţe mnoho kritických diskursivních analytiků vychází z premisy, ţe tzv. 

nový rasismus adoptují spíše pravicovější, konzervativně laděná média (Sedláčková, 

2010: 34), data přinesená průzkumem CVVM naznačila, ţe minimálně v případě Čechů 

je situace téměř opačná: „Lidé s větším sklonem ke xenofobii jsou častěji zastoupeni na 

levém konci politického spektra (Marešová, 2013: 74).― Hlavními podněty jsou na 

základě analýzy Marešové a výzkumu CVVM především strach ze ztráty zaměstnání a 

bezpečnost (ibid.: 72). Rasismus a xenofobie mají v České republice spíše latentní 

povahu (Danielová, 2002: 9). 

 V září 2014 uběhne deset let od registrace islámu v České republice. Po tomto 

datu můţe dojít k zásadním změnám pro českou muslimskou obec v případě, ţe splní 

podmínky stanovené zákonem č. 3/2002 Sb, kde je kromě desetileté čekací doby 

vyslovena rovněţ podmínka pravidelného vydávání výročních zpráv, bezúhonnost a 

řádné plnění závazků vůči státům a třetím osobám (Česká republika, 3/2002 Sb. § 11). 

Těmito změnami jsou myšlena zvláštní práva, mj. zřizování církevních škol, vlastní 

duchovní v armádě, moţnost zaţádat o výuku vlastního náboţenství na státních školách 

apod. (ibid.: § 7). 

 Islamofobní chování v ČR nabírá ale i konkrétních projevů. Ukázkou toho můţe 

být uskupení CDL (Czech Defense League
52

), jeţ stojí za facebookovou stránkou 

„Islám v České republice nechceme―. Tuto stránku, která byla zaloţena 26. 7. 2009, 

podporuje 63 650 lidí (k 25. 4. 2014; Facebook, 2014). Svoje poslání definují takto: 

 „Islám v České republice nechceme" je neorganizovaná názorově-diskuzní platforma na 
Facebooku, která obhajuje demokratickou ústavu, rovnoprávnost žen a mužů a sekulární stát 
vůči totalitním ideologiím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka, zejména však vůči 
islámu. Skupina se důrazně distancuje od jakékoliv formy náboženského a politického 
extremismu. Názorově reprezentuje střední proud české populace v otázce imigrace, integrace 
a islamizace.“ 
(…) 
Chceme se přátelit, s kým chceme - s křesťany, židy, buddhisty nebo šamanisty, s lidmi, kteří v 

                                                 
51

 CVVM: Kladené otázky: Řekněte, nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky: Cizinci pobývající 

dlouhodobě v České republice… a) Obohacují naši vlastní kulturu b) Zvyšují celkovou nezaměstnanost  
c) Podílejí se na nárůstu kriminality d) Přispívají k řešení problému stárnutí populace  
e) Znamenají zdravotní riziko f) Přispívají k rozvoji hospodářství g) Ohrožují náš způsob života (Marešová, 2013: 55) 
52

 Jejím motem je: Máme rádi rozmanitost, proto odmítáme islám. (Czech Defence League, 2012) 
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nic nevěří, prostě podle naší chuti, ne podle toho, co nám nakazuje nějaký muslimský imám. 
Islám je skutečnou hrozbou pro naši zemi. Hrozbou, která hrozí při svém rozšíření převálcovat 
život, jaký známe a chceme… 

 

 Bečka a Mendel (1998) věnovali pozornost důvodům, které byly vyuţívány 

v argumentaci proti právnímu uznání muslimské společnosti v ČR. Argumenty spadaly 

do oblasti ideologicko-náboţenské, administrativně-bezpečnostní, právní a ekonomické. 

Podle autorů je islám často stereotypně interpretován jako  

 

„nesmiřitelné, fanatické náboženství. (…) Nepatří do českého historického a kulturního 
kontextu, (…) je neslučitelný se západním pojetím demokracie, lidských práv a svobody slova. 
(…) Případná registrace by umožnila zcela neomezené vytváření mešit (…) – potenciálních 
center islámského terorismu. (…) Nárůst počtu muslimů (…) by vedl k prohloubení už tak dost 
silné xenofobie. (Bečka & Mendel, 1998: 195 , 196)“ 

Česká média uţ byla z hlediska pokrývání islámu analyzována několikrát. Dvě 

pro tuto práci vybrané publikace identifikovaly výrazné negativní a  stereotypizující 

chování médií (Kříţková, 2007: 48-53 a Sedláčková, 2010).  

Zakotvenost ČR v „západním“ politickém a bezpečnostním systému 

 Česká republika se po pádu komunismu snaţila začlenit do západního 

bezpečnostního systému, který se v průběhu studené války v západní Evropě a severní 

Americe formoval. Od roku 1999 je členem NATO a roku 2004 členem Evropské unie. 

Bezpečnostní reţim, který lze označit jako „západní―, významně určil podobu 

uspořádání světa po skončení druhé světové války prostřednictvím takzvaných 

brettonwoodských institucí a ustavení rysů Organizace spojených národů. Základním 

posláním Severoatlantické aliance „je ochrana svobody a bezpečnosti všech jejích členů 

politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN (Ministerstvo 

obrany ČR, 2014)―. 

 Směřování bezpečnostních strategií významně ovlivnilo vyhlášení války proti 

terorismu (GWOT), které následovalo po teroristických útocích 11. září. Česká armáda 

se zúčastnila misí v Afghánistánu i Iráku (Ministerstvo obrany ČR, 2013). V rámci této 

doktríny byly vytvořeny určité spojenecké závazky a boj proti terorismu se stal velmi 

výrazným prvkem „západního― bezpečnostního okruhu (Ministerstvo vnitra ČR, 2013: 

3; Vláda České republiky, 2011). Terorismus stále patří ke klíčovým součástem 

bezpečnostních strategií NATO, EU a logicky i ČR.  
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(NATO, 2010: čl. 10 ) 
Terrorism poses a direct threat to the security of the citizens of NATO countries, and to 
international stability and prosperity more broadly. Extremist groups continue to spread to, and 
in, areas of strategic importance to the Alliance, and modern technology increases the threat 
and potential impact of terrorist attacks, in particular if terrorists were to acquire nuclear, 
chemical, biological or radiological capabilities.  
 

Přestoţe se v oficiálních dokumentech zřídkakdy explicitně hovoří o islámském 

terorismu, uţ při jmenování potenciálních důvodů ohroţení – mj. účast na spojeneckých 

misích či dobré vztahy s Izraelem (Ministerstvo obrany ČR, 2014: 5) – se odkazování 

na islám implicitně projevuje.  

(ibid.: 3) 
Terorismus zůstává v rámci Evropy i celosvětově významnou hrozbou pro naši existenci. K 
útokům došlo v Madridu a v Londýně a dalším se podařilo zabránit, přičemž na našem 
kontinentě hrají čím dál tím důležitější úlohu domácí skupiny. (…) 
 

V souvislosti s terorismem je významným faktorem i globalizace, která 

způsobuje provázanost společností i moţnost volnějšího pohybu. 

(Vláda ČR, 2011: čl. 21) 
 K negativním aspektům procesu globalizace patří zejména možnost zneužití provázanosti 
finančních trhů, informačních a komunikačních technologií a infrastruktury. Nerovnoměrný 
ekonomický rozvoj a snadné šíření radikálních politických i náboženských myšlenek rovněž 
přispívají k nestabilitě. Vysoká mobilita zvyšuje rychlost šíření infekčních onemocnění včetně 
nemocí s pandemickým potenciálem. 
 

Shrnutí 

 Česká republika se po rozpadu komunismu začleňovala do „západního― 

bezpečnostního a politického systému. Funguje tedy v roli spojence, na základě čehoţ 

sama sebe v bezpečnostních a protiteroristických strategiích vnímá jako potenciální terč 

terorismu. Terorismus je v oficiálních dokumentech zřídka přímo spojován s islámem, 

při výčtu potenciálních důvodů i cílů ale z kontextu jasně vyplývá, ţe islámský 

terorismus je vnímán jako výrazný fenomén bezpečnosti „západního― společenství.  

 Česká společnost je z demografického pohledu spíše homogenní, velká část 

obyvatel nevyznává ţádnou víru (>30 %). Jmenované výzkumy ukazují xenofobní 

potenciál české společnosti. Počet muslimů v ČR lze označit za nevýrazný (cca 11 000) 

a navíc se zejména soustředí v menším počtu center (Praha, Brno, Teplice, příp. 

Karlovy Vary) – nedostatek přímé zkušenosti potom zvyšuje roli médií v konstruování 

obrazu jiné společenské skupiny.  
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Celoevropský kontext (EU) a „Západ“ 

Evropské hodnoty 

 Evropský kontext je v této části vnímán především z hlediska hodnot. Přestoţe 

lze mezi ně nepochybně zařadit obecně i toleranci, můţe narazit na fenomény 

označované jako evropocentrismus a universalismus.  Jedná se o „vědomý i nevědomý 

proces, ve kterém Evropané a jejich kultury konstruují předpoklady jako normální, 

přirozené a univerzální (Sedláčková, 2010: 48)―. Podle Evropské unie být „Evropanem 

či Evropankou znamená sdílet stejné hodnoty―(Europa.eu, 2014).   

Lisabonská smlouva jmenuje jako hlavní hodnoty Evropské unie lidskou 

důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodrţování lidských práv (ibid.). 

Listina základních práv Evropské unie zmiňuje, ţe cílem je prosazování a zachování 

těchto hodnot, mezi nimiţ se nachází právo na ţivot, právo nebýt mučen či zotročován, 

svobodu myšlenek a náboţenství, svobodu projevu a přístupu k informacím, právo na 

vzdělání a zakazuje diskriminaci na základně pohlaví, věku, barvy pleti, vyznání, 

orientace atp. Zdůrazňuje rovnost lidí před zákonem a zejména rovnost muţů a ţen, 

práva dítěte, seniorů a znevýhodněných (EU, 2010).   

Přestoţe evropské státy zpravidla dodrţují pravidlo oddělování státní moci od 

církevní a vliv církví na politiku je tedy minimalizován, obecně se deklaruje, ţe 

evropské hodnoty jsou ovlivněny křesťanstvím a judaismem (Bečka&Mendel, 1998: 

195). Dichotomické myšlení západní společnosti potom napomáhá polarizaci mezi 

hodnotami vlastními a těmi, jeţ v rámci islámu s evropskými hodnotami nesouhlasí. 

Vznikají tak „binární opozice― (Sedláčková, 2010:47): individualismus/komunita,  

rozum/ vášeň, dobro/ zlo, věda/ víra, materialismus/ spiritualita, vyspělost/ zaostalost, 

tolerance/ netolerance, umírněnost/ extremismus,  kompromis/ dogmatismus, 

nestrannost/ předpojatost, svoboda/ nesvoboda (ibid.: 47,48). 

 Demokracie jako forma politického systému se v Evropě těší velké podpoře 

(Atlas of European Values, 2008a). Sesbíraná data naznačují vysokou míru sdílení 

absolutní neakceptovatelnosti terorismu za jakýchkoli okolností (Atlas of European 

Values, 2008). Na základě toho by tedy bylo moţné předpokládat, ţe člověk označený 

jako terorista bude společností odsouzen, nebo ţe tohoto termínu lze strategicky uţít 

k zintenzivnění nějakého obvinění (Tato strategie byla zřetelná v případě vraţdy 

britského vojáka, kdy premiér Velké Británie David Cameron čin označil jako 
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teroristický útok a zradu islámu – viz IDN17, IDN18 a NOV9).  

Pozůstatky minulých sekuritizačních tahů a historických rozepří 

Pozůstatek sekuritizačního diskursu po dvou významných teroristických útocích 

a problémech s multikulturním souţitím na evropském kontinentu je znatelný. 

V platnosti jej udrţují například bezpečnostní strategie, projevy politiků
53

 a mediální 

reprezentace islámu soustředící se na převáţně extrémní projevy vyznavačů tohoto 

náboţenství. Protoţe jde ale o dlouhodobý proces, nelze říci, ţe by konstruovaná hrozba 

byla jasná, jednoznačně definovatelná, se snadno určitelným referenčním objektem a 

lehce stanovitelnými opatřeními k její eliminaci.  Islám se v literatuře zaměřující se na 

sekuritizaci
54

 objevuje především v imigračním kontextu a proudu, který lze přirovnat 

k Huntingtonově tezi o střetu civilizací.  

Mezi největší sekuritizátory islámu na evropském kontinentu (kromě 

populistických a xenofobních politických stran) patří britský expremiér Tony Blair. Ten 

islám v roce 2010 označil za největší světovou hrozbu (BBC, 2010) a o tři roky později 

po vraţdě britského vojáka Lee Rigbyho svá slova zopakoval (IDN19). Blair pouţívá 

obratu „zvrácený výklad islámu―, čímţ se dopouští zasazování islámu do měřítek 

evropské, potaţmo „západní― ideologie – zvrácený výklad islámu chápe jako ten 

fragment islámských hodnot (propagovaný omezenou skupinou lidí), který nesouhlasí 

s universalisovanými evropskými hodnotami. V českém kontextu lze zmínit současného 

prezidenta Miloše Zemana. Ten o islámu několikrát hovořil v souvislosti s násilím, 

přirovnal ho k nacismu a označil ho i za „anticivilizační―. V průběhu sledovaného úseku 

zpravodajského diskursu aktualizoval svoji rétoriku střetu civilizací poté, co byly 

v Pákistánu uneseny dvě Češky (IDN6).  

Takovýmto zjednodušeným konstatováním se občas neubrání ani kriticky 

zaměřená literatura. Například kdyţ Sedláčková (2010: 47) pomocí citace z knihy 

Luboše Kropáčka „Islám a Západ― tvrdí, ţe terorismus k islámu nepatří. Přitom tuto 

větu o několik stránek dále nepřímo popírá zmínkou o kulturním relativismu a 

přítomnosti mnoha variant stejně pojmenovaného jevu (Sedláčková, 2010: 50). 

Sekuritizování islámu ale nezačalo, byť by se to čistě na základě studia 

současných mediálních textů mohlo zdát, 11. zářím. Uţ po skončení studené války se 

ozývaly „obavy, ţe islám bude vsazen do náhle vyprázdněného rámu obrazu nepřítele 

                                                 
53

 Například o krachu multikulturalismu (viz BBC, 2011). 
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(Kropáček, 2002: 9) ―. Obecně řečeno, rýsovaly se dvě základní geopolitické teze – 

Fukuyamova (2002) o triumfu liberální demokracie a Huntingtonova (2001) o střetu 

civilizací, v níţ se „západ― měl střetnout právě s islámem. Tyto dvě teze, byť obě 

vycházely ze „západního― kontextu, byly dávány proti sobě do protikladů, a proto bylo 

snadné po 11. září 2001 tvrdit, ţe Huntingtonova teze se „naplnila― (Kropáček, 2002: 

171).  

Je však důleţité oprostit se od západního pohledu a podívat se na vztah 

„Západu― a islámu jako na dialog. Někteří znalci islámu vidí velmi zásadní příčinu 

současného napětí v koloniálním „pokoření většiny muslimských zemí v 19. a 

počínajícím 20. století, [které] vedlo muslimské vzdělance k hořkým úvahám o 

příčinách stagnace islámu tváří v tvář dynamickému Západu (ibid.: 81).― Kropáček dále 

tvrdí, ţe dekolonizace a události přelomu 60. a 70. let vyústily v protikladné změny 

přístupů obou kultur. Evropu pohltily myšlenky liberalismu a sekularismu. Po několika 

politických a vojenských prohrách arabských států se v  islámském prostředí začaly 

prosazovat myšlenky, které na minulé prohry reagovaly upnutím se na islámské 

hodnoty
55

. Jako zlomový se ukázal rok 1979, v němţ proběhla islámská revoluce 

v Íránu, a začalo nové islámské století. Islamistický vůdce z Tuniska Ghannúší tehdy 

prorokoval, ţe islám přejde z defenzívy do útoku (ibid.: 81-82).  

V rámci historického kontextu by bylo chybou opomenout i nepokoje 

v arabských zemích započaté v roce 2011. Jejich pozůstatek se v současném 

zpravodajském diskursu projevuje zejména tematicky – především u zemí, v nichţ 

konflikt stále probíhá – Sýrie a částečně i Egypt. Nicméně bezprostředně v rané fázi 

těchto konfliktů docházelo k sekuritizaci diskursu, avšak v jiné souvislosti. Tehdy byla 

jako hrozba konstruována především vlna ţadatelů o azyl z Libye (Bulantová, 

2013:15,16). Nyní se diskurs posunul spíše k hrozbě návratu evropských dţihádistů 

(čímţ dochází ke vztahování vzdáleného konfliktu do bliţšího, evropského kontextu) ze 

Sýrie a jejich hrozbě pro evropskou bezpečnost. 

Blok „Západ“ 

 Stejně jako je zjednodušující manipulovat s termínem islám coby označením 

pomyslně homogenní komunity, nelze tak činit i s pojmem „Západ―. Bylo by tedy 
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 Viz teoretická část práce.  
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 od založení státu Izrael, prohrané válce Arabů s Izraelem v roce 1967 či pákistánsko-indickou válku 
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chybou například tvrdit, ţe „Západ― provedl invazi do Iráku (x protesty Francie a 

Německa). Přesto k tomuto zjednodušování dochází, a to nejen v mediálním diskursu. 

Stereotypizace nese kromě negativního vlivu na mezikulturní vztahy moţnost snadné 

orientace v komplexních skutečnostech a jevech. Proto se mohou v některé kultuře 

objevovat obavy z „westernizace― a ztráty vlastních hodnot a v jiné z „islamizace―.  

 V souvislosti se „Západem― se občas mluví o tzv. „posthistorickém světě―, tj. 

světě bez válek (Eichler, 2010: 32). Tato teze rezonuje s Fukuyamovým argumentem o 

vítězství liberální demokracie, která úzce souvisí s liberálním teoretickým konceptem 

demokratického míru (který tvrdí, ţe demokratické státy spolu neválčí). Společnosti, 

v nichţ liberální demokracie oficiálně nevládne, lze tedy snadno začít vnímat jako 

hrozbu globálnímu míru. 

 K tomu se přidal trend pojmenovaný jako postsekularizace či návrat 

náboţenství. Uţ před koncem „bipolárního rozdělení světa― jej nezáměrně podporoval 

právě „Západ―, především tím, jak utlačované (v komunismu zejména náboţenské) 

menšiny podporoval a prosazoval lidskoprávní rámec. Ten se po skončení studené války 

stal hlavním exportním artiklem západní soft power a vedl k novému druhu paradigmatu 

- humanitárnímu intervencionismu. (Haller, 2013: 203, 204) 

V takzvaném posthistorickém světě razantně oslabila hrozba vojenského 

charakteru, jeţ však byla záhy nahrazena hrozbami charakteru nevojenského a zejména 

těmi asymetrickými (Eichler, 2010: 32). 

I díky aktivitám Al-Kaidy a zejména ustavení Usámy bin Ladina jako symbolu 

zla, se globální boj proti terorismu jasně prezentoval jako globální boj proti 

islamistickému terorismu (Haller, 2013: 203). Islám začal být představován jako 

nebezpečné, násilné a bojechtivé náboţenství, avšak tyto vlastnosti lze vyhledat ve 

většině náboţenských tradic (Juergensmeyer, 2009: 337). Protoţe tento druh terorismu 

je ze své podstaty globální, zesiluje představu, ţe hrozba můţe číhat všude. 

K negativizaci vnímání islámu v „západní― části světa, zejména v Evropě, přispěly 

rovněţ konflikty ve vzájemném souţití mezi místním obyvatelstvem a přistěhovalci 

(Haller, 2013: 203),  

 Marešová (2013: 72) uvádí, ţe kromě bezpečnostních důvodů patří k hlavním 

motivacím xenofobie i strach ze ztráty zaměstnání, tedy ekonomické faktory. 

Ekonomické krize proto mohou latentní xenofobní nálady přiţivovat.  Globální 
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ekonomická recese, jeţ začala v roce 2008 ve Spojených státech a v Evropě mimo jiné 

vedla k rekordní nezaměstnanosti, k pozitivnímu konstruování obrazu přistěhovalců 

zřejmě příliš nepřispěla. V evropském kontextu jsou s islamofobií spojovány zejména 

země, které mají muslimských přistěhovalců víc neţ ostatní (zejména Británie, Francie 

a Německo). Proto samotná absence přímé zkušenosti s jinou společenskou skupinou 

(zmiňovaná výše) nemůţe sama o sobě vysvětlit, proč se mediální reprezentace islámu 

ve sledovaném úseku mediálního diskursu soustředí na negativnější a extrémní jevy.  

Shrnutí  

 Takzvaný evropský a „západní― kontext odkazuje na sdílení společných hodnot. 

Zdůrazňována je rovnost (jmenovitě i muţů a ţen), práva dítěte, tolerance a občanské 

svobody. Ideje a hodnoty ovlivněné liberalismem, které zároveň mají kořeny 

v křesťanství a judaismu, jeţ jsou například vyjmenovány v Evropské listině lidských 

práv nebo Všeobecné deklaraci lidských práv, jsou povaţovány za globálně platné, 

zejména díky tezi o vítězství liberální demokracie po rozpadu východního bloku. 

Legitimitu rovněţ poskytuje institucionalizace těchto hodnot na globální úrovni 

v podobě Organizace spojených národů.  

 Záminku pro konstrukci islámu jako hrozby zavdaly i některé historické aspekty. 

Velmi výrazně se vztahy mezi „Západem― a islámským světem začaly formovat během 

kolonizace a zejména po skončení druhé světové války a vlny dekolonizace. Řada 

odborníků na islám poukazuje na společensky sdílený pocit frustrace a obrat k tradičním 

islámským hodnotám jako reakci na četné ztráty a prohry. 
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SEKURITIZACE (RADIKÁLNÍHO) ISLÁMU 

 Z důvodu logické koherence a relevance je tato část členěna podobně jako model 

teorie sekuritizace. Jelikoţ je zde sekuritizace islámu chápána jako dlouhodobý proces, 

soustředím se jak na tematické konstrukce hrozeb (tj. kdo a co je hrozbou), stejně jako 

na to, vůči komu jsou tyto hrozby vztahovány (tj. reprezentanti referenčních objektů) a 

pomocí jakých strategií sekuritizační tahy probíhají. Tento postup pomůţe lépe 

porozumět roli vybraného mediálního diskursu jako celku. Účelem není vyvodit obecně 

platné širší teoretické implikace, přestoţe k tomu výsledky mohou zavdat podnět.  

  

Vnější vs. vnitřní hrozba  

Konstruované hrozby, tj. sekuritizované diskursivní okruhy, lze rozlišovat podle 

různých klíčů, z praktického hlediska se ale jako nejvhodnější jeví členit je na hrozby 

zvnějšku a zevnitř. Tyto zdánlivě fixní kategorie se navzájem mohou prolínat a 

bezpečnostní aspekty zevně definovaných hrozeb lze vztáhnout i na vnitřní bezpečnost. 

Přestoţe masmediální komunikace tíhne k manipulaci s tématy jako víceméně 

homogenními celky a příliš mezi jejími jednotkami nediferencuje, pozorovaný 

diskursivní úsek ukazuje rozdíly mezi reprezentací islámu a muslimů mimo teritorium 

(EU) a uvnitř. Reprezentované události mimo území EU se tematicky soustředily na 

násilné činy a chování, které by v „západní― společnosti nebylo akceptovatelné, příp. by 

bylo označeno jako absurdní a iracionální - vypalování kostelů (NOV11), dţihádistická 

propaganda u dětí (NOV10), ţeny cestující do jiné země, aby sexuálně uspokojily 

dţihádistické bojovníky (IDN7) či teze o tom, ţe ţeny by neměly řídit auto, neboť to 

poškozuje reprodukční systém (IDN20). Dochází k redukci tématu na velmi omezený, 

negativně konotovaný výběr mediálních zpráv z oblasti, s níţ řadový recipient 

nepřichází do přímého kontaktu a spoléhá se na (mediálně) zprostředkované události. 

 Reprezentaci událostí pocházejících ze znatelně bliţšího prostředí, s nímţ se 

recipient do určité míry dokáţe hodnotově identifikovat, logicky nelze oddělit od 

reprezentace stejně nazývané skupiny ze vzdáleného prostředí. Zpravodajství o 

s islámem spojených tématech je vedeno jako vnitřní boj s v „západním― kontextu 

zakotvenými hodnotami (tolerance, svoboda projevu, svoboda apod.) a potenciálním 
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nepřítelem, který věří (coţ implikuje střet emocionality a racionality) v tu samou 

abstraktní, racionálně nepodloţitelnou entitu (Alláha). Tato diskuse se projevuje 

v explicitním odmítání rasismu a xenofobie a nepřímém kladením otázek, jak vnímaný 

„střet hodnot― vyřešit (nošení hidţábů a burek jako symbol ortodoxního vnímání 

náboţenství x hodnota náboţenské svobody, viz IDN21 a NOV12). 

Dalším moţným klíčem, který se ale při analýze ukázal jako nedostatečně 

určující, je rozlišování mezi islámem - náboţenstvím a muslimy - sociální skupinou. 

Přesto se jedná o zajímavou perspektivu v otázce konstrukce bezpečnostních hrozeb, 

které bude věnována dílčí pozornost v jednotlivých diskursivních okruzích. 

Referenční objekt je moţné vnímat jako „západní― společnost celkově. 

V průběhu analýzy došlo k identifikaci silných reprezentantů referenčního objektu, jak 

konkrétních a ţivotných (ţeny, děti, civilisté), tak abstraktních a neţivotných (svoboda, 

svoboda slova, svoboda náboţenství, demokracie, mír). Tyto kategorie se vyskytují 

v obou skupinách rozlišovaných hrozeb a ţádná z nich nenáleţí striktně pouze do jedné 

či druhé z nich.  

  

SEKURITIZOVANÉ DISKURSIVNÍ OKRUHY 

Vnější hrozba: radikální islám ohrožuje integritu států 

mezinárodního společenství a globální stabilitu 

 Tento diskursivní okruh se objevuje zejména v souvislosti s událostmi mimo 

pomyslné hranice „západního světa―. Ve sledovaném období se koncentruje zejména 

v těchto geografických oblastech: Sýrie, hranice Sýrie a Iráku, Irák, Pákistán, většina 

zemí v severní Africe. Tyto oblasti pojí právě probíhající konflikt a zpravodajství se 

soustředí především na násilné chování, útoky. Ke společným znakům rovněţ náleţí, ţe 

jednou z hlavních stran konfliktu je některá z odnoţí radikálních muslimských skupin, 

jejíţ vyznání je kontextuálně vysvětlováno právě jako primární motiv jejich činů.  

 Jelikoţ ve zpravodajském textu není akceptovatelné téma doslovně 

sekuritizovat, tuto roli plní jednak tematizované akcentování referenčních objektů 

(zejména zdůrazňování pozic dětí a ţen) a narativizované zprávy, v nichţ dochází 

k zastupování celku pomocí jednotlivců a jednotlivých případů.  
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Kdo hrozí: islamisté jako homogenní skupina 

 Jak uţ bylo uvedeno v části věnované situačnímu kontextu, v reprezentaci 

stoupenců islámu převaţují radikalizovaní jedinci a skupiny. Ve sledovaném úseku 

diskursu dochází k výskytu univerzálně pouţitelného termínu „islamista―/―islamisté―, 

jímţ jsou označováni muslimové od členů egyptského Muslimského bratstva (NOV28), 

přes syrské rebely (NOV13), Tehrík-e-Tálibán Pákistán (IDN3), útočníky 

v náboţenských soubojích v Barmě a Bangladéši (NOV29), Čečence (IDN35), saláfisty 

(NOV6) aţ po dţihádistické teroristy (NOV13). Volná manipulace s těmito pojmy můţe 

vytvářet dojem falešné jednoty skupiny radikalizovaného islámu a podporuje představu 

hrozby srovnatelné intenzity. Naprosté minimum článků se věnuje diferenciaci mezi cíli 

jednotlivými skupin tohoto mediálně takřka homogenního celku (Ayoob, 2008: 14,15 a 

NOV13). Výrazně se projevuje i absence skupiny umírněných muslimů coby aktérů 

v pozorovaných textech. Tuto tendenci mohou částečně vysvětlit zpravodajské hodnoty 

a ţánrově determinovaný omezený rozsah. Protoţe mají být zprávy jasné, stručné a 

výstiţné (Osvaldová a kol., 2001: 21), dochází k omezenému výběru aktérů – buďto na 

základě dostupnosti nebo relevance, v případě zpravování o konfliktu je tedy 

pravděpodobnější, ţe dojde k zahrnutí (coţ však automaticky neznamená rovněţ 

citování) primárně aktivních účastníků konfliktů. Poţadavek jasnosti a výstiţnosti 

přináší pozitiva v tom, ţe jsou texty snáze pochopitelné, na druhou stranu ale 

zjednodušují komplexní jevy a vytváří polarizaci společnosti. 

Co hrozí: nábožensky motivované boje o území a moc 

 U zpravodajského pokrývání syrského konfliktu média rozlišují tři strany – 

islamisty sunnitské větve, podporovatele Bašára Asada plus islamisty šíitské větve a 

takzvané nezávislé povstalce. Zajímavá změna v diskursu nastala v momentě, kdy došlo 

k chemickému útoku plynem Sarin (z něhoţ byla obviněna především armáda 

prezidenta Bašára Asada, přestoţe v této otázce zaznívala alternativní obvinění – viz 

IDN40), Pouze na základě četby mediálních textů by bylo moţné se domnívat, ţe právě 

hrozba ovládnutí Sýrie sunnitskými islamisty podporovanými (a mediálně 

zastupovanými) al-Káidou stála za rozhodnutím zahraničních států (resp. „Západu―) 

neintervenovat a dokonce vedla k částečné kooperaci mezi „Západem― a Bašárem 

Asadem v otázce sledování „západních― dţihadistů odcestovavších do Sýrie za účelem 

připojit se k bojům proti Asadovým vojskům. Taktika islamistů je zobrazována jako 
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nevybíravá, do pozornosti médií se dostává násilné napadání dětí atp. (IDN27) 

  Teroristickou síť al-Káida lze vzhledem k její zakotvenosti v mediálním 

diskursu zejména díky sekuritizační vlně po 11. září 2001 vyuţít jako srozumitelný a 

stručný kód, který odkazuje zároveň k (především globálně orientovanému) terorismu a 

radikální interpretaci islámu. Faktická struktura sítě nehraje podstatnou roli, zmínka o ní 

dokresluje kontextuální linku sahající ještě dále neţ k začátku tzv. globální války proti 

terorismu (GWOT). Oproti diskursu GWOT však většina pozornosti není soustředěna 

právě na al-Káidu, obraz radikálního islámu se rozšířil o další aktéry. 

 Do částečné spojitosti s al-Káidou uváděla média i konflikt v Mali (NOV14). 

První vlna sekuritizace sice sledovanému období unikla (intervence Francie začala uţ 

v první polovině ledna 2013 – Novinky.cz, 2014), nicméně lze pozorovat potvrzování 

tohoto tahu a jeho udrţování i ve vztahu k české účasti v konfliktu. Jako příčina 

konfliktu je mediálně vysvětlována snaha „islamistů― uskutečnit převrat v zemi (viz 

ukázka).  

(NOV14): 

(…) Vojáci Čadu s podporou francouzských speciálních jednotek a bojových stíhacích 
letounů vedou operaci proti bojůvkám ozbrojenců napojených na Al-Káidu v pohraniční oblasti 
Mali s Alžírskem. Začátkem roku sedm týdnů trvající akce francouzských sil ukončila nadvládu 
islamistů nad severní částí Mali. 

Alžírská televizní stanice An-Nahár už ve čtvrtek informovala o abú Zajdově smrti, jeho 
likvidaci ovšem připsala francouzským vojákům operujícím v Mali. Abú Zajd má podle agentury 
Reuters pověst jednoho z nejkrutějších vůdců Organizace Al-Káida v muslimském Maghribu 
(AQIM). Tato severoafrická odnož Al-Káidy usiluje o ustavení islamistického státu v Alžírsku a 
utočí na západní cizince na severozápadě Afriky. 

 

 V tomto případě je malijský konflikt ko-textuálně rozšířen na celou 

severozápadní Afriku. Jelikoţ je nutné zdůvodnit relevanci publikování zprávy, dochází 

k tomuto kroku pomocí vysvětlení důleţitosti zabití abú Zajda skrz zdůraznění vztahu 

činnosti organizace a útoky na „západní cizince―. Tento tah zároveň explicitně vyjadřuje 

přímý negativní vztah těchto radikálů k obyvatelům „Západu―. Navíc chybí i 

konkretizace jejich motivů pro tuto specifickou nevraţivost, tudíţ jde z hlediska autora 

textu o předpoklad, ţe se vysvětlení nachází jiţ ve vědomém kontextu „západní 

společnosti― a je podmíněno její samotnou existencí.  

Referenční objekty hrozby  

 Diskurs v tomto ohledu odkazuje k identifikaci několika moţných ohroţovaných 

subjektů. Z názvu kapitoly vyplývá, ţe medializované události v těchto regionech 
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ohroţují mezinárodní pořádek a stabilitu. Toto označení zahrnuje jak ohroţení 

mezinárodního míru (viz společenský kontext, EU) zejména v případě Sýrie – zde je 

konstruováno několik potenciálních hrozeb, mj. vyhlášení nezávislého státu  

dţihádistickou organizací Islámský stát Irák a Levanta
56

, ohroţení stability regionu 

Středního východu kvůli neustálým snahám pákistánské odnoţe Tálibánu „islamizovat― 

Pákistán (IDN41), tzn., ţe region je paradoxně reprezentován jako nestabilní
57

. Fakt, ţe 

se tato hrozba přímo netýká cílového publika v médiích, neimplikuje automaticky, ţe 

jsou z této hrozby vyjmuti. 

 Za prvé, v diskursu existuje ko-textuální vztahování událostí k „západnímu― 

kontextu. Například informováním o moţnosti uţití chemických zbraních v evropských 

městech (IDN1) včetně přímo jmenované Prahy, útočení na představitele států 

kooperující se politickými elitami „západního světa― (IDN42). 

 Za druhé, sledovaný diskursu neustále potvrzuje výrazný sklon příslušníků 

radikálního islámu k vyuţívání násilí k prosazování svých cílů. Objevuje se tak často a 

s takovou automatizací, ţe se v konstruovaném obrazu násilné chování vůči těm 

„druhým― od reprezentované skupiny muslimů přirozeně očekává. Na druhou stranu, aţ 

na liberální minority, jsou autoritářské sklony přisuzovány většině zobrazovaných, coţ 

naznačuje etnifikaci násilí (tzn. elity „Západu― zdůrazňují mírové řešení, zatímco např. 

elity arabské (tedy i egyptská armáda, která v konfliktu stojí proti egyptskému 

Muslimskému bratrstvu) tíhnou k uţití násilných prostředků). Krize v Egyptě, která byla 

medializována v pozorovaném diskursu, můţe slouţit pro ilustraci automatizace 

násilného chování. Kdyţ Egypťané hlasovali o ústavě navrţené novou vládou, přinesl 

iDnes.cz zprávu s následujícím titulkem. Egypťané hlasují o nové ústavě, nejméně osm 

lidí zemřelo (IDN24).  

(…) 
Lidé se mají během dvoudenního referenda vyslovit k nové ústavě, která má nahradit 

minulý základní zákon s výraznými islámskými prvky. 
(…) 
 Podle egyptské televize dostali vojáci rozkaz střílet na kohokoli, kdo se pokusí ohrozit 

voliče. 
(…)  
Předchozí referendum o ústavě se konalo v roce 2012, kdy vládnoucí muslimští 

konzervativci prosadili do ústavy přísnou interpretaci islámu na úkor občanských práv. Ústava 
byla tehdy za nízké účasti schválena. 
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 Nehledě na to, že informace přinášené zpravodajstvím jsou mnohdy matoucí. Zatímco 3. února přinesl 
iDnes.cz zprávu o tom, že se vedení sítě al-Káida oficiálně distancovalo od organizace ISIL, o deset dní 
později ve zprávě o al-Káidě otevírající brány muslimským bojovnicím jako příklad dvou jednotek ten 
samý portál uvedl právě jednotky organizace ISIL. (IDN22, IDN23) 
57

 Velmi často se objevuje označení neklidný region. 
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Armáda minulé léto islamistického prezidenta Muhammada Mursího svrhla, jeho 
Muslimské bratrstvo zakázala a označila za teroristickou organizaci. Islamisté za své vlády 
nevyřešili ekonomické problémy státu a Mursí posílil prezidentské pravomoci. 

Nová ústava má odpůrce nejen mezi islamisty, ale také u liberálů. Zachovává totiž velké 
pravomoci armády, když umožňuje stavět civilisty před vojenské soudy. 

  (…) 

Shrnutí 

 Konstrukci islámu jako hrozby napomáhá, ţe zprávy o událostech ze „světa―, 

tedy mimo vlastní vnímané teritorium, redukují reprezentanty muslimů na úzký okruh 

radikálů (islamisté obecně, dţihádisté, saláfisté, teroristé, radikální imámové, apod.), 

v rámci něhoţ téměř nedochází k diferenciaci a často se stává, ţe jsou členové různých 

skupin pravděpodobně kvůli poţadavku na jazykovou pestrost označováni v textu 

obecně jako radikální muslimové, islamisté či islamističtí radikálové. U této skupiny 

rovněţ probíhá diskursivní automatizace preference násilného řešení konfliktů před 

mírovým řešením.  

Vnější hrozba: islám ohrožuje „univerzálně platná“ lidská práva 

a podporuje nesnášenlivost vůči všem ostatním, zejména 

„Západu“ 

 Diskursivní okruhy, v nichţ hrozbu pro „Západ― či „nás― představují s islámem 

spojované jevy, se v médiích často projevují na mnoha úrovních. Podobně jako u 

předchozího okruhu i těch dalších, první a hlavní faktor, který ovlivňuje konstrukci 

mediálního obrazu, je výběr témat určených k medializaci. Kromě vojensky orientované 

hrozby jsou některé interpretace islámu prezentovány z hlediska hodnot, u nichţ se 

nelze vyhnout srovnávání vůči vlastní dominantní ideologii. Tomu nahrávají i zavedené 

postupy při selekci událostí vhodných pro medializaci, kdy se dává přednost těm, které 

vybočují z „normálu― (tedy kontextuálně a ideologicky podmíněné intersubjektivně 

sdílené představy normality).  

 Ze sledovaného materiálu vychází nejvýrazněji konstrukce hrozby v podobě 

porušování lidských práv, zejména ţen, dětí a civilistů. Znatelně se projevuje i 

(ne)tolerance a (ne)svoboda vyznání. Pomocí zpráv, kdy jsou obecné vlastnosti 

představovány skrz příběh jedince či skupiny jedinců, vytváří logika zpravodajských 

postupů v textu přímý vztah mezi porušováním „Západu― vlastních hodnot a chováním, 

jeţ je hodnotově zakotveno v náboţenství.  
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Kdo hrozí: náboženští fanatici a „špatný“ výklad Koránu 

 Ve zmínkách o tzv. „novém rasismu― se objevuje výčet polarizovaných hodnot, 

které „Západ― islámu přičítá (Sedláčková, 2010: 47, 48), mj. racionalita vs. 

emocionalita. Model ideologického čtverce pomáhá vysvětlit, proč jsou určité 

ideologicky zabarvené vlastnosti odlišné skupiny náchylnější k negativní reprezentaci 

neţ jiné. Aby ideologie přeţila, musí být schopna sama sebe obhájit a potvrzovat svou 

existenci (resp. zastoupena jednáním jejích příslušníků). Potřebuje k tomu skupinu 

významů, které se však tvoří kontextuálně, a jak bylo nastíněno v teoretické části práce, 

obvykle se tak děje ve vztahu k jiné entitě (Hall, 2010b, 235,236. Spojíme-li tento 

předpoklad s tvrzením Fultonové (2005: 224,225), ţe primárním účelem médií je rovněţ 

jejich přeţití, čili udrţení statu quo, a van Dijkovým zařazením médií do skupiny 

institucionalizovaných ideologických společenských elit, zdá se pro média 

nevyhnutelné posuzovat i podle ideologického měřítka události ve světě. „Západní― 

společnost jednak prosazuje myšlenku sekularizovaného státu a klade důraz na 

rozumové zdůvodňování reality.  

 Zkoumaný mediální diskurs vykazuje silné prvky obhajování „západních― 

hodnot – jednak tím, o čem informuje, a rovněţ, jakým způsobem téma zpracovává a 

nejspíš nezáměrně i hodnotí. Islám jako náboţenství je konstruován jako potenciální 

hrozba pro existenci výše zmíněných hodnot. Podobně jako u prvního diskursivního 

okruhu je náboţenský motiv dáván do souvislosti s nějakým činem či tvrzením.  

 Pozornost se tak otáčí směrem k obětem útisku (tj. opět narativizované 

zpravodajství). Tento útisk nabývá různé intenzity od soudního postihu za hanobení 

náboţenství (NOV15, IDN25) po vypalování kostelů (NOV11), zabíjení „nemuslimů― 

(IDN26) či nelidské chování (NOV16). U takto postavených příběhů je snazší 

polarizovat vztah zúčastněných na „oběti― a „pachatele― – a to většinou obráceně, neţ 

jak je interpretováno vysvětlení pohledu druhé strany.  

Ukázka č. 1:  

Klavírista Fazil Say byl odsouzen za urážku islámu na Twitteru (IDN25) 
Soud v Istanbulu v pondělí známému tureckému pianistovi Fazilu Sayovi udělil podmínečný trest 
deseti měsíců vězení za urážku náboženství. Klavírní virtuos byl stíhán kvůli posměšným 
poznámkám na sociální síti Twitter, kde se vyjadřoval například o upjatosti a pokrytectví islámu. 
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Ukázka č. 2
58

:  
Jméno Mohamedovy matky! křičeli teroristé v Nairobi. Kdo nevěděl, zemřel (IDN26) 
Obchodní dům byl plný lidí, když tam vtrhli islamisté a začali házet granáty (NOV17) 
Parkoviště obchodního centra Westgate v keňském Nairobi bylo v sobotu ještě o něco plnější 
než obvykle. Filmový štáb uvnitř natáčel epizodu kuchařské show MasterChef Junior a dětský 
koutek s nafukovacím hradem a trampolínami doslova praskal ve švech. [následující větu uvedl 
pouze server iDnes.cz]  V tom začal masakr. 
(…) 
 "Pálili úplně bez rozmyslu, zabili spoustu lidí," popsal. V přestávkách mezi dávkami ze samopalů 
prý svahilsky křičeli, aby se muslimové sebrali a odešli. 
(…) 
Hakim zakryl křesťanské jméno na své průkazce prstem a ukázal ho jednomu z útočníků. "Řekli 
mi, abych šel. Za mnou byl jeden Ind a oni se zeptali: Jak se jmenovala Mohamedova matka? 
Když nedokázal odpovědět, zastřelili ho." 
 

 Referenční objekty 

 Předchozí ukázky ilustrují, v jakých souvislostech jsou s islámem spojovaná 

témata prezentována a částečně prozrazují i významné reprezentanty obětí této hrozeb. 

Tito reprezentanti se ale nerovnají celkovému referenčnímu objektu této hrozby. Pokud 

by tomu tak bylo, vedlo by to k tvrzení, ţe ţeny a děti v publiku by takto konstruovanou 

hrozbu vnímaly více neţ například muţi. Děti a stále ještě i ţeny zde spíše slouţí jako 

substituty pro abstraktnější symbol zranitelnosti. Referenčním objektem tohoto 

sekuritizovaného diskursivního okruhu je kaţdý, kdo nenáleţí do druhou skupinou 

preferované společenské kategorie (např. islámská víra). Dle mediální prezentace tyto 

výklady víry činí terč z člověka bez ohledu na jeho osobní kvality a jeho fyzickou 

existenci ohroţuje uţ jeho příslušnost k ateistům, křesťanům, „západní― civilizaci atp.  

 Z analýzy vyplynulo, ţe děti slouţí jako zástupci referenčních objektů buďto 

jako oběti manipulace a zvůle dospělých
59

, nebo oběti násilných činů (coţ zintenzivňuje 

obraz nelidskosti pachatele).  

Příklad č. 1: Tříletý chlapec je protagonistou příběhu, v němţ ho jeho matka oblékla do 

trička, na němţ stálo (francouzsky): Jsem bomba. („Ţena oblékla synkovi Dţihádovi 

tričko s nápisem Jsem bomba, hrozí jí pokuta―, NOV18) 

 (…)Podle listu Le Parisien byl nápis „Jsem bomba“ vyveden na přední straně trika, zatímco vzadu 
se vyjímalo „Džihád, narozen 11. září“. První nápis je přitom variací na populární francouzskou frázi „Je 
suis la bombe“, která by se dala přeložit jako „Jsem nejlepší“. 

(…) 
Advokátka Claude Avrilová před soudem uvedla: „Aby se zakryly skutečné úmysly, je idiocie 

                                                 
58

 Zprávy jsou často z velké části kopírované ze zpravodajského servisu ČTK. Konkrétní médium potom 
upraví titulek, pozmění perex či příp. jinou část textu. V tomto případě je většina textu u obou 
sledovaných médií shodná. 
59

 Jak v hrozbách vnějších, tak i ve vnitřních. 
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vždycky nejlepším alibi. Nejhorší na tom je, že k teroristickému vyjádření zneužili tříleté dítě.“ 
Po Bagourové a jejím bratrovi žádá prokuratura za oslavu terorismu pokutu v přepočtu 25 tisíc a 75 tisíc 
korun.  (…) 

 
 Příklad č. 2 (IDN27): Džihádisté v Sýrii bičují a mučí i děti, popisuje Amnesty International 
 Džihádistická skupina Islámský stát Irák a Levanta působící na severu Sýrie, provozuje tajná 
zařízení, kde mučí zadržené lidi, včetně dětí. Mučení a hromadné popravy provádí ozbrojenci napojení 
na al-Káidu nejméně v sedmi věznicích. Informovala o tom lidsko-právní organizace Amnesty 
International. 
(…) 

"Vedle dospělých jsou nelidským a krutým podmínkám věznic vystaveny také děti, a to i ve věku 
osmi let," uvedl ředitel regionální pobočky AI Philip Luther. 

Zpráva dále uvádí, že mezi nejčastější důvody věznění a mučení patří obvinění ze zločinů proti 
islámu, jako je například kouření cigaret, mimomanželský sex nebo drobné krádeže.  
(…) 

 

Ţeny jako příklady nekompatibility islámských hodnot s těmi „západními― jsou 

vyuţívány podobným způsobem jako děti. Pokud jsou mezi oběťmi ţeny, často jsou 

výslovně zdůrazněny. Dále, podřadné postavení, jakého se jim dostává podle 

„islámu―
60

, odporuje „západní― představě rovnosti příleţitostí mezi lidmi. To, ţe se 

musí podřizovat muţským příkazům, bývá nezřídka ilustrováno pomocí takových druhů 

článků, v nichţ dominuje hodnota překvapivosti, například výzva k sexuálnímu dţihádu 

v Sýrii (Tunisanky vedou v Sýrii „sexuální dţihád―. Vláda to chce zastavit, IDN10) 

nebo zde uvedená ukázka
61

: 

Ženy nesmějí řídit, protože to škodí vaječníkům, tvrdí saúdskoarabský klerik (IDN20, NOV19) 

(…) 
Mnohé Saúdské Arabky řidičské průkazy mají, protože si jej vyřídí v cizině. Proti tomu, aby ženy řídily, 
jsou zejména konzervativní náboženské kruhy. 

"Jestliže žena řídí automobil a pokud to není z čiré nezbytnosti, může to mít negativní 
fyziologický dopad. Jak ukazují lékařské výzkumy, má to automatický vliv na vaječníky, zvedá se přitom 
pánev. Proto zjišťujeme, že ty ženy, které pravidelně řídí auto, rodí děti, jež mají nejrůznější zdravotní 
problémy," prohlásil šajch Luhajdán, jehož citoval server Sabq.org. 

Tento duchovní však patří nejen k odpůrcům práva žen řídit automobil, ale je proti rozšíření 
práv žen obecně. Saúdské Arabky nejen že nesmějí samy řídit, ale potřebují souhlas mužského 
příbuzného, když chtějí cestovat, když mají být operovány nebo když chtějí začít pracovat. 
(…) 

Shrnutí 

 Tento diskursivní okruh by bylo moţné přirovnat k tezi o tzv. „střetu 

civilizací―
62

. Na jedné straně stojí „liberální západ―, který se zajímá o dodrţování 

lidských práv a prosazuje myšlenky svobody. Na druhé straně se reprezentace islámu a 
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 Islámu reprezentovanému jako homogenní celek. 
61

 Obě média opět přinesla totožné texty, s výjimkou titulku a jedné doplňující věty serveru iDnes.cz: 
„Letos v dubnu povolili náboženští vůdci ženám v Saúdské Arábii jezdit na kole a na motorce.“ 
62

 Na základně článku, knihy (a v nich představených myšlenek) Samuela Huntingtona (2001) 
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příbuzných témat zuţuje na témata, která z ideologické mříţky masmédií působících v 

„západním― kontextu vybočují. Diskursivní okruh se soustřeďuje kolem témat jako 

omezování svobody projevu, ideologická manipulace, zastrašování jinověrců, násilí na 

dětech, ţenách atp. 

 Ve funkci referenčního objektu sekuritizačního chování médií stojí kaţdý, kdo 

„západní― hodnoty vnímá jako svoje vlastní. Tato skupina je pak velmi často 

zastupována převaţujícími symboly zranitelnosti – tj. ţenami a dětmi, případně civilisty 

či umělci.  

Vnitřní hrozba: evropští muslimové, konvertité a navrátilci 

 Islám v rámci evropského prostředí patřil k vůbec nejvíce sekuritizovaným 

diskursivním okruhům nalezeným v textu. Lze rozlišit několik proudů označujících 

s islámem spojené jevy jako bezpečnostní hrozbu. Zajímavé je, ţe tento diskurs 

obsahuje oba dva významné intenzifikátory xenofobie – ekonomické a bezpečnostní 

důvody.  

Kdo hrozí: muslimové žijící v evropských zemích 

 V kontextu teroristických útoků v Madridu 2004 a Londýně 2005 se 

v bezpečnostním diskursu mluví o otevření tzv. evropské fronty (Eichler, 2010: 185) 

globálního terorismu. Pozornost se obrátila na extremisty pocházející z domácího 

prostředí (proto výraz home-grown threat), často druhé generace muslimských 

přistěhovalců. Také se začal projevovat trend, kdy se teroristé přizpůsobili bojům proti 

terorismu a místo organizovaných teroristických buněk nahradili tzv. osamocení vlci 

(NOV20) a skupiny bez napojení na organizovanější a větší známou teroristickou 

organizaci.  

 Reprezentaci osamělých vlků ve zkoumaném diskursu spojuje několik prvků. 

Zaprvé, zpravodajské texty o nich jsou narativizovány a často vyprávěny jako osobní 

příběh konkrétního útočníka (např. vrazi britského vojáka Lee Rigbyho – NOV27, či 

v americkém prostředí bostonští atentátníci – NOV26). Přestoţe novináři vybírají 

zpravidla informace, které lze nějakým způsobem vztáhnout na jejich činy, jsou zprávy 

prezentovány jako nezávislé pozorování reality a takřka pravdivý příběh, který 

podporují rodinní příslušníci, spoluţáci, sousedé atp.  

Za druhé, portrétovaní jedinci často podle mediální výpovědi prodělali rychlou a 
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tajemnou radikalizaci. Jsou líčeni jako dříve nijak nenápadní jedinci, kteří se po 

radikalizaci naprosto změnili, tj. z lidí, které bylo moţné zařadit do rámce „západní― 

ideologie se stali „špatní― muslimové (muslimové, jejichţ hodnotový systém 

neodpovídá „západnímu― klíči). V některých případech tomu předcházel traumatický 

záţitek (IDN39), jindy to bylo naopak naprosto neočekávatelné.  

Za třetí, role internetu v radikalizaci se objevuje jako velmi výrazný faktor 

v procesu radikalizace. Zde kontextuálně naráţí na probíhající kauzu Edwarda 

Snowdena a zveřejnění tajných informací o sledování internetové komunikace 

(NOV21). U komunikačních kanálů na internetu je zdůrazňována jejich přístupnost a 

snadná moţnost zneuţití ve prospěch náboţenské radikalizace. Protoţe sledování 

komunikace vnímají tajné sluţby jako nejdůleţitější nástroj v boji proti terorismu, 

logicky se snaţí témata přímo sekuritizovat a vyuţívají k tomu i médií.  

Za čtvrté, opět se projevuje míchání významů pomocí synonym. Zatímco 

bezpečnostní diskurs například rozlišuje mezi radikalismem a extremismem
63

, ve 

zkoumaném zpravodajském diskursu toto rozlišení neexistuje. Běţně se o týchţ lidech 

mluví o radikálech a extremistech v rámci jediného článku. Cílem není říci, ţe se jedná 

o chybu mediálního diskursu. Jedním z důsledků tohoto jevu ale můţe být nesnadné 

rozeznávání různých stupňů intenzity něčí ideologie či vyznání. Pro recipienty se tak 

můţe stát sloţité určit, zda je nějaký konkrétní muslim umírněný, radikální či 

extremistický, a díky zdůrazňované rychlé radikalizaci se navíc i umírněný člověk můţe 

velmi rychle zradikalizovat.  

Za páté, v příbězích „radikalizovaných― bývá kladen důraz na jejich nelidský 

charakter spojený se „špatným― pochopením víry, coţ zintenzivňuje polarizaci mezi 

pachatelem a obětí. Například u staršího z bratrů, kteří spáchali teroristický útok 

v cílové rovině bostonského maratonu, se novináři postupně věnovali hodnotám, jeţ 

„západní― společnost uznává a on porušil (kromě samotného útoku „nezapadl― do 

americké společnosti, média ho označovala za outsidera, který byl navíc obviněn 

z domácího násilí, neboť fyzicky ubliţoval své přítelkyni – viz IDN43). Zároveň byla 

zdůrazňována jeho snaha být „pravověrným― muslimem, který o islámu vášnivě 

diskutoval. Svého bratra prý pouze „vyuţil―, a to z toho důvodu, ţe mladší z bratrů se 

nikdy příliš islámu nevěnoval a podle výpovědí „svědků― rád „rozumově popíral 
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 Radikalismus požaduje změnit významnou část systému, ale nesahá ve svém snažení po násilných 
činech, zatímco extremismus chce vyměnit systém jako celek a nezdráhá se využít násilí jako prostředku 
k dosažení cílů. (Smolík&Vejvodová, 2010:47) 
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islámská dogmata― (NOV30).  

Odcestovalí a navrátilci z „neklidných“ oblastí 

 Zvláštní skupinu mezi muslimy ohroţujícími bezpečnost v evropských zemích 

tvoří domorodí konvertité a islamisté, kteří odcestovali do oblastí konfliktů (jak během 

tzv. „Arabského jara―, tak v době diskursu i občanského konfliktu v Sýrii), aby tam 

nasbírali vojenské zkušenosti a pomohli bojovat proti místním reţimům či v případě 

dţihádistů v rámci svaté války.  

 Hrozba od těchto jedinců spočívá především v jejich návratu do Evropy. 

Rostoucí počet zpráv o podobných případech zvyšuje pozornost veřejnosti. Přestoţe 

k sekuritizaci tohoto tématu dochází (viz např. NOV21)jedná se zatím o hrozbu 

převáţně latentního charakteru. Média vytváří obraz, ţe jakmile skončí konflikt v Sýrii, 

zaplaví Evropu vlna navrátilců, obohacených o zkušenosti, radikalizovaných v důsledku 

dlouhého pobytu se stejně či extrémněji smýšlejícími bojovníky, odhodlanými 

pokračovat ve svaté válce v Evropě. Strach z této hrozby je mediálně zesilován zejména 

tím, ţe dochází ke zveřejňování konkrétních silných příběhů (NOV22).  

Jejich výraznými reprezentanty jsou opět děti a mladí lidé. Berou na sebe roli 

cílů snadno zneuţitelných pro účely propagandy.  

Otec jednoho z hochů uvedl, že syn byl přilákán k extremistům na internetu. "Od 
začátku prosince mému synovi on-line vymývali mozek. Komunikoval na Facebooku, sledoval 
videa o válce v Sýrii," prohlásil otec. (NOV23) 

 

Následuje ko-textuální vysvětlení závaţnosti situace:  

Francouzský prezident François Hollande na tiskové konferenci minulý týden řekl, že 
existuje podezření, že v Sýrii nyní bojuje asi 700 Francouzů. Většina z nich jsou údajně mladí 
muslimové, kteří žili na předměstích Paříže, Marseille a dalších velkých měst. 

 
 (…) 
 Chlapci pocházejí z rodin arabských přistěhovalců. 

Mnozí muslimští pubescenti nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy vzhlížejí s romantickými 
ideály k bojovnému islamismu a řada z nich se nechává zlákat k tomu, aby se připojili k 
islamistickým bojůvkám v krizových oblastech. Podle Evropské komise bojuje v Sýrii nejméně 
700 občanů zemí EU. (NOV7) 

 

 

  

 Na těchto úryvcích si lze povšimnout několika prvků, které se u dalších případů 

opakují. Stejně jako u předchozí kategorie je jako místo pro radikalizaci uváděn 

internet. Pomocí strategie number games je hrozba „podloţena― uţitím čísel. Nicméně, 

jak si lze povšimnout, tyto údaje nejsou přesné a velmi často se v průběhu vývoje 

http://tema.novinky.cz/francie
http://tema.novinky.cz/eu
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zprávy mění. Zatímco po odcestování chlapců do Sýrie citují Novinky.cz odhady 

francouzského prezidenta, stejné číslo je uvedeno poté, co jednoho z hledaných našli 

v Turecku, avšak nevztahuje se pouze na občany Francie, nýbrţ na celou EU. Cílem 

není ukázat, ţe média uveřejňují nepřesné informace, ale ţe je činí důvěryhodnými 

pomocí odkazování na institucionalizované autority.  

Mediální pokrytí evropských muslimů se ve sledovaném diskursu více klonilo na 

stranu hrozeb bezpečnostního charakteru spíše neţ ekonomického. Přesto tato tematika 

dominovala v celoevropském kontextu. V domácím zpravodajství byly konstruovány 

hrozby především hodnotového charakteru.  

Ekonomický aspekt a imigrace 

 Zajímavým způsobem je do reprezentace muslimů v „západním― prostředí 

zakomponována ekonomika. Objevuje se zpravidla ve spojení se zneuţitím peněz pro 

účely extremistů. Mediální diskurs se v tomto ohledu zaměřuje na alternativní způsoby, 

jakými mohou teroristé „Západ― napadat, aniţ by k tomu museli pouţít zbraně. Všechny 

zprávy s  ekonomickým pozadím byly vykládány pomocí podobné šablony. Dotyčné 

osoby vymýšlejí strategie, jak napadnout „Západ― ekonomickým způsobem, respektive 

jeho vlastními „zbraněmi―.  

Pobírejte dávky na džihád, ovládneme Evropu, radil britským muslimům kazatel (NOV2) 
 

(…) 
Klerik věřící nabádal k tomu, aby od státu brali dávky, jimiž by přispěli na náboženské povinnosti 
a svatou válku - džihád. Prohlásil také, že muslimové ovládnou Anglii, stejně jako další evropské 
regiony 
(…) 
„Ovládneme Anglii, muslimové jsou na postupu. Teď populačně zabíráme Birmingham,“ 
prohlásil duchovní Anjem Choudary. Poznamenal, že i v dalších městech je počet muslimských 
obyvatel na vzestupu: „Tito lidé jsou jako tsunami ženoucí se Evropou. Brusel, Amsterdam jsou 
z třiceti, čtyřiceti procent muslimské." 
(…) 

 

 Citace pochází ze záznamu kázání a vybrány jsou z ní pasáţe s jasným sdělením. 

Byly vyjmuty z původního kontextu a zasazeny do kontextu nového. Aby jejich 

věrohodnost nemohla být zpochybněna, dochází ko-textuální vysvětlení, ţe dvě 

organizace spojené s dotyčným duchovním byly zakázány na základě protiteroristického 

zákona (ibid.). Kdyby zpráva s podobným sdělením (ţe muslimové zneuţívají systém 

sociálních dávek a podporují dţihád) byla psána z pohledu nemuslima, jednalo by se o 

explicitní xenofobii a jeho chování by dle ideologického rámce muselo být odsouzeno. 

Výpověď muslimského duchovního musí být rovněţ odsouzena, protoţe odporuje 
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demokratickým hodnotám, tentokrát je však odsuzován příslušník konkrétní menšiny, 

ke všemu náleţící k náboţenské elitě. Svým kázáním jako by „potvrdil pravdivost― 

podobných předsudků a jeho jednání můţe na základě jeho postavení být vztaţeno na 

širší skupinu muslimů. Podobným způsobem je konstruována i zpráva citující sdělení 

Ajmána Zavahrího, vyzývajícího k páchání menších, ale častějších teroristických útoků 

uvnitř Spojených států a k jejich ekonomickému vyčerpání.  

  

Referenční objekty 

 Hrozba terorismu na domácí půdě zahrnuje potenciálně všechny obyvatele, 

zejména pak evropských a amerických metropolí, včetně České republiky (IDN28). 

Stali se referenčními objekty, protoţe sdílí vinu celého „Západu― za intervence v 

„muslimském světě― (např. NOV26, NOV27). 

Z výzkumu sledovaného diskursu vyplývá, ţe jako opatření pro eliminaci hrozeb 

je prezentován přístup tajných sluţeb ke komunikaci všech obyvatel a jejich monitoring. 

Argument podporuje zejména mediální zdůrazňování role internetových fór a sociálních 

sítí v náboţenské radikalizaci (zejména mladých) muslimů.  

Shrnutí 

 V „domácím― prostředí jsou hrozby náboţenského násilí a terorismu 

reprezentovány imigranty (často arabského původu) nebo domácími konvertity. 

Výrazně je líčena jejich radikalizace, za jejíţ doménu je povaţován internet. 

Zdůrazňování jeho role můţe mít potenciál potlačit vlnu nevole proti monitorování 

internetové komunikace stran tajných sluţeb.   

Ekonomické hledisko je v mediálním diskursu aplikováno především jako 

nástroj kumulace finančních zdrojů pro páchání teroristických útoků na území 

„protivníka―, tj. „Západu―. Mediální narativy vyuţívají vysoce postavených muslimů a 

jejich výzev pro „obyčejné muslimy―, jelikoţ jako členové společenské elity mohou 

vyvolávat dojem, ţe mluví za většinu.  
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Vnitřní hrozba: islám ohrožuje existenci tradičních „západních“ 

hodnot 

 Střet „západních― a islámských hodnot v evropském prostředí prochází velmi 

zřetelnou vizualizací. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, můţe být fakt, ţe příslušníky 

tohoto vyznání lze v běţném kontaktu rozeznat především skrze odlišné vnější znaky. 

K nim patří jednak v západním diskursu zakotvená představa arabského původu 

muslimských imigrantů (čemuţ se částečně věnuje i část této kapitoly věnovaná 

strategiím, tj. ţe muslimové jsou jako náboţenská skupina etnifikováni), plnovous u 

muţů a specifické oblečení. Četným předmětem sporů jsou stále hidţáby a burky. 

V některých evropských zemích bylo jejich nošení na veřejnosti zakázáno a zejména ve 

Francii je podle analyzovaných textů ideový konflikt vyostřen. Na jedné straně stojí 

tvrzení, ţe podobné oblečení poukazuje na nerovné postavení muslimských ţen, coţ je 

v evropském hodnotovém rámci neakceptovatelné, z druhé strany přichází kritika, ţe 

zákaz nošení hidţábů narušuje náboţenskou svobodu.  

Co hrozí: islamizace českých/evropských hodnot 

 V českém kontextu muslimy zastupují zejména předseda muslimské obce Alrawi 

a spíše anonymní muslimové a konvertité. Téma je sekuritizováno pouze mírně, a to 

především jako snaha vpravit do českého prostředí novou kulturu. Ve zkoumaném 

diskursu se projevuje odpor části veřejnosti vůči islámu a jeho reprezentovaným 

hodnotám.  
 

(IDN29) 
Z prodejen Billa zmizí halal kuře, prodej jídla pro muslimy budil vášně  
(…) 
Sociální síť se stala pro Billu v posledních dnech bojištěm se svými zákazníky. "Uvědomte si, kde 
provozujete své prodejny, a podle toho se laskavě chovejte!" vzkázal jí například uživatel či 
uživatelka s pseudonymem Ovečka černá. 
(…) 
"Dokud budete prodávat maso 'halal', odmítám u vás nakupovat. Jako obchodní síť jste pro mě 
klesli pod tu nejnižší úroveň. Zajímalo by mě, koho z managementu napadlo tuto příšernost a 
vrchol zvrhlosti zařadit mezi sortiment," napsala zase uživatelka Sabina Chytilová. 
 
 

 Zástupcem lidu jsou v tomto případě dvě osoby, kteří na Facebooku zveřejnily 

svůj názor. Ten v tomto případě zní, ţe na území České republiky by nemělo být 

prodáváno jídlo, které bylo upraveno speciálním způsobem, který pro muslimy znamená 

„povoleno―, a pro zde uvedené zástupce nemuslimů „příšernost a vrchol zvrhlosti―. Aby 

řadový recipient pochopil, proč, pouţívá iDnes.cz infoboxu, kde po vysvětlení průběhu 
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poráţky dodává:  

Rituální porážku kritizují ochránci práv zvířat (s poukazem na to, že zvířata trpí) i odpůrci islámu. 
Islamističtí fanatici totiž takto zabíjejí svá rukojmí. (ibid.) 

 

 Předně, jakékoli zvíře určené pro konzumaci trpí bez ohledu na způsob, jakým je 

poráţka provedena. Nicméně z bezpečnostního hlediska mnohem zajímavěji celý 

kontext dotváří poslední věta, která ze zprávy o vyhovění prodejce poţadavkům 

zákazníků činí zprávu o nebezpečnosti islámských tradic. Zaráţející je i jistota, s jakou 

článek tvrzení konstatuje. Autor textu sice uvádí, ţe úryvek pochází z internetové 

encyklopedie Wikipedia.org (čímţ deleguje autorství na třetí osobu), přesto tento oddíl 

koncipuje jako neutrální informování o tom, co termín halal znamená.  

 Spojování islámu s fanatismem a terorismem provází i zbytek článků 

pocházejících z českého, potaţmo evropského prostředí. V Karlových Varech odmítají 

„lidé―
64

 píšící minimálně dvěma zastupitelům stavbu muslimské modlitebny. Jedná se o 

seriál několika článků, kde je islám, tedy i Česká muslimská obec, líčen takto: 

(IDN30) 
Vladimír Král dodal, že se na něj obrátila desítka lidí. V e-mailech píší s odkazem na 

zprávy ministerstva vnitra, že "mnohé mešity ve střední Evropě slouží jako zázemí pro rozvědky 
arabských a muslimských států ke špionáži a podvratné činnosti vůči Evropě. A islámská centra 
jsou používaná jako úkryty pro hledané osoby i skladiště zbraní". 
(…) 

Zastupitel Jiří Kotek (Alternativa), na kterého se občané také obrátili, pokládá zdánlivě 
provinční problém s modlitebnou v nebytovém prostoru za daleko širší a zásadnější. 

"Po 11. září 2001 dostala vize multikulturního světa těžkou ránu, seděl jsem jak 
opařený u monitoru s hořícími mrakodrapy a uvědomil si, jak šílený rozvrat to světu obnažuje. 
Proto problém s modlitebnou ve Varech není možné vnímat pouze v kleci předpisů stavebního 
úřadu." 

 

V článku o tomtéţ tématu je rovněţ vyuţíváno komentáře architektky Lenky 

Kanalošové. Její role v celé kauze není vysvětlena, její názor ale ano: 

"Každou další mešitou si jako Evropané dobrovolně islamizujeme vlastní území. Teď si 
je sem sami nastěhováváme. Proč se bát budoucnosti a šaríi, když to zde být nemusí," uvedla 
architektka Lenka Kanalošová. (IDN31) 

 

 Její vyjádření obsahuje tradiční prvky xenofobie a islám líčí jako hrozbu pro 

budoucnost, jíţ lze předejít tak, ţe islámu nebude v České republice povoleno stavět 

modlitebny. Co se týče českých (plus zároveň evropských) konvertitů, přijetí islámu v 

„západní― společnosti se téměř rovná automatické fanatičnosti jedince, nikoli 

přistoupení na víru. Učitelka v mateřské školce, která islám přijala, svým činem 

                                                 
64

 Zastavte muslimskou modlitebnu, píší lidé karlovarským zastupitelům (IDN30) 
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vytvořila trhlinu ve vnímání učitelů jako společenských elit a zástupců dominantní 

ideologie
65

. Zajímavý na kauze je především fakt, ţe se do médií zpráva dostala, 

přestoţe mezi učitelkou a rodiči nedošlo k přímé konfrontaci:  

(IDN32) 
(…) 

"Zatím jsme však neslyšeli žádné negativní reakce ze strany rodičů ani ze strany 
spolupracovníků. Děti jsou ve školce spokojené, nikdo na ně nevyvíjí žádný nátlak. Nebyl důvod 
tuto situaci razantněji řešit."

66
 

(…) 

 

 iDnes.cz se případu konvertitky chopil z vlastní iniciativy poté, co jeden 

z bloggerů na muslimskou učitelku upozornil. Vzhledem k tomu, ţe jeho text je 

otevřeně xenofobní, musela by se, pokud by byl v článku citován, vůči jeho slovům 

redakce ohradit a rozhodně nebrat jako reprezentativní zdroj.  

Referenční objekty 

 K ohroţeným entitám patří v tomto případě evropská kultura a identita 

doprovázené strachem z nahrazení způsobu ţivota jako celku. Proces označování jako 

„islamizace― v diskursu reprezentují události zaznamenávající šíření islámu, zejména 

skrze snahu rozmnoţovat vlastní modlitebny
67

, v Evropě celkově však především 

populačním růstem (konvertováním
68

, přistěhovalectvím
69

 a vysokou porodností
70

). 

 Jakým způsobem na takto konstruovanou hrozbu reagovat, tj. jaká mimořádná 

opatření učinit, nelze z diskursu snadno rozeznat. V zemích s minimem muslimů (jako 

je ČR) zatím převaţuje snaha v textech citovaných jedinců zastavit počet muslimů ve 

státě, čímţ by se podle jejich tvrzení pomohlo zabránit islamizaci země. Islamizací 

myslí většinou zavedení symbolů jako hidţáb, stavění mešit konotovaných 

s radikalizačními centry a úschovnami pro špionáţ a zbraně či zavedení právního 

systému šaría.  

                                                 
65

 Byť její přítomnost nemusí být vědomě vnímána, viz například "Rozhodně bych své dítě nedala k 
muslimce, ať je, jaká chce. Ideologie nemá ve školce co dělat," zdůraznila Kateřina Procházková. 
(IDN32) 
66

 iDnes.cz cituje zástupkyni ředitele školy Veberovou.  
67

 Muslimové v Hamburku přestaví kostel na mešitu. Křesťané skřípou zuby. (IDN33) 
68

 Muslimové v britských káznicích nutí spoluvězně konvertovat. I násilím (IDN34). v lišovské škole nosí 
hidžáb, stala se muslimkou (IDN32). 
69

 Vlna čečenských imigrantů děsí Němce. Přicházejí k nim i přes Česko (IDN35).  
70

 Jméno Muhammad je v Anglii druhé nejčastější, první je Harry (IDN14). Pobírejte dávky na džihád, 
ovládneme Evropu, radil britským muslimům kazatel (NOV7). 
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Shrnutí 

 Kulturní identitu Evropy a „Západu― jako celku reprezentuje mnoho článků 

analyzovaného diskursu jako ohroţenou nástupem islámských hodnot. Jejich výběr se 

omezuje zejména na ty ortodoxnější, které odporují dominantní ideologii „západní― 

společnosti, obzvláště pokud zahrnují odlišný přístup k osobám ţenského pohlaví (tj. 

nošení muslimských pokrývek hlavy a prvky právního rámce šaría). K potvrzování 

těchto tezí slouţí poukazování na násilný charakter islámu jako celku a nemoţnost 

mírového souţití Evropanů s muslimy, přičemţ příčinu a iniciátora konfliktu vidí tiskem 

vybraní zástupci společnosti v islámu (vlastní počínání je tedy prezentováno jako 

sebeobrana).  

Nesekuritizované a minimálně sekuritizované 
diskursivní okruhy 

 Během analýzy byly identifikovány i takové diskursivní okruhy, jeţ nebyly 

konstruovány se sekuritizačním podtónem. Zaprvé jich bylo výrazně méně a zadruhé 

poukázaly na zajímavou polarizaci v pozorovaném úseku zpravodajství. Buďto totiţ 

články nebyly tematicky či konkrétně sekuritizovány a pokud politizovány, tak pouze 

minimálně, nebo patřily do jednoho z výše rozebraných diskursivních okruhů. To 

znamená, ţe se v průběhu analyzovaného období zřídkakdy objevovala čistě politická 

témata, která by upřednostňovala politickou diskusi; výrazněji tíhla většinou ke 

konstrukci islámu jako bezpečnostní hrozby pro kulturu nebo samotnou existenci 

„západních― společností, či v tomto případě ke kulturnímu a historickému odkazu, tj. 

především neţivým objektům. V tomto diskursivním okruhu je islám zobrazován jako 

kulturní hodnota a jako oběť útlaku. 

 Okruh „islám jako kulturní hodnota― zohledňuje především architektonické a 

archeologické památky. Vzhledem k tomu, ţe jedná o historické téma, dochází 

k odkazování na současnou tenzi, jeţ převaţuje ve zbytku zkoumaných textů, pouze 

minimálně. Z velké části se tyto texty soustředí na kulturní objekty a slovo „islámský― 

se vyskytuje pouze jako adjektivum označující původ a architektonický styl. Nabízí se 

logická otázka, z jakých důvodů toto téma není sekuritizované. Z hlediska situačního 

kontextu mohou určité vysvětlení poskytnout ţurnalistické hodnoty, jimiţ tato témata 

disponovala a díky nimţ se stala zprávou. Jedná se zejména o hodnotu zajímavosti, tzn., 

ţe témata nenáleţí do rámce hodnot převaţujících u sekuritizovaných diskursivních 
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okruhů (konflikt, negativita, dramatičnost apod.). S tím souvisí i fakt, ţe za uveřejněním 

článku nestojí jeho novost a změna situace, nýbrţ obracení se k historii a referování o 

neţivých objektech. Jde tedy o tematicky i hodnotově odlišný druh článku.  

 V okruhu, v němţ muslimové figurují jako oběti, nelze jednoznačně určit míru 

sekuritizování. Proti tomu, aby téma bylo chápáno jako sekuritizované, hovoří zejména 

fakt, ţe v něm islám není líčen jako hrozba ve vztahu k „západní― civilizaci, přestoţe ze 

zpravodajského hlediska dominují hodnoty konfliktu a negativity, případně 

dramatičnosti. Navíc je moţné tento okruh rozštěpit na podokruhy muslimové coby 

oběti v „západním prostředí― (IDN36, NOV24) a jinde ve světě (IDN37, IDN38). Tyto 

dva podokruhy spojuje, ţe v obou dochází k zobrazování muslimů jako náboţenské 

minority, jeţ je terčem útoků právě kvůli své islámské identitě.  

 Přesto se ani jeden z nich sekuritizačním tendencím neubránil. „Mimozápadní― 

podokruh stále zahrnuje muslimy jako jednu ze stran konfliktu a zřídkakdy jsou 

zobrazováni jako pouhá oběť, tj. zpravodajství snaţící se o dosaţení hodnoty 

vyváţenosti se snaţí být spravedlivé k oběma stranám konfliktu. Vlastní dominantní 

ideologie zde není vystavena jakémukoli ohroţení, události jsou sice „filtrovány― přes 

hodnotový systém, avšak nedostávají se s ním do osobní konfrontace.  

 V „západním― podokruhu zaujímají muslimové ve sledovaných článcích pozici 

oběti xenofobie (potaţmo rasismu, neboť dochází k etnifikaci muslimů jako sociální 

skupiny). Z hlediska ideologického čtyřúhelníku navrţeného van Dijkem se musí 

masová média jakoţto reprezentanti společenských elit distancovat od explicitního 

rasismu a projevů nesnášenlivosti, nicméně nemohou jednotlivé texty vyjmout 

z kontextu širšího okruhů jimi (či jinými médii a entitami) publikovaných materiálů 

k témuţ tématu.  

 Protoţe celkově islámský diskurs ve sledovaných masových médiích tíhne 

k zobrazování tohoto náboţenství a sociální skupiny z několika různých úhlů pohledů 

pro několik různých referenčních objektů, a protoţe xenofobové útočí na islám, jelikoţ 

jej rovněţ vnímají jako hrozbu, je pozůstatek sekuritizovaných diskursivních okruhů i 

v tomto podokruhu nevyhnutelný.  
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Shrnutí analytické části 

 Analytická část práce se věnovala kritické diskursivní analýze vybraného úseku 

českého zpravodajského diskursu při jeho informování o islámu, muslimech a s nimi 

úzce spjatých tématech. Zpravodajský diskurs byl vybrán proto, ţe u něj z důvodu 

poţadavků na oddělování faktů od názorů a snahu o objektivitu a neutralitu existuje 

větší šance, ţe bude moţné odhalit dominantní ideologické fragmenty na obecnější, 

celospolečenské úrovni. Tyto fragmenty pak ve vztahu k informování o tématech 

spojených s islámem vedou k identifikaci diskursivních okruhů, jeţ mohou či nemohou 

přispívat ke konstrukci islámu a muslimů jako bezpečnostní hrozby, tj. k jejich 

sekuritizaci.  

 Kritická analýza diskursu zohledňuje jak analyzované texty, tak širší a uţší 

kontext, v jehoţ rámci jsou tyto texty publikovány, přijímány a recipienty 

interpretovány. V části věnované analýze kontextu došlo k zohlednění jak bliţšího 

(někdy rovněţ „situačního) a spíše mediálního, tak vzdálenějšího, více společensky a 

bezpečnostně orientovaného kontextu.  

 Kontext kolem médií a jejich práce se orientoval zejména na to, jak rutiny a 

strategie, jeţ tomuto prostředí náleţí, mohou podporovat sekuritizační procesy 

probíhající přímo v produkci masových médií (tedy nikoli pouze skrze ně – coţ je role, 

jakou médiím přisuzuje tradiční, na politické elity orientovaný, model teorie 

sekuritizace). Na základě vyhodnocení nasbíraných dat se ukazuje, ţe konstrukci obrazu 

ovlivňují uţ základní rutiny novinářské práce. Nedominantní sociální skupiny mají 

limitovaný přístup do médií, a to zejména z toho důvodu, ţe zpravodajské agentury, 

z jejichţ databází velká část online zpravodajství pochází, rovněţ patří k zástupcům 

politických elit, a redakce masových médií obsazují, především kvůli jazyku, rovněţ 

příslušníci většinové společnosti.  

Od mediální produkce se očekává plnění různých funkcí, k nimţ v „západním― 

prostředí patří kromě přinášení nových informací i role „hlídacího psa demokracie―. 

Tato role logicky implikuje ochranu dominantní ideologie a částečně ovlivňuje jak 

poţadavky na práci novináře, tak zpravodajské hodnoty, na jejichţ základě události 

překračují mediální práh. V současnosti k nim patří zejména negativita, konflikt, 

dramatičnost, blízkost, zajímavost atp., coţ jsou hodnoty, které dominovaly i 

v sekuritizovaných diskursivních okruzích, tzn. takových, v nichţ je islám z nějakého 
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úhlu pohledu líčen jako bezpečnostní hrozba. Zároveň existují různé tendence 

současného zpravodajství, které ke konstrukci témat jako hrozeb přispívají. Jde 

především o narativizaci zpráv, kdy je zpráva pojímána spíše jako příběh jednotlivce 

nebo menší skupiny, přičemţ v důsledku pouţívání prvků k dosaţení poţadavku na co 

nejvyšší objektivitu a neutralitu (jako je psaní ve třetí osobě apod.) a vyuţívání strategii 

na podporu vnímané fakticity zprávy (number games atp.) dochází k popisu 

subjektivního příběhu jako objektivní reality. To, aplikováno na téma této práce, mimo 

jiné znamená, ţe islám jako náboţenství a muslimové jako sociální skupina jsou 

v dominantním mediálním diskursu zastupováni úzkou skupinou lidí, čímţ je 

redukována různorodost celku.  

Po zahrnutí jiţ zmíněných zpravodajských hodnot do této úvahy se ukazuje, ţe 

jelikoţ jsou do zpravodajství přednostně vybírány negativní jevy obsahující konflikt a 

drama, bude mediální diskurs o islámu pravděpodobněji tíhnout k tomuto typu zpráv. 

To však samo o sobě nestačí, protoţe touto logikou by musela být většina mediálně 

reprezentovaných témat sekuritizována. Islám a muslimové však disponují vlastnostmi 

(nikoli automatickými, ale ve vztahu se „západní kulturou―), které sekuritizační proudy 

v masových médiích podporují.  

 Za prvé, mediální texty neexistují ve vakuu a nevytvářejí nové a nové 

texty nezatíţené myšlenkami a texty minulými. Tím se udrţují v paměti jiţ vzniklé 

konstrukty, z nichţ některé, pokud jsou opakovány často a po delší dobu, lze označit 

jako stereotypy. Ty na jednu stranu usnadňují člověku orientaci v komplexním světě, na 

druhou stranu ale znesnadňují členům dotyčné sociální skupiny vystoupení z tohoto 

zavedeného obrazu. Co se týče islámu, jsou ve zkoumaném úseku diskursu patrné 

pozůstatky kulturních a bezpečnostních stereotypů, z nichţ některé se vyvíjely delší, 

některé kratší dobu. Z historického pohledu vidí mnoho teoretiků příčinu současné tenze 

v procesu kolonizace a poté dekolonizace, kdy v muslimském prostředí docházelo 

k řadě událostí vnímaných jako prohra či příkoří a podporovalo tíhnutí k tradičnějším, 

konzervativnějším hodnotám, aby byl islám „ochráněn― před „Západem―. Zároveň se 

stále objevují pozůstatky minulých sekuritizačních vln stran „Západu―, islámskou 

revolucí v Íránu počínaje, tzv. arabským jarem konče.  

Na základě provedené analýzy došlo k identifikaci vícero okruhů, v nichţ 

převaţovala sekuritizační tendence textů, a dvou méně sekuritizovaných či 

nesekuritizovaných okruhů. Před jejich připomenutím je třeba zopakovat, ţe se nejedná 

o fixní kategorie, ale z důvodu uţité metody (kritická analýza diskursu) jde o jeden 



  Název práce 

92 

 

z moţných přístupů k tématu. Z výzkumu vyplynulo, ţe zmíněný diskurs tíhne jednak 

k reprezentaci islámu jako hrozby vnější či vnitřní, v rámci nichţ se nacházejí směry 

spíše bezpečnostního a spíše hodnotově-bezpečnostního charakteru.  

Islám jako hrozba vnější a bezpečnostní povahy se týká především článků ze 

světa, tj. mimo pomyslné hranice „Západu―. Všechny moţné typy reprezentantů jsou 

významně zredukovány na skupiny radikálů a extremistů, mezi nimiţ prakticky 

nedochází k rozlišování. Označení jako islamista, islámský radikál, extremista, terorista 

atp. figurují v tomto diskursivním okruhu jako volně zaměnitelná synonyma (přílišné 

opakování slov se v psané ţurnalistice bere jako chyba). Tím, ţe se v mediální 

reprezentaci smývají hranice mezi skupinami různé škály konzervatismu a radikality, se 

přispívá k reprezentaci islámu jako homogenní společenské skupiny, v níţ existuje 

velká část radikálů a extremistů, kteří upřednostňují násilné prostředky k řešení 

konfliktu spíše neţ „demokratické―, tj. mírové, politické a spíše diskusní formy. 

Druhý okruh islámu jako vnější hrozby se soustředí spíše na kolizi islámských a 

„západních― hodnot. V roli referenčního objektu stojí potenciálně kaţdý, kdo „západní― 

hodnoty uznává, nebo jako „západní― můţe být označen. Sekuritizační charakter 

diskursu je zintenzivňován častým pouţitím ţen a dětí jako zástupců obětí. Diskursivní 

okruh se orientuje především na témata jako omezování svobody projevu, ideologická 

manipulace, zastrašování jinověrců, násilí na dětech, ţenách atd. 

Okruhy týkající se islámu jako hrozby pocházející zevnitř, tj. z domácího 

prostředí, opět inklinují spíše k ryze bezpečnostnímu či hodnotově-bezpečnostnímu 

směru. V otázce bezpečnostního okruhu se diskurs soustřeďuje na častou radikalizaci 

muslimů, která je podporována buďto aktivní snahou o islamizaci od muslimských 

radikálů osobně, ale zejména prostřednictvím internetu. Implicitně se tím podporuje 

ponechání mimořádných pravomocí tajným sluţbám v monitoringu internetové 

komunikace, která byla v minulosti vícekrát zkompromitována, naposledy aférou 

uniklých informací o praktikách americké NSA v rámci tzv. aféry Snowden. Ekonomika 

„západu― jako referenční objekt je uţívána zejména v souvislosti s výzvami 

extremistických muslimských duchovních k útoku na ni, jak pomocí zneuţívání 

sociálních dávek (a přispívání jimi na účely „dţihádu―), tak uvalením finančního 

břemena skrze páchání velkého počtu útoku menšího charakteru.  

  Poslední sekuritizovaný okruh se orientuje na bezpečnost existence „západních― 

hodnot a ţivotního stylu v jejich vlastním prostředí. Z pohledu konstrukce textů je 

ohroţuje rostoucí počet věřících praktikujících islám a snaha rozšiřovat jejich působení 
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skrze stavění budov s náboţenským motivem. Islám je konstruován jako hrozba, jelikoţ 

dle narativu masových médií ohroţení pochází od něj, jeho hodnot a inklinování k silné 

a emocionálně podmíněné reakci v případě, ţe se střetne se zastáncem jiných hodnot 

(jinými slovy takzvané útoky na bojovníky za svobodu slova, vojáky apod.). Násilné a 

emocionální řešení konfliktů funguje i zde jako preferované chování muslimů jako 

sociální skupiny. Zvláštní skupinu mezi takto zobrazovanými muslimy tvoří evropští 

konvertité, kteří jsou některými účastníky diskuse v textech označováni jako fanatici a 

„nenormální jev―.  

  Okruhy, jeţ jsou sekuritizovány minimálně nebo vůbec, se orientují jednak na 

islám jako historickou kulturní hodnotu či muslimy jako oběti. Co se týče prvního 

zmíněného podokruhu, absenci sekuritizačních tahů lze částečně vysvětlit tím, ţe takto 

koncipované texty se zabývají především historickými, neţivými artefakty, u nichţ 

neexistuje podnět k tomu, aby byly vnímány jako hrozba. Muslimové v útlaku jiných 

společenských skupin, ať uţ „západních― xenofobů nebo v jiném prostředí 

dominantních náboţenských skupin, jsou sice líčeni jako oběť, nicméně tuto konstrukci 

nelze odříznout od širšího kontextu textů orientovaných na islám a muslimy a preferenci 

boha a emocí před racionalitou lze rozeznat i zde.  
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Závěr 

 Tato práce se zabývala aplikováním perspektivy bezpečnostních studií na oblast 

mediálního diskursu. Pomocí kritické analýzy diskursu zkoumala, jakým způsobem 

pracují česká online masová zpravodajská média s tématem islámu plus zda a jakým 

způsobem dochází k jeho sekuritizaci v pozorovaném diskursu, za uţití jakých strategií 

a kontextuálních prvků se tak děje. Kritériem pro vyhodnocení tématu jako 

sekuritizovaného byla jeho reprezentace jako hrozby.  

 V teoretické části byla představena teorie sekuritizace, její kritika a příklady, kdy 

byla tato teorie aplikována na nějaké konkrétní téma. Při aplikaci na mediální diskurs se 

ukázalo, ţe sekuritizační chování nebo tzv. tahy, mohou probíhat rovněţ v médiích, 

nikoli pouze skrz ně. Kapitola vysvětlující aspekty mediálního diskursu ukazovala 

podobnost mezi mediálně-teoretickým konceptem morální paniky a teorií sekuritizace, 

stejně jako ukázala, v jakých dalších ohledech spolu bezpečnostní a mediální diskursy 

mohou souviset a jakým způsobem lze mediální diskurs zkoumat ze sekuritizační 

perspektivy. Psanou mediální produkci a koncept sekuritizace pojí fakt, ţe se v obou 

případech jedná o řečový akt. Masová média coby obhájci a udrţovatelé ve společnosti 

dominantní ideologie, a tedy – stejně jako politici – zástupci společenských elit, 

kumulují řečové akty, reprezentují představu reality a spolukonstruují obraz jak světa, 

tak lidí a událostí. Kodaňská škola pojímá sekuritizaci jako vědomý a záměrný čin, coţ 

v mediálním diskursu a především zpravodajství svázaném intersubjektivně sdílenými 

normami nelze prokazatelně tvrdit. Je však moţné argumentovat, ţe díky stanoveným 

novinářským hodnotám a postupům práce, jejichţ podobu ovlivňuje právě dominantní 

ideologie (odtud důraz na svobodu slova, lidská práva apod.), jsou všechny přicházející 

informace posuzovány právě z pohledu té ideologie.  

 Výzkum byl prováděn pomocí metody kritické analýzy diskursu, to znamená, ţe 

se v základě kromě textuální úrovně soustředil na úroveň kontextuální. Na ní se totiţ 

tvoří významy textových sdělení (tedy ve vztahu k nějaké jiné entitě). Kontextuální část 

analyzovala jednak mediální prostředí - oblast, která bezprostředně obklopuje produkci 

mediálních textů jak z pohledu institucionalizovaných rutin, tak hodnotového rámce, 

jako i společenské a bezpečnostně-politické faktory, které mohou figurovat 

v sekuritizačním procesu mediálního diskursu. Po kontextuální analýze byly 

představeny identifikované diskursivní okruhy, v rámci nich konstruované hrozby, 
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referenční objekty a další aspekty související se sekuritizačním modelem. Islám 

v pozorovaném mediálním diskursu ohroţoval jednak fyzické bezpečí „západních― 

obyvatel a jednak existenci „západní― identity a hodnot. Z výzkumu rovněţ vyplynulo, 

ţe ve sledovaném zpravodajském diskursu výrazně převaţují sekuritizované okruhy na 

nesekuritizovanými. Velmi významnou roli hrály v mediální sekuritizaci ţurnalistické 

rutiny a zpravodajské hodnoty, v rámci nichţ je proud událostí filtrován a 

(ne)překračuje práh mediální pozornosti. Tím, ţe ve zpravodajském diskursu 

v současnosti dominují hodnoty negativity, konfliktu a dramatičnosti, prochází do médií 

určitým způsobem zbarvený výběr, který od začátku posouvá konstruovaný obraz 

směrem k událostem s negativní konotací, a ten je navíc kvůli rutinizovaným znakům 

zpravodajské produkce představován jako odraz reality. Vlastnosti jednotlivců jsou 

navíc často přenášeny na celou skupinu tím, ţe zkoumaný úsek diskursu tíhne 

k publikování narativizovaných zpráv. Co se týče zástupců islámu, převaţují vyznavači 

konzervativních aţ extremistických interpretací koránu, kteří preferují řešení konfliktů 

uţitím násilných prostředků – tím se opět posouvá obraz islámu blíţe k hrozbě. Násilí 

dominovalo jak tematicky, tak ve vztahu k vlastnostem jednotlivců. Navíc se na 

vytváření obrazu islámu jako hrozby podílí i soudobý společenský, bezpečnostní, 

politický aj. kontext. Do velké míry se jedná o sekuritizaci vzájemnou, akcelerovanou 

kolonizací a dekolonizací zemí, v nichţ převaţuje islám. V „západním― prostředí se 

stále ukazuje být znatelná teze o islámském terorismu, kterou posilovaly jednotlivé 

útoky (nejvíce New York, Madrid a Londýn) a neslučitelnosti vybraných islámských 

hodnot (jeţ toto náboţenství a jeho příslušníky dominantně mediálně reprezentují ve 

vztahu se „západní― společností) s „naším― způsobem ţivota (mír, práva lidí, nenásilí, 

svobody atp.). Bliţší charakteristiky jednotlivých diskursivních okruhů jsou uvedeny ve 

shrnutí analytické části.  

Podněty k budoucím výzkumům 

Mediální diskurs skýtá natolik bohaté analytické prostředí, ţe počet moţností 

vybízejících k jeho studiu snad ani nelze obsáhnout. Dokonce i při zúţení tématu na 

sekuritizační tahy v jeho rámci lze diskurs zkoumat z různých úhlů pohledu. Za prvé, 

výzkumy vycházející z podobných předpokladů jako tato práce (tzn. její potenciální 

rozšíření) by mohly pozorovat sekuritizující tahy či jejich pozůstatky u publicistických 

textů, v nichţ dochází k mnohem většímu střetu různých ideologií, jeţ lze u 

publicistického stylu vyjádřit v mnohem celistvější podobě neţ ve zpravodajství, 
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v němţ je i přes stále se uvolňující pravidla přítomný důraz na minimalizaci osobního 

autorského pohledu – například v případě editorialů, úvodníků či komentářů vybraných 

(českých či jiných) médií, by bylo moţné zkoumat povahu sekuritizujících tahů, jejichţ 

autory jsou přímo konkrétní autoři či autorský kolektiv
71

.  

Pro bezpečnostní studia by rovněţ bylo přínosné věnovat pozornost analýze 

vizuálních sdělení, a to z toho důvodu, ţe se vlivem prostupování digitálních médií do 

velké části kaţdodenního ţivota naší společnosti zintenzivňuje jev označovaný jako 

iconic turn
72

, komunikace pomocí obrazů se stává čím dál běţnější (např. proto, ţe je 

snazší, jednodušší a čím dál dostupnější). Podobné analýzy by se mohly týkat zejména 

audiovizuálních (tj. částečně i kombinace text/obraz) nebo čistě vizuálních sdělení. 

Z hlediska povahy zkoumaného materiálu by bylo moţné soustředit se jak na klasická, 

tak digitální informační média nebo dokonce na chování sociálních sítí. Co se týče 

dostupnosti pozorovatelného obsahu, příhodnější k analýze se zdá být síť Twitter, 

jelikoţ obsah zveřejňovaný na této platformě je zpravidla častěji dostupný všem 

pozorovatelům (a lze jej vyhledávat pomocí klíčových slov ve formě hashtagů
73

). 

Sociální sítě navíc svou povahou vybízejí i k podnikání experimentů v oblasti 

sekuritizace.  

Co se tematické roviny týče, nabízí se mnoho společenských jevů, u nichţ by 

analýza procesu jejich sekuritizování byla pro pochopení práce s bezpečnostním 

subdiskursem v rámci českého mediálního diskursu přínosná. Týká se to jak 

společenských minorit, tak ostatních jevů, u nichţ existuje podezření na mediální 

sekuritizaci. Přestoţe existuje několik pokusů zachytit proces desekuritizace (Vuori, 

2011), je toto pole z praktického hlediska velmi nedostatečně probádané. Zdá se proto 

velmi příhodné soustředit pozornost na desekuritizaci v prostředí mediálního diskursu. 

Na základě běţné rešerše by pro tento výzkum mohl vyhovovat Faicloughův (1995) 

přístup k CDA jako zaznamenateli společenské změny.  

                                                 
71

 Podobné sekuritizující tahy, v nichž bylo Rusko označeno jako hrozba „naší“ demokracii a svobodné, 
jednotné Evropě, byly velmi zřetelné v komentářích a editorialech týdeníku Respekt při pokrývání krize 
na Ukrajině, jež začala v listopadu 2013 a v níž došlo k výraznému angažmá ruských ozbrojených sil a 
odtržení Krymu od Ukrajiny. Už při nepříliš důkladném pozorování šlo jasně pozorovat jak z konkrétních 
úseků textu, tematického výběru a výběru vizuálních prostředků (na titulní straně i uvnitř časopisu) 
vyvstávají velice silné sekuritizující tahy. I u tohoto konkrétního případu by ale bylo možné aplikovat 
bezpočet metod, od studia vybraných jednotek, přes kombinaci všech zmíněných prvků, po pátrání po 
vztazích mezi mediálním a bezpečnostně-politickým diskursem. Zároveň by bylo zajímavé pokusit se 
srovnat i paralelní sekuritizační procesy probíhající v ruských médiích.  
72

 tj. že mezilidská komunikace stále více probíhá pomocí obrazů 
73

 Funkci hashtag sice zavedla i síť Facebook, nicméně zde je nastavení soukromí (tedy viditelnosti 
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příspěvků) a to nyní znemožňuje vidět většinu hashtagů na privátních profilech. 
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Summary 

 In this work, I have analyzed a long-term socially constructed securitization of 

Islam in a chosen fragment of the Czech online news media discourse. Unlike the 

classic securitization model drafted by the Copenhagen school, this work attempts to 

suggest that securitization may be understood as a long-term process involving 

numerous actors. In the case of Islam-West relationship construction, this relates to the 

fact that the debate is being led on a broader analytical level, larger than a nation.  One 

could therefore assume a much bigger number of potential (de-)securitizing actors. In 

what we understand as the ―West‖, the core, dominant ideological values stem from 

liberal democracy and include defense and proclamation of ―universal‖ human rights 

(with a special respect to women and children), freedom of opinion, speech and religion, 

stressing of rationality (as opposed to emotionality or irrationality) and preference of 

non-violent conflict resolution to the use of violence.   

 As the contextual analysis has shown, particular values determine whether a 

topic or an event can trespass the threshold in the news production. Currently, the media 

tend to prefer negative and dramatic events and topics. Also, the news is very often 

composed as a narrative, in which a reduced number of actors represent a larger 

community (in this case Islam and Muslims) and their qualities can easily be attributed 

to the whole. Therefore, Islam and Muslim represented in the news coverage are mostly 

reduced to a narrow radical and extremist part of the spectrum. This is also connected to 

the fact that, in the conditions of the Czech Republic, most people lack direct experience 

with both the religion and its adherents, which suggests that they may be assumed to 

rely on mediated information in order to be able to construct the picture of the particular 

social group.  

 The analysis of the text sample (covering one year – February 2013 to January 

2014) has shown that most of the identified discursive sectors are being securitized, i.e. 

represented Islam and Muslims are being constructed as a threat. Their characteristics 

conflict with the ―western‖ ideology given the mass media news filter (also called gate-

keeping). Moreover, one should take a broader societal context into consideration. Since 

the topic has been actively securitized multiple times in the recent past, it is likely that 

the securitizing moves have anchored in the broader discussion and are therefore easy to 

be recalled again. Furthermore, if we take into account that the global Islamic terrorism 
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(designated heavily after 9/11 and supported through the measures taken after terrorist 

attack in Madrid 2004 and London 2005) threat has not been removed, it still persists in 

the collective memory and is being maintained by the media coverage. In conclusion, 

the media seem to play not only the role of the securitization means of the actors but 

also to contribute to the maintenance of the securitized topic. Islam is represented 

through its violent adherents and values that interfere with the ideal of values adopted 

by the ―West‖ which logically create the impression of putting both the safety and the 

―western‖ values under threat.  
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