
  Název práce 

14 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: V práci citované články z analyzovaného korpusu 

Příloha č. 2: Seznam článků analyzovaného korpusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Název práce 

15 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: V práci citované články z analyzovaného korpusu 

IDNES.CZ 

 

IDN1 iDnes.cz. 8/5/2013. Tři varianty, jak to mohlo být se sarinem v Sýrii. NATO dál vyčkává. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/svet-se-obava-chemickych-zbrani-v-syrii-d95-

/zpr_nato.aspx?c=A130508_102556_zpr_nato_inc 

IDN2 iDnes.cz. 9/4/2013. Svých zločinů nikdy nelitoval, říká lékař, který vedl Husajna na 

šibenici. URL: http://zpravy.idnes.cz/muwaffak-al-rubajev-o-sadamu-husajnovi-dh6-

/zahranicni.aspx?c=A130409_173135_zahranicni_ert 

IDN 3  iDnes.cz. 18/7/2013. Neměla jsi štvát proti islámu, napsal Taliban postřelené Malalaj. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/na-malalaj-nestrileli-kvuli-vzdelani-ale-propagande-tvrdi-talibanec-

11l-/zahranicni.aspx?c=A130717_195710_zahranicni_brd 

IDN4 iDnes.cz. 9/10/2013. Školačka psala o ţivotě pod vládou Talibanu. Postřelili ji za to. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/skolacka-kritizovala-taliban-postrelili-ji-feq-

/zahranicni.aspx?c=A121009_155437_zahranicni_im 

IDN5 iDnes.cz. 07/12/2013. Rodinný dţihád. Maročan vzal do Sýrie bojovat všech pět synů. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/rodinny-dzihad-marocan-vzal-vsech-pet-synu-bojovat-do-syrie-

pqa-/zahranicni.aspx?c=A131207_151625_zahranicni_dam 

IDN6 iDnes.cz. 27/06/2013. Reportérka se ptala na unesené Češky. Alláhu akbar, ţertoval 

Zeman. URL: http://zpravy.idnes.cz/reporterka-se-ptala-na-unesene-cesky-allahu-akbar-

rozloucil-se-zeman-1g8-/zahranicni.aspx?c=A130627_193232_zahranicni_paw 

IDN7 iDnes.cz. 21/06/2013. Stráţce u Zdi nářku zastřelil Izraelce, měl ho za palestinského 

radikála. URL: http://zpravy.idnes.cz/zastreleny-u-zdi-narku-07g-

/zahranicni.aspx?c=A130621_081020_zahranicni_ert 

IDN8 iDnes.cz. 23/05/2013. Byli bychom za blbce, hájí britské noviny krvavé fotky na 

titulkách. URL: http://zpravy.idnes.cz/byli-bychom-za-blbce-haji-britske-noviny-krvave-fotky-

na-titulkach-10i-/zahranicni.aspx?c=A130523_124742_zahranicni_btw 

IDN9 iDnes.cz. 05/02/2013. Dţihád není jen terorismus. Je to boj za lepší duši, inzerují 

http://zpravy.idnes.cz/svet-se-obava-chemickych-zbrani-v-syrii-d95-/zpr_nato.aspx?c=A130508_102556_zpr_nato_inc
http://zpravy.idnes.cz/svet-se-obava-chemickych-zbrani-v-syrii-d95-/zpr_nato.aspx?c=A130508_102556_zpr_nato_inc
http://zpravy.idnes.cz/muwaffak-al-rubajev-o-sadamu-husajnovi-dh6-/zahranicni.aspx?c=A130409_173135_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/muwaffak-al-rubajev-o-sadamu-husajnovi-dh6-/zahranicni.aspx?c=A130409_173135_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/na-malalaj-nestrileli-kvuli-vzdelani-ale-propagande-tvrdi-talibanec-11l-/zahranicni.aspx?c=A130717_195710_zahranicni_brd
http://zpravy.idnes.cz/na-malalaj-nestrileli-kvuli-vzdelani-ale-propagande-tvrdi-talibanec-11l-/zahranicni.aspx?c=A130717_195710_zahranicni_brd
http://zpravy.idnes.cz/skolacka-kritizovala-taliban-postrelili-ji-feq-/zahranicni.aspx?c=A121009_155437_zahranicni_im
http://zpravy.idnes.cz/skolacka-kritizovala-taliban-postrelili-ji-feq-/zahranicni.aspx?c=A121009_155437_zahranicni_im
http://zpravy.idnes.cz/rodinny-dzihad-marocan-vzal-vsech-pet-synu-bojovat-do-syrie-pqa-/zahranicni.aspx?c=A131207_151625_zahranicni_dam
http://zpravy.idnes.cz/rodinny-dzihad-marocan-vzal-vsech-pet-synu-bojovat-do-syrie-pqa-/zahranicni.aspx?c=A131207_151625_zahranicni_dam
http://zpravy.idnes.cz/reporterka-se-ptala-na-unesene-cesky-allahu-akbar-rozloucil-se-zeman-1g8-/zahranicni.aspx?c=A130627_193232_zahranicni_paw
http://zpravy.idnes.cz/reporterka-se-ptala-na-unesene-cesky-allahu-akbar-rozloucil-se-zeman-1g8-/zahranicni.aspx?c=A130627_193232_zahranicni_paw
http://zpravy.idnes.cz/zastreleny-u-zdi-narku-07g-/zahranicni.aspx?c=A130621_081020_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/zastreleny-u-zdi-narku-07g-/zahranicni.aspx?c=A130621_081020_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/byli-bychom-za-blbce-haji-britske-noviny-krvave-fotky-na-titulkach-10i-/zahranicni.aspx?c=A130523_124742_zahranicni_btw
http://zpravy.idnes.cz/byli-bychom-za-blbce-haji-britske-noviny-krvave-fotky-na-titulkach-10i-/zahranicni.aspx?c=A130523_124742_zahranicni_btw


  Název práce 

16 

 

aktivisté. URL: http://zpravy.idnes.cz/vyznam-slova-dzihad-neni-jen-negativni-dya-

/zahranicni.aspx?c=A130205_224428_zahranicni_brm 

IDN10 iDnes.cz. 23/09/2013. Tunisanky vedou v Sýrii „sexuální dţihád“. Vláda to chce 

zastavit. URL: http://zpravy.idnes.cz/syrie-dzihad-sexualni-tunisko-dew-

/zahranicni.aspx?c=A130923_184835_zahranicni_pul 

IDN11 iDnes.cz. 27/11/2013. Al-Káida láká na pětihvězdičkový dţihád do Sýrie. Šampon a 

iPad s sebou. URL: http://zpravy.idnes.cz/moderni-technologie-v-syrske-valce-dud-

/zahranicni.aspx?c=A131127_112144_zahranicni_tp 

IDN12 iDnes.cz. 21/07/2013. Irák je na pokraji občanské války, teror eskaluje během ramadánu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/irak-je-na-pokraji-obcanske-valky-teror-eskaluje-behem-ramadanu-

p7y-/zahranicni.aspx?c=A130716_132831_zahranicni_aha 

IDN13 iDnes.cz. 08/08/2013. Skončil půst. Muslimský svět slaví, raději však ostraţitě. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/skoncil-pust-muslimsky-svet-slavi-ale-radeji-ostrazite-pjv-

/zahranicni.aspx?c=A130808_154745_zahranicni_vrl 

IDN14 iDnes.cz. 14/08/2013. Jméno Muhammad je v Anglii druhé nejčastější, první je Harry. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/druhe-nejcastejsi-jmeno-pro-dite-je-v-britanii-muhammad-pg6-

/zahranicni.aspx?c=A130814_064258_zahranicni_skr 

IDN15 iDnes.cz. 10/03/2013. Muslimové vypálili křesťanskou kolonii. Kvůli údajnému 

rouhačství. URL: http://zpravy.idnes.cz/nasilnosti-v-pakistanu-0vo-

/zahranicni.aspx?c=A130310_080510_zahranicni_klm 

IDN16 iDnes.cz. 21/03/2013. V Evropě se šíří islamofobie, v ČR hlavně protiromské nálady. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/v-evrope-se-siri-islamofobie-v-cr-protiromske-nalady-f9v-

/domaci.aspx?c=A130321_131813_domaci_js 

IDN17 iDnes.cz. 11/07/2013. Po vraţdě vojáka v Londýně přibývá útoků proti muslimům. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/narusta-pocet-utoku-proti-muslimum-v-londyne-fo3-

/zahranicni.aspx?c=A130611_064722_zahranicni_skr 

IDN18 iDnes.cz. 23/05/2013. Dej mi tu věc, řekla odváţná skautka zakrvácenému muţi se 

sekáčkem. URL: http://zpravy.idnes.cz/dej-mi-tu-vec-rekla-odvazna-skautka-utocnikovi-se-

sekackem-p3t-/zahranicni.aspx?c=A130523_183854_zahranicni_btw 

IDN19 iDnes.cz. 12/06/2013. Tony Blair: Před potíţemi uvnitř islámu nelze zavírat oči. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/tony-blair-pred-potizemi-uvnitr-islamu-nelze-zavirat-oci-pzy-

/zpr_archiv.aspx?c=A130612_152005_kavarna_chu 

http://zpravy.idnes.cz/vyznam-slova-dzihad-neni-jen-negativni-dya-/zahranicni.aspx?c=A130205_224428_zahranicni_brm
http://zpravy.idnes.cz/vyznam-slova-dzihad-neni-jen-negativni-dya-/zahranicni.aspx?c=A130205_224428_zahranicni_brm
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/irak-je-na-pokraji-obcanske-valky-teror-eskaluje-behem-ramadanu-p7y-/zahranicni.aspx?c=A130716_132831_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/irak-je-na-pokraji-obcanske-valky-teror-eskaluje-behem-ramadanu-p7y-/zahranicni.aspx?c=A130716_132831_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/druhe-nejcastejsi-jmeno-pro-dite-je-v-britanii-muhammad-pg6-/zahranicni.aspx?c=A130814_064258_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/druhe-nejcastejsi-jmeno-pro-dite-je-v-britanii-muhammad-pg6-/zahranicni.aspx?c=A130814_064258_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/nasilnosti-v-pakistanu-0vo-/zahranicni.aspx?c=A130310_080510_zahranicni_klm
http://zpravy.idnes.cz/nasilnosti-v-pakistanu-0vo-/zahranicni.aspx?c=A130310_080510_zahranicni_klm
http://zpravy.idnes.cz/v-evrope-se-siri-islamofobie-v-cr-protiromske-nalady-f9v-/domaci.aspx?c=A130321_131813_domaci_js
http://zpravy.idnes.cz/v-evrope-se-siri-islamofobie-v-cr-protiromske-nalady-f9v-/domaci.aspx?c=A130321_131813_domaci_js
http://zpravy.idnes.cz/narusta-pocet-utoku-proti-muslimum-v-londyne-fo3-/zahranicni.aspx?c=A130611_064722_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/narusta-pocet-utoku-proti-muslimum-v-londyne-fo3-/zahranicni.aspx?c=A130611_064722_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/dej-mi-tu-vec-rekla-odvazna-skautka-utocnikovi-se-sekackem-p3t-/zahranicni.aspx?c=A130523_183854_zahranicni_btw
http://zpravy.idnes.cz/dej-mi-tu-vec-rekla-odvazna-skautka-utocnikovi-se-sekackem-p3t-/zahranicni.aspx?c=A130523_183854_zahranicni_btw
http://zpravy.idnes.cz/tony-blair-pred-potizemi-uvnitr-islamu-nelze-zavirat-oci-pzy-/zpr_archiv.aspx?c=A130612_152005_kavarna_chu
http://zpravy.idnes.cz/tony-blair-pred-potizemi-uvnitr-islamu-nelze-zavirat-oci-pzy-/zpr_archiv.aspx?c=A130612_152005_kavarna_chu


  Název práce 

17 

 

IDN20 iDnes.cz. 30/09/2013. Řízení auta škodí vaječníkům, brojí šajch proti ţenám v Saúdské 

Arábii. URL: http://zpravy.idnes.cz/rizeni-auta-zenam-skodi-saudska-arabie-dhe-

/zahranicni.aspx?c=A130930_095638_zahranicni_skr 

IDN21 iDnes.cz. 26/03/2013. Modlím se, kdyţ děti obědvají, říká učitelka, která nosí hidţáb. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/ucitelka-ve-skolce-je-muslimka-der-

/domaci.aspx?c=A130326_093259_budejovice-zpravy_khr 

IDN22 iDnes.cz. 03/02/2014. Al-Káida se distancovala od dţihádistů bojujících v Sýrii a Iráku. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/syrie-irak-isil-al-kaida-falludza-d4p-

/zahranicni.aspx?c=A140203_111358_zahranicni_aha 

IDN23 iDnes.cz. 13/02/2014. Al-Káida se otevírá ţenám, také radikální muslimky chtějí válčit. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/al-kaida-zeny-syrie-teroristicka-sit-dv7-

/zahranicni.aspx?c=A140213_124940_zahranicni_aha 

IDN24 iDnes.cz. 04/01/2014. Egypťané hlasují o nové ústavě, nejméně osm lidí zemřelo. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/referendum-o-ustave-v-egypte-nova-ustava-v-egypte-f7s-

/zahranicni.aspx?c=A140114_110104_zahranicni_bse 

IDN25 iDnes.cz. 15/04/2013. Klavírista Fazil Say byl odsouzen za uráţku islámu na Twitteru. 

URL: http://kultura.idnes.cz/klavirista-fazil-say-byl-odsouzen-d5p-

/hudba.aspx?c=A130415_114941_hudba_ob 

IDN26 iDnes.cz. 22/09/2013. Jméno Mohammedovy matky! křičeli teroristé v Nairobi. Kdo 

nevěděl, zemřel.  URL: http://zpravy.idnes.cz/masakr-v-obchodnim-centru-v-nairobi-duh-

/zahranicni.aspx?c=A130922_175511_zahranicni_zt 

IDN27 iDnes.cz. 19/12/2013. Dţihádisté v Sýrii bičují a mučí i děti, popisuje Amnesty 

International. URL: http://zpravy.idnes.cz/dzihadiste-v-syrii-bicuji-a-muci-i-deti-popisuje-

amnesty-international-1m5-/zahranicni.aspx?c=A131219_120209_zahranicni_dam 

IDN28 iDnes.cz. 17/10/2013. Pojďte bojovat do Sýrie, svolávají se čeští mudţahedíni. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/pojdte-bojovat-do-syrie-svolavaji-se-cesti-mudzahidove-pi1-

/domaci.aspx?c=A131017_104053_domaci_js 

IDN29 iDnes.cz. 05/10/2013. Z prodejen Billa zmizí halal kuře, prodej jídla pro muslimy budil 

vášně. URL: http://ekonomika.idnes.cz/prodej-halal-kurete-v-bille-ddm-

/ekonomika.aspx?c=A131005_163924_domaci_jw 

IDN30 iDnes.cz. 09/10/2013. Zastavte muslimskou modlitebnu, píší lidé karlovarským 

zastupitelům. URL: http://vary.idnes.cz/lide-se-bouri-proti-muslimske-modlitebne-fpa-/vary-

http://zpravy.idnes.cz/rizeni-auta-zenam-skodi-saudska-arabie-dhe-/zahranicni.aspx?c=A130930_095638_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/rizeni-auta-zenam-skodi-saudska-arabie-dhe-/zahranicni.aspx?c=A130930_095638_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/ucitelka-ve-skolce-je-muslimka-der-/domaci.aspx?c=A130326_093259_budejovice-zpravy_khr
http://zpravy.idnes.cz/ucitelka-ve-skolce-je-muslimka-der-/domaci.aspx?c=A130326_093259_budejovice-zpravy_khr
http://zpravy.idnes.cz/syrie-irak-isil-al-kaida-falludza-d4p-/zahranicni.aspx?c=A140203_111358_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/syrie-irak-isil-al-kaida-falludza-d4p-/zahranicni.aspx?c=A140203_111358_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/al-kaida-zeny-syrie-teroristicka-sit-dv7-/zahranicni.aspx?c=A140213_124940_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/al-kaida-zeny-syrie-teroristicka-sit-dv7-/zahranicni.aspx?c=A140213_124940_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/referendum-o-ustave-v-egypte-nova-ustava-v-egypte-f7s-/zahranicni.aspx?c=A140114_110104_zahranicni_bse
http://zpravy.idnes.cz/referendum-o-ustave-v-egypte-nova-ustava-v-egypte-f7s-/zahranicni.aspx?c=A140114_110104_zahranicni_bse
http://kultura.idnes.cz/klavirista-fazil-say-byl-odsouzen-d5p-/hudba.aspx?c=A130415_114941_hudba_ob
http://kultura.idnes.cz/klavirista-fazil-say-byl-odsouzen-d5p-/hudba.aspx?c=A130415_114941_hudba_ob
http://zpravy.idnes.cz/masakr-v-obchodnim-centru-v-nairobi-duh-/zahranicni.aspx?c=A130922_175511_zahranicni_zt
http://zpravy.idnes.cz/masakr-v-obchodnim-centru-v-nairobi-duh-/zahranicni.aspx?c=A130922_175511_zahranicni_zt
http://zpravy.idnes.cz/dzihadiste-v-syrii-bicuji-a-muci-i-deti-popisuje-amnesty-international-1m5-/zahranicni.aspx?c=A131219_120209_zahranicni_dam
http://zpravy.idnes.cz/dzihadiste-v-syrii-bicuji-a-muci-i-deti-popisuje-amnesty-international-1m5-/zahranicni.aspx?c=A131219_120209_zahranicni_dam
http://zpravy.idnes.cz/pojdte-bojovat-do-syrie-svolavaji-se-cesti-mudzahidove-pi1-/domaci.aspx?c=A131017_104053_domaci_js
http://zpravy.idnes.cz/pojdte-bojovat-do-syrie-svolavaji-se-cesti-mudzahidove-pi1-/domaci.aspx?c=A131017_104053_domaci_js
http://ekonomika.idnes.cz/prodej-halal-kurete-v-bille-ddm-/ekonomika.aspx?c=A131005_163924_domaci_jw
http://ekonomika.idnes.cz/prodej-halal-kurete-v-bille-ddm-/ekonomika.aspx?c=A131005_163924_domaci_jw
http://vary.idnes.cz/lide-se-bouri-proti-muslimske-modlitebne-fpa-/vary-zpravy.aspx?c=A131009_154020_vary-zpravy_pl


  Název práce 

18 

 

zpravy.aspx?c=A131009_154020_vary-zpravy_pl 

IDN31 iDnes.cz. 04/10/2013. Úřad prověří, zda muslimové ve Varech nestavějí místo učebny 

modlitebnu. URL: http://vary.idnes.cz/modlitebna-muslimu-v-karlovych-varech-dhk-/vary-

zpravy.aspx?c=A131004_1984218_vary-zpravy_slv 

IDN32 iDnes.cz. 25/03/2013. Učitelka v lišovské škole nosí hidţáb, stala se muslimkou. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/muslimka-ve-skolce-0nb-/domaci.aspx?c=A130325_103631_budejovice-

zpravy_khr 

IDN33 iDnes.cz. 18/02/2013. Muslimové v Hamburku přestaví kostel na mešitu. Křesťané 

skřípou zuby. URL: http://zpravy.idnes.cz/nemecko-kostel-mesita-muslimove-doj-

/zahranicni.aspx?c=A130218_133627_zahranicni_pul 

IDN34 iDnes.cz. 20/10/2013. Muslimové v britských káznicích nutí spoluvězně konvertovat. I 

násilím. URL: http://zpravy.idnes.cz/konverze-k-islamu-v-britskych-veznicich-fdz-

/zahranicni.aspx?c=A131020_121047_zahranicni_mlb 

IDN35 iDnes.cz. 09/08/2013. Vlna čečenských imigrantů děsí Němce. Přicházejí k nim i přes 

Česko. URL: http://zpravy.idnes.cz/cecensti-uprchlici-v-nemecku-dii-

/zahranicni.aspx?c=A130809_122255_zahranicni_mlb 

IDN36 iDnes.cz. 12/09/2013. V USA zatkli pastora Jonese. K výročí 11. září chtěl spálit 2998 

Koránů. URL: http://zpravy.idnes.cz/v-usa-zatkli-pastora-jonese-chystal-se-palit-koran-fsy-

/zahranicni.aspx?c=A130912_132322_zahranicni_skr 

IDN37 iDnes.cz. 25/05/2013. Dvě děti a dost, nařídila muslimům barmská vláda. Rodí víc neţ buddhisté. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-mezi-muslimy-a-buddhisty-v-barme-fg0-

/zahranicni.aspx?c=A130525_121305_zahranicni_brm 

IDN38 iDnes.cz. 29/11/2013. Stát nás pronásleduje a boří nám mešity, bouří se muslimové 

v Angole. URL: http://zpravy.idnes.cz/pronasleduji-nas-a-bori-nam-mesity-zlobi-se-muslimove-v-

angole-pbd-/zahranicni.aspx?c=A131129_190307_zahranicni_ipl 

 

IDN39 iDnes.cz 13/03/2013. Dříve slouţil v armádě USA, po úrazu hlavy se přidal k syrským 

rebelům. URL: http://zpravy.idnes.cz/americky-vojak-se-pridal-k-syrskym-povstalcum-f4y-

/zahranicni.aspx?c=A130313_142029_zahranicni_ert 

IDN40 iDNES.cz. 02/10/2013. Mám důkaz, ţe chemický útok v Sýrii nahráli rebelové, tvrdí 

řádová sestra. URL: http://zpravy.idnes.cz/jeptiska-prostudovala-video-obeti-chemickeho-

utoku-na-vine-jsou-rebelove-1r1-/zahranicni.aspx?c=A131002_135455_zahranicni_dam 

http://vary.idnes.cz/modlitebna-muslimu-v-karlovych-varech-dhk-/vary-zpravy.aspx?c=A131004_1984218_vary-zpravy_slv
http://vary.idnes.cz/modlitebna-muslimu-v-karlovych-varech-dhk-/vary-zpravy.aspx?c=A131004_1984218_vary-zpravy_slv
http://zpravy.idnes.cz/muslimka-ve-skolce-0nb-/domaci.aspx?c=A130325_103631_budejovice-zpravy_khr
http://zpravy.idnes.cz/muslimka-ve-skolce-0nb-/domaci.aspx?c=A130325_103631_budejovice-zpravy_khr
http://zpravy.idnes.cz/nemecko-kostel-mesita-muslimove-doj-/zahranicni.aspx?c=A130218_133627_zahranicni_pul
http://zpravy.idnes.cz/nemecko-kostel-mesita-muslimove-doj-/zahranicni.aspx?c=A130218_133627_zahranicni_pul
http://zpravy.idnes.cz/konverze-k-islamu-v-britskych-veznicich-fdz-/zahranicni.aspx?c=A131020_121047_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/konverze-k-islamu-v-britskych-veznicich-fdz-/zahranicni.aspx?c=A131020_121047_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/cecensti-uprchlici-v-nemecku-dii-/zahranicni.aspx?c=A130809_122255_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/cecensti-uprchlici-v-nemecku-dii-/zahranicni.aspx?c=A130809_122255_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/v-usa-zatkli-pastora-jonese-chystal-se-palit-koran-fsy-/zahranicni.aspx?c=A130912_132322_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/v-usa-zatkli-pastora-jonese-chystal-se-palit-koran-fsy-/zahranicni.aspx?c=A130912_132322_zahranicni_skr
http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-mezi-muslimy-a-buddhisty-v-barme-fg0-/zahranicni.aspx?c=A130525_121305_zahranicni_brm
http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-mezi-muslimy-a-buddhisty-v-barme-fg0-/zahranicni.aspx?c=A130525_121305_zahranicni_brm
http://zpravy.idnes.cz/pronasleduji-nas-a-bori-nam-mesity-zlobi-se-muslimove-v-angole-pbd-/zahranicni.aspx?c=A131129_190307_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/pronasleduji-nas-a-bori-nam-mesity-zlobi-se-muslimove-v-angole-pbd-/zahranicni.aspx?c=A131129_190307_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/americky-vojak-se-pridal-k-syrskym-povstalcum-f4y-/zahranicni.aspx?c=A130313_142029_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/americky-vojak-se-pridal-k-syrskym-povstalcum-f4y-/zahranicni.aspx?c=A130313_142029_zahranicni_ert


  Název práce 

19 

 

IDN 41 iDNES.cz. 07/11/2013. Pákistánský Taliban má nového šéfa, strůjce útoku na dívku 

Malalaj. URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistan-taliban-maulan-fazlullah-hakimullah-mahsud-

f9e-/zahranicni.aspx?c=A131107_161534_zahranicni_aha 

IDN42 iDNES.cz. 23/03/2013. Muţ, který "zradil" islám, hlásí návrat. Taliban slíbil Mušarafovi 

smrt. URL: http://zpravy.idnes.cz/musaraf-se-vraci-do-pakistanu-djx-

/zahranicni.aspx?c=A130323_120014_zahranicni_tp 

IDN43 iDNES.cz. 19/04/2013. Teroristé z Bostonu: atlet měsíce a amatérský boxer, jenţ v USA 

nezapadl. URL: http://zpravy.idnes.cz/profily-podezrelych-z-teroru-v-bostonu-f0f-

/zahranicni.aspx?c=A130419_151341_zahranicni_ipl 

NOVINKY.CZ 

NOV1 Novinky.cz. 1/5/2013. Většina muslimů chce uplatňovat islámské právo šaría. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/300713-vetsina-muslimu-chce-uplatnovat-islamske-

pravo-saria.html 

NOV2 Novinky.cz. 18/02/2013. Pobírejte dávky na dţihád, ovládneme Evropu, radil britským 

muslimům kazatel. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-

dzihad-ovladneme-evropu-radil-britskym-muslimum-kazatel.html 

NOV3 Novinky.cz. 18/7/2013. Měl jsem tě před útokem varovat, napsal předák Tálibánu 

postřelené školačce. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/308099-mel-jsem-te-pred-

utokem-varovat-napsal-predak-talibanu-postrelene-skolacce.html 

NOV4 Novinky.cz. 9/10/2012. Pákistánská školačka horlila za práva dívek. Skončila s kulkou 

v hlavě. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/281008-pakistanska-skolacka-horlila-za-

vzdelavani-divek-skoncila-s-kulkou-v-hlave.html 

NOV5 Novinky.cz. 06/02/2013. Francouzi připravují odchod z Mali. Zabili stovky islamistů. 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292384-francouzi-pripravuji-odchod-z-mali-zabili-

stovky-islamistu.html 

NOV6 Novinky.cz. 17/03/2013. Islamisté v Německu plánovali atentát, měli zbraň z ČR. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/296287-islamiste-v-nemecku-planovali-atentat-meli-

zbran-z-cr.html 

NOV7 Novinky.cz. 21/1/2014. Patnáctiletý Francouz chtěl vést dţihád v Sýrii, zadrţeli ho 

v Turecku. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325741-

patnactilety-francouz-chtel-vest-dzihad-v-syrii-zadrzeli-ho-v-turecku.html 

http://zpravy.idnes.cz/pakistan-taliban-maulan-fazlullah-hakimullah-mahsud-f9e-/zahranicni.aspx?c=A131107_161534_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/pakistan-taliban-maulan-fazlullah-hakimullah-mahsud-f9e-/zahranicni.aspx?c=A131107_161534_zahranicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/musaraf-se-vraci-do-pakistanu-djx-/zahranicni.aspx?c=A130323_120014_zahranicni_tp
http://zpravy.idnes.cz/musaraf-se-vraci-do-pakistanu-djx-/zahranicni.aspx?c=A130323_120014_zahranicni_tp
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/300713-vetsina-muslimu-chce-uplatnovat-islamske-pravo-saria.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/300713-vetsina-muslimu-chce-uplatnovat-islamske-pravo-saria.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-dzihad-ovladneme-evropu-radil-britskym-muslimum-kazatel.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-dzihad-ovladneme-evropu-radil-britskym-muslimum-kazatel.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/308099-mel-jsem-te-pred-utokem-varovat-napsal-predak-talibanu-postrelene-skolacce.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/308099-mel-jsem-te-pred-utokem-varovat-napsal-predak-talibanu-postrelene-skolacce.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/281008-pakistanska-skolacka-horlila-za-vzdelavani-divek-skoncila-s-kulkou-v-hlave.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/281008-pakistanska-skolacka-horlila-za-vzdelavani-divek-skoncila-s-kulkou-v-hlave.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292384-francouzi-pripravuji-odchod-z-mali-zabili-stovky-islamistu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292384-francouzi-pripravuji-odchod-z-mali-zabili-stovky-islamistu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/296287-islamiste-v-nemecku-planovali-atentat-meli-zbran-z-cr.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/296287-islamiste-v-nemecku-planovali-atentat-meli-zbran-z-cr.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325741-patnactilety-francouz-chtel-vest-dzihad-v-syrii-zadrzeli-ho-v-turecku.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325741-patnactilety-francouz-chtel-vest-dzihad-v-syrii-zadrzeli-ho-v-turecku.html


  Název práce 

20 

 

NOV8 Novinky.cz. 06/05/2013. Půl milionu islamistických radikálů poţadovalo věšení 

nevěřících. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/301115-pul-milionu-islamistickych-

radikalu-pozadovalo-veseni-nevericich.html 

NOV9 Novinky.cz. 26/02/2014. Islamisté, kteří na londýnské ulici podřezali vojáka, dostali 

doţivotí. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/328802-islamiste-kteri-na-londynske-

ulici-podrezali-vojaka-dostali-dozivoti.html 

NOV10 Novinky.cz. 23/04/2013. Teroristé vymývají mozky ani ne pětiletým dětem, ty na 

šokujícím videu střílejí z kalašnikovů. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/299956-teroriste-vymyvaji-mozky-ani-ne-petiletym-detem-ty-na-sokujicim-videu-

strileji-z-kalasnikovu.html 

NOV11 Novinky.cz. 27/01/2013. V Nigérii islámští radikálové vypálili vesnici a kostel. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/325787-v-nigerii-islamsti-radikalove-vypalili-vesnici-a-

kostel.html 

NOV12 Novinky.cz. 08/11/2013. Muslimky nemohli ve třídě nosit hidţáb. Z praţské školy 

odešly. URL. http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-

z-prazske-skoly-odesly.html 

NOV13 Novinky.cz. 16/11/2014. Polovina syrských rebelů jsou dţihádisté a islámští 

radikálové. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-

syrskych-rebelu-jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html 

NOV14 Novinky.cz. 03/03/2013. Velitel africké al-Káidy je mrtev, hlásí vojáci z Čadu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/294884-velitel-africke-al-kaidy-je-mrtev-hlasi-vojaci-z-

cadu.html 

NOV15 Novinky.cz. 20/09/2013. Tureckému pianistovi potvrdili trest za uráţku islámu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313888-tureckemu-pianistovi-

potvrdili-trest-za-urazku-islamu.html 

NOV16 Novinky.cz. 13/01/2013. Pákistánský poslanec měl doma soukromé vězení a v něm pět 

lidí. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/324431-pakistansky-poslanec-mel-doma-

soukrome-vezeni-a-v-nem-pet-lidi.html 

NOV17 Novinky.cz. 22/09/2013. Obchodní dům byl plný lidí, kdyţ tam vtrhli islamisté a začali 

házet granáty. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314019-obchodni-dum-byl-plny-

lidi-kdyz-tam-vtrhli-islamiste-a-zacali-hazet-granaty.html 

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/301115-pul-milionu-islamistickych-radikalu-pozadovalo-veseni-nevericich.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/301115-pul-milionu-islamistickych-radikalu-pozadovalo-veseni-nevericich.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/328802-islamiste-kteri-na-londynske-ulici-podrezali-vojaka-dostali-dozivoti.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/328802-islamiste-kteri-na-londynske-ulici-podrezali-vojaka-dostali-dozivoti.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/299956-teroriste-vymyvaji-mozky-ani-ne-petiletym-detem-ty-na-sokujicim-videu-strileji-z-kalasnikovu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/299956-teroriste-vymyvaji-mozky-ani-ne-petiletym-detem-ty-na-sokujicim-videu-strileji-z-kalasnikovu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/299956-teroriste-vymyvaji-mozky-ani-ne-petiletym-detem-ty-na-sokujicim-videu-strileji-z-kalasnikovu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/325787-v-nigerii-islamsti-radikalove-vypalili-vesnici-a-kostel.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/325787-v-nigerii-islamsti-radikalove-vypalili-vesnici-a-kostel.html
http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-prazske-skoly-odesly.html
http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-prazske-skoly-odesly.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-syrskych-rebelu-jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-syrskych-rebelu-jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/294884-velitel-africke-al-kaidy-je-mrtev-hlasi-vojaci-z-cadu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/294884-velitel-africke-al-kaidy-je-mrtev-hlasi-vojaci-z-cadu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313888-tureckemu-pianistovi-potvrdili-trest-za-urazku-islamu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313888-tureckemu-pianistovi-potvrdili-trest-za-urazku-islamu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/324431-pakistansky-poslanec-mel-doma-soukrome-vezeni-a-v-nem-pet-lidi.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/324431-pakistansky-poslanec-mel-doma-soukrome-vezeni-a-v-nem-pet-lidi.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314019-obchodni-dum-byl-plny-lidi-kdyz-tam-vtrhli-islamiste-a-zacali-hazet-granaty.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314019-obchodni-dum-byl-plny-lidi-kdyz-tam-vtrhli-islamiste-a-zacali-hazet-granaty.html


  Název práce 

21 

 

NOV18 Novinky.cz. 07/03/2013. Ţena oblékla synkovi Dţihádovi tričko s nápisem Jsem 

bomba, hrozí jí pokuta. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/295406-zena-oblekla-

synkovi-dzihadovi-tricko-s-napisem-jsem-bomba-hrozi-ji-pokuta.html 

NOV19 Novinky.cz. 30/09/2013. Ţeny nesmějí řídit, protoţe to škodí vaječníkům, tvrdí 

saúdskoarabský klerik. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/314679-zeny-nesmeji-ridit-protoze-to-skodi-vajecnikum-tvrdi-saudskoarabsky-

klerik.html 

NOV20 Novinky.cz. 25/06/2013. Teroristé měli v Německu útočit modely letadel. 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/305862-teroriste-meli-v-nemecku-utocit-modely-

letadel.html 

NOV21 Novinky.cz. 09/10/2013. Šéf britské kontrarozvědky varuje před útoky tisíců 

islámských radikálů. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/315587-sef-britske-

kontrarozvedky-varuje-pred-utoky-tisicu-islamskych-radikalu.html 

NOV22 Novinky.cz. 19/11/2013. Byl nadějí německého fotbalu, zabili ho v Sýrii v řadách 

islamistů. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/319719-byl-nadeji-

nemeckeho-fotbalu-zabili-ho-v-syrii-v-radach-islamistu.html 

NOV23 Novinky.cz. 19/01/2014. Dva 15letí Francouzi odjeli vést svatou válku do Sýrie. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/324955-dva-15leti-francouzi-odjeli-vest-svatou-

valku-do-syrie.html 

NOV24 Novinky.cz. 12/09/2013. Americký pastor chtěl zase pálit korán, policie ho zatkla. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/313130-americky-pastor-chtel-zase-palit-

koran-policie-ho-zatkla.html 

NOV25 Novinky.cz. 05/05/2013. Vdova po Carnajevovi měla v počítači materiály s návodem 

na výrobu bomby. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/301065-vdova-po-

carnajevovi-mela-v-pocitaci-materialy-s-navodem-na-vyrobu-bomby.html 

NOV26 Novinky.cz. 23/04/2013. Bratr chtěl chránit islám, hájí Carnajev krvavý útok 

v Bostonu. URL:  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299922-bratr-chtel-chranit-islam-

haji-carnajev-krvavy-utok-v-bostonu.html 

NOV27 Novinky.cz. 18/11/2013. V Londýně začal soud s islamisty, kteří na ulici zabili vojáka. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319617-v-londyne-zacal-soud-s-islamisty-kteri-

na-ulici-zabili-vojaka.html 

NOV28 NOVINKY.CZ. 10/07/2013. Zápas o moc v Egyptě pokračuje, na šéfa Muslimského 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/295406-zena-oblekla-synkovi-dzihadovi-tricko-s-napisem-jsem-bomba-hrozi-ji-pokuta.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/295406-zena-oblekla-synkovi-dzihadovi-tricko-s-napisem-jsem-bomba-hrozi-ji-pokuta.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/314679-zeny-nesmeji-ridit-protoze-to-skodi-vajecnikum-tvrdi-saudskoarabsky-klerik.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/314679-zeny-nesmeji-ridit-protoze-to-skodi-vajecnikum-tvrdi-saudskoarabsky-klerik.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/314679-zeny-nesmeji-ridit-protoze-to-skodi-vajecnikum-tvrdi-saudskoarabsky-klerik.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/305862-teroriste-meli-v-nemecku-utocit-modely-letadel.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/305862-teroriste-meli-v-nemecku-utocit-modely-letadel.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/315587-sef-britske-kontrarozvedky-varuje-pred-utoky-tisicu-islamskych-radikalu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/315587-sef-britske-kontrarozvedky-varuje-pred-utoky-tisicu-islamskych-radikalu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/319719-byl-nadeji-nemeckeho-fotbalu-zabili-ho-v-syrii-v-radach-islamistu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/319719-byl-nadeji-nemeckeho-fotbalu-zabili-ho-v-syrii-v-radach-islamistu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/324955-dva-15leti-francouzi-odjeli-vest-svatou-valku-do-syrie.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/324955-dva-15leti-francouzi-odjeli-vest-svatou-valku-do-syrie.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/313130-americky-pastor-chtel-zase-palit-koran-policie-ho-zatkla.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/313130-americky-pastor-chtel-zase-palit-koran-policie-ho-zatkla.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/301065-vdova-po-carnajevovi-mela-v-pocitaci-materialy-s-navodem-na-vyrobu-bomby.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/301065-vdova-po-carnajevovi-mela-v-pocitaci-materialy-s-navodem-na-vyrobu-bomby.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299922-bratr-chtel-chranit-islam-haji-carnajev-krvavy-utok-v-bostonu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299922-bratr-chtel-chranit-islam-haji-carnajev-krvavy-utok-v-bostonu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319617-v-londyne-zacal-soud-s-islamisty-kteri-na-ulici-zabili-vojaka.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319617-v-londyne-zacal-soud-s-islamisty-kteri-na-ulici-zabili-vojaka.html


  Název práce 

22 

 

bratrstva vydali zatykač. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/307406-zapas-o-moc-v-egypte-pokracuje-na-sefa-muslimskeho-bratrstva-vydali-

zatykac.html 

NOV29 NOVINKY.CZ. 01/08/2013. V Bangladéši zakázali hlavní opoziční stranu, 

upřednostňuje islám. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/309323-v-bangladesi-

zakazali-hlavni-opozicni-stranu-uprednostnuje-islam.html 

NOV30 NOVINKY.CZ. 22/04/2013. Dţochara jeho starší bratr vyuţil, tvrdí strýc atentátníků z 

Bostonu. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299769-dzochara-jeho-starsi-bratr-

vyuzil-tvrdi-stryc-atentatniku-z-bostonu.html 

 

 

 

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307406-zapas-o-moc-v-egypte-pokracuje-na-sefa-muslimskeho-bratrstva-vydali-zatykac.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307406-zapas-o-moc-v-egypte-pokracuje-na-sefa-muslimskeho-bratrstva-vydali-zatykac.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307406-zapas-o-moc-v-egypte-pokracuje-na-sefa-muslimskeho-bratrstva-vydali-zatykac.html


  Název práce 

23 

 

Příloha č. 2: Seznam článků analyzovaného korpusu  

iDnes.cz 

iDNES.cz. 01/02/2013. Gambie zavedla čtyřdenní pracovní týden, aby zbyl čas na modlitby. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/gambie-zkratila-pracovni-tyden-aby-byl-cas-na-modlitby-a-

zemedelstvi-1g3-/zahranicni.aspx?c=A130201_101015_zahranicni_ipl 

iDNES.cz. 05/02/2013. Dánský kritik islámu unikl atentátu. Útočníkovi se asi zasekla pistole. 

URL:http://zpravy.idnes.cz/dansko-islam-kritik-lars-hedegaard-d5l-

/zahranicni.aspx?c=A130205_161021_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 05/02/2013. Dţihád není jen terorismus. Je to boj za lepší duši, inzerují aktivisté. 

URL:http://zpravy.idnes.cz/vyznam-slova-dzihad-neni-jen-negativni-dya-

/zahranicni.aspx?c=A130205_224428_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 07/02/2013. Neničte Mekku, prosí historikové. Dědictví muslimů ohroţují renovace. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/historicka-mekka-ohrozena-urady-nici-muslimske-pamatky-pjl-

/zahranicni.aspx?c=A130207_200027_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 07/02/2013. Nebudou se bát ani zabít, varuje Británie před radikalizovanými 

muslimy. URL: http://zpravy.idnes.cz/britanie-se-boji-muslimu-z-arabskeho-jara-fp6-

/zahranicni.aspx?c=A130207_160603_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 18/02/2013. Muslimové v Hamburku přestaví kostel na mešitu. Křesťané skřípou 

zuby. URL: http://zpravy.idnes.cz/nemecko-kostel-mesita-muslimove-doj-

/zahranicni.aspx?c=A130218_133627_zahranicni_pul 

iDNES.cz. 06/03/2013. Neskutečné. Muslim dal gól a fanoušci jeho klubu opustili stadion. 

URL:http://fotbal.idnes.cz/fotbal-izrael-protesty-0va-

/fot_zahranici.aspx?c=A130306_131337_fot_zahranici_rou 

iDNES.cz. 10/03/2013. Muslimové vypálili křesťanskou kolonii. Kvůli údajnému rouhačství. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/nasilnosti-v-pakistanu-0vo-

/zahranicni.aspx?c=A130310_080510_zahranicni_klm 

iDNES.cz. 10/03/2013. Zradil jsi islám, peskují doma Ahmadíneţáda za objetí Chávezovy 

matky. URL: http://zpravy.idnes.cz/ahamdinezad-hugo-chavez-matka-objeti-iran-venezuela-

kritika-ajatollah-pohreb-1wi-/zahranicni.aspx?c=A130310_185712_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 11/03/2013. Dřív ultrapravičák, dnes vyznavač Koránu. Wildersův kolega 

konvertoval. URL: http://zpravy.idnes.cz/arnoud-van-doorn-konvertoval-k-islamu-dxn-

/zahranicni.aspx?c=A130311_182939_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 13/03/2013. Dříve slouţil v armádě USA, po úrazu hlavy se přidal k syrským 

rebelům. URL: http://zpravy.idnes.cz/americky-vojak-se-pridal-k-syrskym-povstalcum-f4y-

/zahranicni.aspx?c=A130313_142029_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 16/03/2013. Další skandál s masem: norští muslimové měli v kebabu zakázané 

vepřové. URL: http://ekonomika.idnes.cz/inspekce-nasla-v-norsku-veprove-v-halal-



  Název práce 

24 

 

potravinach-fyi-/eko-zahranicni.aspx?c=A130316_124143_zahranicni_cen 

iDNES.cz. 21/03/2013. V Evropě se šíří islamofobie, v ČR hlavně protiromské nálady. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/v-evrope-se-siri-islamofobie-v-cr-protiromske-nalady-f9v-

/domaci.aspx?c=A130321_131813_domaci_js 

iDNES.cz. 21/03/2013. Čeští muslimové chtějí pomoci uneseným dívkám. Nabízí své sluţby. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/cesti-muslimove-chteji-pomoci-divkam-unesenym-v-pakistanu-par-

/domaci.aspx?c=A130321_183054_domaci_paw 

iDNES.cz. 21/03/2013. Při výbuchu v syrské mešitě zemřel imám, který šel na ruku Asadovi. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pri-vybuchu-v-syrii-zemrel-sunnitsky-duchovni-fl6-

/zahranicni.aspx?c=A130321_195308_zahranicni_pps 

iDNES.cz. 21/03/2013. Spot proti AIDS v Keni narazil. Je to amorálnost, zlobí se biskup. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/reklama-na-kondomy-v-keni-0x7-

/zahranicni.aspx?c=A130321_212131_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 23/03/2013. Muţ, který "zradil" islám, hlásí návrat. Taliban slíbil Mušarafovi smrt. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/musaraf-se-vraci-do-pakistanu-djx-

/zahranicni.aspx?c=A130323_120014_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 25/03/2013. Učitelka v lišovské školce nosí hidţáb, stala se muslimkou. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/muslimka-ve-skolce-0nb-/domaci.aspx?c=A130325_103631_budejovice-

zpravy_khr 

iDNES.cz. 26/03/2013. Modlím se, kdyţ děti obědvají, říká učitelka, která nosí hidţáb. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/ucitelka-ve-skolce-je-muslimka-der-

/domaci.aspx?c=A130326_093259_budejovice-zpravy_khr 

iDNES.cz. 27/03/2013. Haagský soud poslal dva bosenské Srby na 22 let za mříţe. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/haagsky-soud-poslal-dva-bosneske-srby-na-22-let-za-mrize-ppv-

/zahranicni.aspx?c=A130327_180547_zahranicni_ad 

iDNES.cz. 31/03/2013. Egyptského komika propustili na kauci, strach o svobodu slova však 

trvá. URL: http://zpravy.idnes.cz/vyslychaneho-egyptskeho-komika-propustili-na-kauci-f91-

/zahranicni.aspx?c=A130331_170425_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 09/04/2013. Svých zločinů nelitoval, říká lékař, který vedl Husajna na šibenici. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/muwaffak-al-rubajev-o-sadamu-husajnovi-dh6-

/zahranicni.aspx?c=A130409_173135_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 15/04/2013. Klavírista Fazil Say byl odsouzen za uráţku islámu na Twitteru. URL: 

http://kultura.idnes.cz/klavirista-fazil-say-byl-odsouzen-d5p-

/hudba.aspx?c=A130415_114941_hudba_ob 

iDNES.cz. 19/04/2013. Teroristé z Bostonu: atlet měsíce a amatérský boxer, jenţ v USA 

nezapadl. URL: http://zpravy.idnes.cz/profily-podezrelych-z-teroru-v-bostonu-f0f-

/zahranicni.aspx?c=A130419_151341_zahranicni_ipl 



  Název práce 

25 

 

iDNES.cz. 23/04/2013. Bratr chtěl bránit islám, hájí masakr v Bostonu zraněný Carnajev. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/masakr-v-bostonu-byl-udajne-nabozensky-motivovany-f8z-

/zahranicni.aspx?c=A130423_104926_zahranicni_im 

iDNES.cz. 23/04/2013. Francie definitivně schválila sňatky homosexuálů, Paříţ čekají protesty. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/homosexualni-snatky-francie-dgs-

/zahranicni.aspx?c=A130423_171634_zahranicni_hro 

iDNES.cz. 24/04/2013. Byla to msta za Irák a Afghánistán, tvrdí o bostonském atentátu 

Carnajev. URL: http://zpravy.idnes.cz/motivy-utoku-na-maraton-v-bostonu-dr7-

/zahranicni.aspx?c=A130424_082634_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 26/04/2013. Policie zadrţela prezidenta Bosňáků a Chorvatů, viní ho z korupce. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/bosensti-policiste-zadrzeli-vudce-muslimsko-chorvatske-federace-

p9e-/zahranicni.aspx?c=A130426_190819_zahranicni_brd 

iDNES.cz. 29/04/2013. Egypťané otevřeli hotel pro muslimy, vylili alkohol a oddělili ţeny. 

URL: http://ekonomika.idnes.cz/v-egypte-je-novy-hotel-bez-alkoholu-du5-/eko-

zahranicni.aspx?c=A130429_112059_eko-zahranicni_spi 

iDNES.cz. 02/05/2013. Turkish Airlines zatrhly letuškám rudé rtěnky, stráţci ústavy se bouří. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/turkish-airlines-zatrhly-letuskam-rude-rtenky-frz-

/zahranicni.aspx?c=A130502_113510_zahranicni_btw 

iDNES.cz. 06/05/2013. Ţeny k volbám nepouštějte, hrozí Taliban. Pákistánky chystají hlídky. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistanky-chteji-volit-navzdory-strachu-chystaji-zenske-hlidky-

p9e-/zahranicni.aspx?c=A130506_105249_zahranicni_btw 

iDNES.cz. 07/05/2013. Citadela v Aleppu přeţila i Mongoly, občanskou válku však nemusí. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pamatky-v-syrii-a-boje-0un-

/zahranicni.aspx?c=A130506_173842_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 08/05/2013. Tři varianty, jak to mohlo být se sarinem v Sýrii. NATO dál vyčkává. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/svet-se-obava-chemickych-zbrani-v-syrii-d95-

/zpr_nato.aspx?c=A130508_102556_zpr_nato_inc 

iDNES.cz. 09/05/2013. Jezdit podle předpisů a jíst levou rukou. Co by Tunisan nikdy neudělal. 

URL: http://cestovani.idnes.cz/co-by-tunisan-nikdy-neudela-df0-/kolem-

sveta.aspx?c=A130504_215652_kolem-sveta_SKR 

iDNES.cz. 14/05/2013. U Barmy se potopila loď se sto pasaţéry, kdyţ prchali před cyklonem. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/u-barmy-se-potopila-lod-s-asi-stovkou-lidi-fg2-

/zahranicni.aspx?c=A130514_080243_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 16/05/2013. Atentátník z Bostonu zanechal vzkaz v lodi, v níţ byl zatčen. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/atentatnik-z-bostonu-pry-zanechal-vzkaz-v-lodi-v-niz-byl-zatcen-psi-

/zahranicni.aspx?c=A130516_183835_zahranicni_paw 

iDNES.cz. 20/05/2013. Asadovci dobyli baštu povstalců Kusajr, podporoval je i Hizballáh. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/dobyti-syrskeho-kusajru-089-



  Název práce 

26 

 

/zahranicni.aspx?c=A130520_100159_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 20/05/2013. Čeští horolezci pomohli muslimům pod horou K2. Film má premiéru ve 

Zlíně. URL: http://zlin.idnes.cz/dokument-libora-jerabka-o-pomoci-diny-sterbove-a-vita-

dokoupila-v-pakistanu-1be-/zlin-zpravy.aspx?c=A130520_1930041_zlin-zpravy_ras 

iDNES.cz. 21/05/2013. Palestinci chtějí exhumovat kluka ze slavné fotky, aby usvědčili Izrael. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/intifada-izrael-palestina-muhammad-al-dura-exhumace-fhd-

/zahranicni.aspx?c=A130521_135816_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 22/05/2013. Mačetový útok u kasáren v Londýně nepřeţil muţ, můţe jít o 

terorismus. URL: http://zpravy.idnes.cz/macetovy-utok-u-londynskych-kasaren-dvz-

/zahranicni.aspx?c=A130522_194503_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 23/05/2013. Sám v Bosně mezi tisíci muslimy. Na pouti do jeskyně za déšť. URL: 

http://cestovani.idnes.cz/muslimska-pout-v-bosne-07f-/kolem-

sveta.aspx?c=A130516_223931_kolem-sveta_skr 

iDNES.cz. 25/05/2013. Vraha z Londýna chtěla najmout britská sluţba MI5, tvrdí jeho přítel. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/muslima-ktery-zavrazdil-vojaka-v-londyne-chtel-anajmout-mi5-

pqz-/zahranicni.aspx?c=A130525_102226_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 25/05/2013. Dvě děti a dost, nařídila muslimům barmská vláda. Rodí víc neţ 

buddhisté. URL: http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-mezi-muslimy-a-buddhisty-v-barme-fg0-

/zahranicni.aspx?c=A130525_121305_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 25/05/2013. Britové zatkli tři podezřelé v souvislosti s vraţdou vojáka v Londýně. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/britove-zatkli-tri-podezrele-v-souvislosti-s-vrazdou-vojaka-v-

londyne-1mh-/zahranicni.aspx?c=A130525_230543_zahranicni_brd 

iDNES.cz. 26/05/2013. Londýnský mačetový útok hýbe Británií, vláda vytáhla do boje s 

radikály. URL: http://zpravy.idnes.cz/britanie-a-strategie-proti-muslimskym-radikalum-f6l-

/zahranicni.aspx?c=A130526_180819_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 30/05/2013. Ruské protiletadlové rakety uţ dorazily do Sýrie, potvrdil Asad. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/ruske-rakety-v-syrii-0ra-

/zahranicni.aspx?c=A130530_083850_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 07/06/2013. Oţívají staré časy. Severokorejští vojáci radí Asadovým silám. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/severokorejsti-vojaci-radi-asadovym-silam-f2d-

/zahranicni.aspx?c=A130607_174639_zahranicni_pej 

iDNES.cz. 11/06/2013. Po vraţdě vojáka v Londýně rapidně stoupá počet útoků proti 

muslimům. URL: http://zpravy.idnes.cz/narusta-pocet-utoku-proti-muslimum-v-londyne-fo3-

/zahranicni.aspx?c=A130611_064722_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 12/06/2013. Zakáţeme Google, hrozí Pákistán kvůli filmu Nevinnost muslimů. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistan-vyhrozuje-googlu-zakazem-du1-

/zahranicni.aspx?c=A130612_135203_zahranicni_dam 



  Název práce 

27 

 

iDNES.cz. 13/06/2013. Tony Blair: Před potíţemi uvnitř islámu nelze zavírat oči. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/tony-blair-pred-potizemi-uvnitr-islamu-nelze-zavirat-oci-pzy-

/zpr_archiv.aspx?c=A130612_152005_kavarna_chu 

iDNES.cz. 18/06/2013. Afghánci převzali velení ve své zemi, chtějí opět jednat s Talibanem. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/afghanci-prevzali-odpovednost-za-celou-zemi-fm1-

/zpr_nato.aspx?c=A130618_104510_zpr_nato_inc 

iDNES.cz. 24/06/2013. Kdo se zajímá o Írán, neměl by přehlédnout Turečkovu knihu. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/kdo-se-zajima-o-iran-nemel-by-prehlednout-tureckovu-knihu-pzb-

/zpr_archiv.aspx?c=A130619_191142_kavarna_chu 

iDNES.cz. 26/06/2013. Čínský Sin-ťiang opět vře, při ozbrojených útocích tam zemřelo 27 lidí. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-v-sin-tiang-0ld-

/zahranicni.aspx?c=A130626_083602_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 26/06/2013. Na webu je video s unesenými Češkami. Náš ţivot je v ohroţení, říkají. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/video-s-hanou-a-antonii-0bh-

/domaci.aspx?c=A130626_145342_domaci_hv 

iDNES.cz. 27/06/2013. Vytahovali lidi ze stanů a bodali je, popsala útok srbská horolezkyně. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/utok-na-horolezce-v-pakistanu-d2x-

/zahranicni.aspx?c=A130627_155512_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 27/06/2013. Reportérka se ptala na unesené Češky. Alláhu akbar, ţertoval Zeman. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/reporterka-se-ptala-na-unesene-cesky-allahu-akbar-rozloucil-se-

zeman-1g8-/zahranicni.aspx?c=A130627_193232_zahranicni_paw 

iDNES.cz. 28/06/2013. Únosci vědí, ţe jejich poţadavky jsou sporné, tvrdí expert na teroristy. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/unosci-vedi-ze-jejich-pozadavky-jsou-sporne-tvrdi-expert-pzv-

/domaci.aspx?c=A130627_180759_domaci_hv 

iDNES.cz. 28/06/2013. GLOSA: Zemanův „vtip“ můţe ohrozit ţivot unesených dívek. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/glosa-k-cle-/domaci.aspx?c=A130628_152640_domaci_jav 

iDNES.cz. 01/07/2013. První česká mešita funguje v Brně uţ 15 let. Muslimové by chtěli další. 

URL: http://brno.idnes.cz/prvni-ceska-mesita-slavi-v-brne-patnact-let-f26-/brno-

zpravy.aspx?c=A130701_1946742_brno-zpravy_ekr 

iDNES.cz. 02/07/2013. Le Penová přišla kvůli rasismu o imunitu. Jsem disidentka, tvrdí. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/le-penova-prisla-kvuli-rasismu-o-imunitu-jsem-disidentka-tvrdi-pvu-

/zahranicni.aspx?c=A130702_150031_zahranicni_btw 

iDNES.cz. 02/07/2013. Slovensko vystrojilo pro horolezce zabitého teroristy státní pohřeb. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/slovensti-horolezci-zabiti-v-pakistanu-f0z-

/zahranicni.aspx?c=A130702_181149_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 03/07/2013. Zastavte olympiádu pořádanou na kostech muslimů, vyzval kavkazský 

emír. URL: http://zpravy.idnes.cz/soci-olympiada-doku-umarov-rusko-soci-2014-fff-

/zahranicni.aspx?c=A130703_095348_zahranicni_aha 



  Název práce 

28 

 

iDNES.cz. 04/07/2013. Panathinaikos na něj neměl peníze, teď by Borek rád zkusil Turecko. 

URL: http://fotbal.idnes.cz/dukla-borek-by-zkusil-prestup-do-ciziny-f0p-

/fotbal.aspx?c=A130704_120210_fotbal_elv 

iDNES.cz. 07/07/2013. Nepokoje v Egyptě bují i v nemocnicích, Putin varuje před další Sýrií. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/situace-v-egypte-0k0-

/zahranicni.aspx?c=A130707_155910_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 08/07/2013. Hladovkující vězně z Guantánama budou dozorci uměle krmit i o 

Ramadánu. URL: http://zpravy.idnes.cz/vezne-z-guantanama-drzici-hladovku-budou-umele-

krmit-i-o-ramadanu-pyj-/zahranicni.aspx?c=A130708_132647_zahranicni_im 

iDNES.cz. 09/07/2013. Bejrútem otřásl velký výbuch, na místě vypukl mohutný poţár. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/exploze-v-libanonskem-bejrutu-de6-

/zahranicni.aspx?c=A130709_103549_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 09/07/2013. Při útoku v Afghánistánu zemřel slovenský voják, dalších šest je 

zraněno. URL: http://zpravy.idnes.cz/pri-utocich-v-afghanistanu-zemrel-slovensky-vojak-fwl-

/zahranicni.aspx?c=A130709_143501_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 09/07/2013. Premiérem Egypta se stane Bibláví, Baradej získá post viceprezidenta. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/premierem-egypta-bude-biblavi-viceprezidentem-baradej-ppw-

/zahranicni.aspx?c=A130709_165305_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 12/07/2013. Zemanovi vojáci na Hradě se vyzbrojili odstřelovacími puškami. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/odstrelovaci-pusky-pro-hradni-straz-dvt-

/domaci.aspx?c=A130712_095327_domaci_jw 

iDNES.cz. 13/07/2013. V Anglii vybuchla bomba u mešity, podle policie to byl terorismus. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/v-anglii-vybuchla-bomba-u-mesity-podle-policie-to-byl-terorismus-

pxj-/zahranicni.aspx?c=A130712_225315_zahranicni_brd 

iDNES.cz. 16/07/2013. I buddhisté mají svého bin Ládina. Chce vyčistit Barmu od muslimů. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/barma-myanmar-buddhiste-asin-wirathu-usama-rohingove-p0y-

/zahranicni.aspx?c=A130716_113919_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 17/07/2013. Rolling Stone na obálce otiskl Carnajeva. Nechutné, zlobí se 

Američané. URL: http://zpravy.idnes.cz/rolling-stone-na-obalce-otiskl-carnajeva-nechutne-

zlobi-se-americane-1if-/zahranicni.aspx?c=A130717_182621_zahranicni_vrl 

iDNES.cz. 18/07/2013. Neměla jsi štvát proti islámu, napsal Taliban postřelené Malalaj. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/na-malalaj-nestrileli-kvuli-vzdelani-ale-propagande-tvrdi-talibanec-11l-

/zahranicni.aspx?c=A130717_195710_zahranicni_brd 

iDNES.cz. 21/07/2013. Irák je na pokraji občanské války, teror eskaluje během ramadánu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/irak-je-na-pokraji-obcanske-valky-teror-eskaluje-behem-ramadanu-

p7y-/zahranicni.aspx?c=A130716_132831_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 21/07/2013. Pokuta za zahalování naštvala muslimy v Paříţi. Pustili se do policie. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pokuta-za-zahalovani-nastvala-muslimy-v-parizi-pustili-se-do-



  Název práce 

29 

 

policistu-1n8-/zahranicni.aspx?c=A130721_133831_zahranicni_vrl 

iDNES.cz. 22/07/2013. Čechy v Česku nechceme! Web paroduje xenofoby a vyvolává diskusi. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/vznikl-web-cechy-v-cr-nechceme-d2r-

/domaci.aspx?c=A130722_132320_domaci_jj 

iDNES.cz. 28/07/2013. OTÁZKY A ODPOVĚDI: Proč Egypťané znovu vyšli do ulic. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/tresouci-se-egypt-0m4-

/zahranicni.aspx?c=A130728_141247_zahranicni_btw 

iDNES.cz. 02/08/2013. Okupace Palestiny je ranou pro muslimy, tvrdí nový íránský prezident. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/ruhani-o-izraeli-026-

/zahranicni.aspx?c=A130802_121344_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 08/08/2013. Syrští rebelové se chlubí útokem na Asadův konvoj. Vláda ho popírá. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/atentat-na-syrskeho-prezidenta-d3k-

/zahranicni.aspx?c=A130808_090358_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 08/08/2013. Útočníci na skútru polili na Zanzibaru britské dobrovolnice kyselinou. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/utok-kyselinou-na-britske-dobrovolnice-fcx-

/zahranicni.aspx?c=A130808_140711_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 08/08/2013. OBRAZEM: Skončil půst. Muslimský svět slaví, raději však ostraţitě. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/skoncil-pust-muslimsky-svet-slavi-ale-radeji-ostrazite-pjv-

/zahranicni.aspx?c=A130808_154745_zahranicni_vrl 

iDNES.cz. 09/08/2013. Ozbrojenci unesli turecké piloty během transportu z letiště v Libanonu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/ozbrojenci-unesli-v-libanonu-turecke-piloty-f3m-

/zahranicni.aspx?c=A130809_130847_zahranicni_paw 

iDNES.cz. 10/08/2013. Načasované výbuchy aut na devíti místech v Bagdádu zabily 50 lidí. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pri-pumovych-utocich-v-iraku-zahynulo-nejmene-60-lidi-pcc-

/zahranicni.aspx?c=A130810_184056_zahranicni_zt 

iDNES.cz. 11/08/2013. Krvavý konec ramadánu v Iráku. Teroristé zabili skoro stovku lidí. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/atentay-v-iraku-na-konec-ramadanu-d45-

/zahranicni.aspx?c=A130811_151535_zahranicni_zt 

iDNES.cz. 12/08/2013. Věřící řeší, jestli jim víra zakazuje maso ze zkumavky, nebo je košer. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/verici-diskutuji-o-mase-ze-zkumavky-dbb-

/zahranicni.aspx?c=A130812_153700_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 13/08/2013. Dva tresty smrti. Padl rozsudek za nepokoje v čínské muslimské oblasti. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/tresty-smrti-za-nepokoje-v-cinskem-sin-tiangu-muslimske-

ujgurske-oblasti-150-/zahranicni.aspx?c=A130813_074414_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 13/08/2013. Fotky jsou neislámské, varují muslimští duchovní před Facebookem. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/islamsti-duchovni-varuji-pred-facebookem-f1e-

/zahranicni.aspx?c=A130813_113515_zahranicni_tp 



  Název práce 

30 

 

iDNES.cz. 13/08/2013. Český manţelský pár uvázl v Kašmíru kvůli zákazu vycházení. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/cesi-uvizli-v-kasmiru-0th-

/zahranicni.aspx?c=A130813_170843_zahranicni_neh 

iDNES.cz. 14/08/2013. Jméno Muhammad je v Anglii druhé nejpopulárnější, první je Harry. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/druhe-nejcastejsi-jmeno-pro-dite-je-v-britanii-muhammad-pg6-

/zahranicni.aspx?c=A130814_064258_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 15/08/2013. ANALÝZA: Hrozí Egyptu pád do syrské pasti občanské války?. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/analyza-hrozi-egyptu-pad-do-syrske-pasti-obcanske-valky-p2d-

/zahranicni.aspx?c=A130815_192806_zahranicni_paw 

iDNES.cz. 18/08/2013. Islamisté pálí kostely i mešity, bojím se ven, říká egyptská reportérka. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/reporterka-z-egypta-0q3-

/zahranicni.aspx?c=A130818_132036_zahranicni_ad 

iDNES.cz. 19/08/2013. Bratři přestoupili na islám a odjeli bojovat, ze Sýrie káţou Francouzům. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/bratri-prestoupili-na-islam-ted-ze-syrie-kazi-francouzum-pzn-

/zahranicni.aspx?c=A130819_144335_zahranicni_vrl 

iDNES.cz. 22/08/2013. Čtyři vztyčené prsty. Nový symbol demokracie, islámu, či revolty?. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/ctyri-vztycene-prsty-symbol-islamu-db8-

/zahranicni.aspx?c=A130822_115504_zahranicni_paw 

iDNES.cz. 26/08/2013. USA mají důkazy o pouţití chemických zbraní. Asad varuje před 

intervencí. URL: http://zpravy.idnes.cz/syrie-varovala-usa-pred-intervenci-dul-

/zahranicni.aspx?c=A130826_080336_zahranicni_im 

iDNES.cz. 26/08/2013. Erdogan chce ohromit muslimy, staví obří mešitu s nejvyšším 

minaretem. URL: http://zpravy.idnes.cz/turecko-erdogan-mesita-07e-

/zahranicni.aspx?c=A130826_145111_zahranicni_pul 

iDNES.cz. 27/08/2013. Za Traorého kolapsem je nejspíš úraz během zápasu, zůstává v 

nemocnici. URL: http://fotbal.idnes.cz/brnensky-fotbalista-traore-se-po-kolapsu-zotavuje-v-

nemocnici-p7p-/fotbal.aspx?c=A130827_114214_fotbal_min 

iDNES.cz. 27/08/2013. Kdo je s Asadem a kdo s Amerikou? Plánovaný útok rozděluje velmoci. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/zeme-o-zasahu-v-syrii-05e-

/zahranicni.aspx?c=A130827_193431_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 28/08/2013. Americký major zabil třináct lidí, dostal trest smrti. První po 50 letech. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/hasan-dostal-trest-smrti-0xt-

/zahranicni.aspx?c=A130828_210519_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 29/08/2013. KOMENTÁŘ: Udeřit na Asada je správné, i kdyby ho to nepoloţilo. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/komentar-uderit-na-asada-je-spravne-i-kdyby-ho-to-nepolozilo-

pq6-/zahranicni.aspx?c=A130829_1970339_zahranicni_mzi 

iDNES.cz. 04/09/2013. Za projev v brněnské mešitě můţe jít muslimský lídr k soudu. URL: 

http://brno.idnes.cz/zalobci-posilaji-policii-na-muslimy-dbx-/brno-



  Název práce 

31 

 

zpravy.aspx?c=A130904_1972866_brno-zpravy_Ka1 

iDNES.cz. 06/09/2013. Egyptská vláda rozpustí Muslimské bratrstvo, bude opět nelegální. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/egyptska-vlada-chce-rozpustit-muslimske-bratrstvo-fhd-

/zahranicni.aspx?c=A130906_100616_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 06/09/2013. Al-Káida obsadila syrské město, které mluví jazykem Jeţíše Krista. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/al-kaida-v-syrske-valce-0b4-

/zahranicni.aspx?c=A130906_151243_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 07/09/2013. Írán uţ nepopírá holokaust. Odsuzujeme masakry Ţidů i Palestinců, 

říká. URL: http://zpravy.idnes.cz/iran-nepopira-holokaust-0wh-

/zahranicni.aspx?c=A130907_102631_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 12/09/2013. I muslimky musí chodit na školní hodiny plavání, rozhodl německý 

soud. URL: http://zpravy.idnes.cz/soud-v-nemecku-odmitl-uvolnit-muslimku-z-plavani-fb8-

/zahranicni.aspx?c=A130912_074353_zahranicni_vez 

iDNES.cz. 12/09/2013. V USA zatkli pastora Jonese, k výročí 11. září chtěl spálit 2 998 

Koránů. URL: http://zpravy.idnes.cz/v-usa-zatkli-pastora-jonese-chystal-se-palit-koran-fsy-

/zahranicni.aspx?c=A130912_132322_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 13/09/2013. Ať Amerika ekonomicky vykrvácí. Šéf al-Káidy vyzval k útokům uvnitř 

USA. URL: http://zpravy.idnes.cz/ajman-zavahri-vyzval-k-utokum-na-usa-d78-

/zahranicni.aspx?c=A130913_100614_zahranicni_hro 

iDNES.cz. 13/09/2013. Islamisté z USA a Británie zemřeli v přestřelce s bývalými 

spolubojovníky. URL: http://zpravy.idnes.cz/islamiste-ze-zapadu-zemreli-v-prestrelce-f1c-

/zahranicni.aspx?c=A130913_134921_zahranicni_vez 

iDNES.cz. 17/09/2013. Školačka postřelená za kritiku Talibanu má šanci na Sacharovovu cenu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistanska-skolacka-malaj-navrzena-na-sacharovovu-cenu-pke-

/zahranicni.aspx?c=A130917_101506_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 20/09/2013. Osbornovo Odpuštění je útlá kniha, která se pohybuje jako panter. URL: 

http://kultura.idnes.cz/oddpusteni-lawrence-osborne-dgt-

/literatura.aspx?c=A130920_104210_literatura_ts 

iDNES.cz. 20/09/2013. Z bývalých garáţí v centru Karlových Varů bude muslimská 

modlitebna. URL: http://zpravy.idnes.cz/z-byvalych-garazi-v-centru-karlovych-varu-bude-

muslimska-modlitebna-1gh-/domaci.aspx?c=A130920_1979361_vary-zpravy_slv 

iDNES.cz. 21/09/2013. Somálští islamisté postříleli 39 lidí v keňské metropoli Nairobi. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/islamiste-v-keni-postrileli-39-lidi-d5q-

/zahranicni.aspx?c=A130921_201322_zahranicni_zt 

iDNES.cz. 22/09/2013. Islamisté s bombami vběhli mezi křesťany před kostelem, zabili 78 lidí. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/atentatnici-se-odpalili-pred-kostelem-v-paksitanu-desitky-mrtvych-

1d5-/zahranicni.aspx?c=A130922_104154_zahranicni_vrl 



  Název práce 

32 

 

iDNES.cz. 23/09/2013. Tunisanky vedou v Sýrii „sexuální dţihád“. Vláda to chce zastavit. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/syrie-dzihad-sexualni-tunisko-dew-

/zahranicni.aspx?c=A130923_184835_zahranicni_pul 

iDNES.cz. 28/09/2013. Rúháního po návratu domů zasypaly boty a vejce kvůli hovoru s 

Obamou. URL: http://zpravy.idnes.cz/ruhani-a-hazeni-vajicek-a-bot-dgc-

/zahranicni.aspx?c=A130928_153805_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 30/09/2013. Řízení auta škodí vaječníkům, brojí šajch proti ţenám v Saúdské Arábii. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/rizeni-auta-zenam-skodi-saudska-arabie-dhe-

/zahranicni.aspx?c=A130930_095638_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 01/10/2013. Zeman v Hradci radil Izraeli, co s Palestinci. Rád čtu o Hitlerovi, 

přiznal. URL: http://hradec.idnes.cz/milos-zeman-prijel-do-hradce-kralove-na-dny-pro-izrael-

pd8-/hradec-zpravy.aspx?c=A131001_110632_hradec-zpravy_pos 

iDNES.cz. 02/10/2013. Mám důkaz, ţe chemický útok v Sýrii nahráli rebelové, tvrdí řádová 

sestra. URL: http://zpravy.idnes.cz/jeptiska-prostudovala-video-obeti-chemickeho-utoku-na-

vine-jsou-rebelove-1r1-/zahranicni.aspx?c=A131002_135455_zahranicni_dam 

iDNES.cz. 03/10/2013. Facebook Změny napadli hackeři. Zeď zaplavili rasistickými příspěvky. 

URL: http://liberec.idnes.cz/facebook-zmeny-napadli-hackeri-dz0-/liberec-

zpravy.aspx?c=A131003_153713_liberec-zpravy_tm 

iDNES.cz. 04/10/2013. Úřady prověří, zda muslimové ve Varech nestaví místo učebny 

modlitebnu. URL: http://vary.idnes.cz/modlitebna-muslimu-v-karlovych-varech-dhk-/vary-

zpravy.aspx?c=A131004_1984218_vary-zpravy_slv 

iDNES.cz. 06/10/2013. Z prodejen Billa zmizí halal kuře, prodej jídla pro muslimy budil vášně. 

URL: http://ekonomika.idnes.cz/prodej-halal-kurete-v-bille-ddm-

/ekonomika.aspx?c=A131005_163924_domaci_jw 

iDNES.cz. 06/10/2013. Dvojice mladých Maročanů skončila v poutech kvůli fotce na 

Facebooku. URL: http://zpravy.idnes.cz/milence-v-maroku-zatkli-kvuli-fotce-na-facebooku-fuf-

/zahranicni.aspx?c=A131005_173209_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 06/10/2013. Město, které se vymyká Sýrii. V Jabrúdu vládne mír a náboţenské 

pochopení. URL: http://zpravy.idnes.cz/jabrud-v-syrii-0p1-

/zahranicni.aspx?c=A131006_120809_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 08/10/2013. Kuvajt chce testovat cestovatele na homosexualitu. URL: 

http://cestovani.idnes.cz/kuvajt-a-testy-na-homosexualitu-da5-/kolem-

sveta.aspx?c=A131008_113607_kolem-sveta_tom 

iDNES.cz. 09/10/2013. Zastavte muslimskou modlitebnu, píší lidé karlovarským zastupitelům. 

URL: http://vary.idnes.cz/lide-se-bouri-proti-muslimske-modlitebne-fpa-/vary-

zpravy.aspx?c=A131009_154020_vary-zpravy_pl 

iDNES.cz. 10/10/2013. Palestinci: Češi nás ujistili, ţe ambasáda zůstane v Tel Avivu. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/oop-palestina-ceska-republika-zeman-ambasada-f3c-



  Název práce 

33 

 

/zahranicni.aspx?c=A131010_103116_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 14/10/2013. Křesťané nesmí pouţívat slovo Alláh, rozhodl soud v Malajsii. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/nemuslimove-v-malajsii-nesmi-rikat-allah-ff8-

/zahranicni.aspx?c=A131014_080345_zahranicni_vez 

iDNES.cz. 15/10/2013. Syřané na předměstích hladoví. Duchovní jim povolili jíst kočky a psy. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/hlad-v-syrii-jezte-psy-a-kocky-dovolili-knezove-frl-

/zahranicni.aspx?c=A131015_200210_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 16/10/2013. Zeman: Unesené Češky jsou mezi Pákistánem a Afghánistánem, 

vyjednáváme. URL: http://zpravy.idnes.cz/unesene-cesky-v-pakistanu-09a-

/domaci.aspx?c=A131016_112034_domaci_hro 

iDNES.cz. 16/10/2013. Nepokoje v Moskvě ustaly. Policie viní z vraţdy opilce z Ázerbajdţánu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/etnicke-nepokoje-v-moskve-b-dfc-

/zahranicni.aspx?c=A131016_104243_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 16/10/2013. RECENZE: Schwarzenegger se Stallonem prchají z vězení jako 

zamlada. URL: http://kultura.idnes.cz/recenze-plan-uteku-0nx-

/filmvideo.aspx?c=A131016_114002_filmvideo_ts 

iDNES.cz. 16/10/2013. Objev nové civilizace? Moţná ano, hlásí z Iráku plzeňští archeologové. 

URL: http://plzen.idnes.cz/archeologove-plzen-objev-civilizace-rozhovor-novacek-pp3-/plzen-

zpravy.aspx?c=A131016_144826_tv-zpravy_vov 

iDNES.cz. 18/10/2013. Saúdové odmítli křeslo v Radě bezpečnosti, OSN je podle nich 

neschopná. URL: http://zpravy.idnes.cz/saudove-odmitli-kreslo-v-rade-bezpecnosti-osn-je-

podle-nich-neschopna-12x-/zahranicni.aspx?c=A131018_112517_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 19/10/2013. Pojďte bojovat do Sýrie, svolávají se čeští mudţahedíni. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/pojdte-bojovat-do-syrie-svolavaji-se-cesti-mudzahidove-pi1-

/domaci.aspx?c=A131017_104053_domaci_js 

iDNES.cz. 20/10/2013. Muslimové v britských káznicích nutí spoluvězně konvertovat. I 

násilím. URL: http://zpravy.idnes.cz/konverze-k-islamu-v-britskych-veznicich-fdz-

/zahranicni.aspx?c=A131020_121047_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 21/10/2013. Modlitebnu ve Varech stavět nemůţete, vzkázal úřad muslimům. URL: 

http://vary.idnes.cz/urad-stopnul-stavbu-muslimske-motlitebny-fjj-/vary-

zpravy.aspx?c=A131021_1990499_vary-zpravy_pl 

iDNES.cz. 21/10/2013. Ve volgogradském autobusu se odpálila ţena, zabila nejméně pět lidí. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/vybuch-autobusu-ve-volgogradu-dzd-

/zahranicni.aspx?c=A131021_124825_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 26/10/2013. U pákistánských hranic zabili útočníci 14 íránských vojáků. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/u-pakistanskych-hranic-zabili-utocnici-14-iranskych-vojaku-pnm-

/zahranicni.aspx?c=A131026_095410_zahranicni_dam 



  Název práce 

34 

 

iDNES.cz. 28/10/2013. Nealko víno bojuje o své místo na trhu. To české oceňují muslimové. 

URL: http://ekonomika.idnes.cz/nealkoholicka-vina-v-cesku-hodnoceni-dvv-

/ekonomika.aspx?c=A131025_123332_ekonomika_neh 

iDNES.cz. 01/11/2013. Promiň, ţe jsem ti zničil ţivot, řekl umírající matce Breivik. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/promin-ze-jsem-ti-znicil-zivot-rekl-matce-atentatnik-breivik-p5g-

/zahranicni.aspx?c=A131101_150131_zahranicni_dam 

iDNES.cz. 03/11/2013. Na Blízkém východě proţila řadu let, teď o nich lidem vypráví a píše. 

URL: http://vary.idnes.cz/arabistka-emire-khidayerova-zavitala-do-varu-fnk-/vary-

zpravy.aspx?c=A131024_1991829_vary-zpravy_pl 

iDNES.cz. 06/11/2013. Syrští povstalci lákají nové bojovníky na fotky usměvavých mrtvol. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/povstalci-v-syrii-davaji-na-internet-fotky-mrtvych-s-usmevem-na-

rtech-1kb-/zahranicni.aspx?c=A131105_142252_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 06/11/2013. Americký snílek, který unesl letadlo na Kubu, se po letech vrací domů. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/william-potts-kuba-usa-unos-letadlo-db1-

/zahranicni.aspx?c=A131106_111118_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 07/11/2013. Pákistánský Taliban má nového šéfa, strůjce útoku na dívku Malalaj. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistan-taliban-maulan-fazlullah-hakimullah-mahsud-f9e-

/zahranicni.aspx?c=A131107_161534_zahranicni_aha 

iDNES.cz. 07/11/2013. Slečna Marvelová. Hrdinkou nového komiksu bude muslimská dívka. 

URL: http://kultura.idnes.cz/muslimka-komiks-0j7-

/literatura.aspx?c=A131107_163330_literatura_ts 

iDNES.cz. 15/11/2013. Svět na nás zapomněl, stěţují si Filipínci ze zpustošeného Marabutu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/zapomenute-obeti-tajfunu-0yi-

/zahranicni.aspx?c=A131115_111320_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 18/11/2013. Nigerijci, kteří v Londýně rozsekali britského vojáka, stanuli před 

soudem. URL: http://zpravy.idnes.cz/v-britanii-zacal-soud-s-vrahy-britskeho-vojaka-rigbyho-

p1i-/zahranicni.aspx?c=A131118_185547_zahranicni_im 

iDNES.cz. 24/11/2013. Do Sýrie míří bratrská pomoc z Kavkazu, Čečenci to berou jako výcvik. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/cecenci-bojuji-v-syrii-06q-

/zahranicni.aspx?c=A131121_135703_zahranicni_bse 

iDNES.cz. 27/11/2013. Al-Káida láká na pětihvězdičkový dţihád do Sýrie. Šampon a iPad s 

sebou. URL: http://zpravy.idnes.cz/moderni-technologie-v-syrske-valce-dud-

/zahranicni.aspx?c=A131127_112144_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 29/11/2013. Stát nás pronásleduje a boří nám mešity, zlobí se muslimové v Angole. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pronasleduji-nas-a-bori-nam-mesity-zlobi-se-muslimove-v-angole-

pbd-/zahranicni.aspx?c=A131129_190307_zahranicni_ipl 

iDNES.cz. 04/12/2013. Arabové hledali talenty, zaujala raperka v hidţábu i blondýnka z USA. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/arabove-maji-talent-reprka-hidzab-islam-d9u-



  Název práce 

35 

 

/zahranicni.aspx?c=A131204_151212_zahranicni_vez 

iDNES.cz. 07/12/2013. Rodinný dţihád: Maročan vzal do Sýrie bojovat všech pět synů. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/rodinny-dzihad-marocan-vzal-vsech-pet-synu-bojovat-do-syrie-pqa-

/zahranicni.aspx?c=A131207_151625_zahranicni_dam 

iDNES.cz. 10/12/2013. Pákistánský duchovní podpořil injekce proti obrně. Radikálové je 

zakazují. URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistansky-duchovni-podporil-zakazovane-ockovani-

fhv-/zahranicni.aspx?c=A131210_213637_zahranicni_zt 

iDNES.cz. 15/12/2013. Bomby, únosy, útěk. V Iráku uţ nezbyli skoro ţádní křesťané. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/odchazeni-krestanu-z-iraku-ddp-

/zahranicni.aspx?c=A131215_165439_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 18/12/2013. Egypt bude soudit exprezidenta Mursího za spiknutí a velezradu. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/mursi-bude-souzen-za-spiknuti-dk8-

/zahranicni.aspx?c=A131218_144904_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 19/12/2013. Dţihádisté v Sýrii bičují a mučí i děti, popisuje Amnesty International. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/dzihadiste-v-syrii-bicuji-a-muci-i-deti-popisuje-amnesty-

international-1m5-/zahranicni.aspx?c=A131219_120209_zahranicni_dam 

iDNES.cz. 19/12/2013. Před mešitu v Brně někdo vysypal kosti, na kliku pověsil vepřové. URL: 

http://brno.idnes.cz/veprove-kosti-pred-brnenskou-mesitou-d8w-/brno-

zpravy.aspx?c=A131219_163846_brno-sport_kol 

iDNES.cz. 23/12/2013. Bez dcerky neodejdu II. Vychází opravdový příběh malé Mahtob 

Mahmoodyové. URL: http://kultura.idnes.cz/bez-dcerky-neodejdu-2-0lt-

/literatura.aspx?c=A131223_120350_literatura_ts 

iDNES.cz. 25/12/2013. Muslimské bratrstvo je teroristická organizace, rozhodla egyptská vláda. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/muslimske-bratrstvo-je-teroristicka-organizace-fuu-

/zahranicni.aspx?c=A131225_170252_zahranicni_brm 

iDNES.cz. 27/12/2013. V Sarajevu zavedli po letech vánoční prázdniny i pro muslimské 

školáky. URL: http://zpravy.idnes.cz/vanoce-v-sarajevu-i-pro-muslimy-d3q-

/zahranicni.aspx?c=A131227_063836_zahranicni_wlk 

iDNES.cz. 30/12/2013. Nehýbej se, zavelel policista. A muţ na nádraţí odpálil bombu v batohu. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/atentat-na-nadrazi-ve-volgogradu-do7-

/zahranicni.aspx?c=A131230_154454_zahranicni_tp 

iDNES.cz. 30/12/2013. Karlovarští muslimové se modlitebny nevzdávají. Hledají nové 

prostory. URL: http://vary.idnes.cz/muslimove-v-karlovych-varech-dale-hledaji-prostory-pro-

modlitebnu-1ds-/vary-zpravy.aspx?c=A131230_2016159_vary-zpravy_slv 

iDNES.cz. 31/12/2013. Jsou schopni zaútočit kdekoliv, říká expert o pachatelích útoků v Rusku. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/jsou-schopni-zautocit-kdekolv-rika-expert-pachatelich-utoku-v-

rusku-1ji-/zahranicni.aspx?c=A131231_2016594_zahranicni_js 



  Název práce 

36 

 

iDNES.cz. 08/01/2014. Nic se ti nestane, říkal bratr dívence chycené ve vestě plné výbušnin. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/afghanska-divka-a-sebevrazedny-atentat-dya-

/zahranicni.aspx?c=A140108_111650_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 08/01/2014. Šéfa kyrgyzských muslimů natočili při sexu, kvůli skandálu odstoupil. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/sef-kyrgyzskymch-muslimu-odstouil-kvuli-skandalnim-zaberum-

p5y-/zahranicni.aspx?c=A140108_142646_zahranicni_vrl 

iDNES.cz. 11/01/2014. Ariel Šaron: Ostřílený vojevůdce, jenţ Palestincům nakonec nabídl mír. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/zemrel-ariel-saron-0nb-

/zahranicni.aspx?c=A140101_194703_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 14/01/2014. Egypťané hlasují o nové ústavě, nejméně osm lidí zemřelo. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/referendum-o-ustave-v-egypte-nova-ustava-v-egypte-f7s-

/zahranicni.aspx?c=A140114_110104_zahranicni_bse 

iDNES.cz. 14/01/2014. Londýn udělil ateistovi náboţenský azyl, doma mu hrozila smrt. URL: 

http://zpravy.idnes.cz/londyn-udelil-azyl-afghanci-ve-vlasti-ateistovi-hrozi-smrt-p42-

/zahranicni.aspx?c=A140114_120945_zahranicni_vrl 

iDNES.cz. 16/01/2014. Nová ústava egyptským referendem prošla, armáda bude opět mocná. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/referendum-o-ustave-v-egypte-dgh-

/zahranicni.aspx?c=A140116_065056_zahranicni_skr 

iDNES.cz. 18/01/2014. Nařizoval kamenování a sekání rukou. Malijci dopadli islámského 

soudce. URL: http://zpravy.idnes.cz/muslimsky-soudce-timbuktu-zadrzen-duu-

/zahranicni.aspx?c=A140118_165735_zahranicni_mlb 

iDNES.cz. 22/01/2014. Muţ, který udělal z papeţe spásu církve. Bývalý novinář i člen Opus 

Dei. URL: http://zpravy.idnes.cz/pr-papeze-frantiska-046-

/zahranicni.aspx?c=A140121_173722_zahranicni_ert 

iDNES.cz. 22/01/2014. Jste zrádci a zaprodanci, pustil se Asadův ministr do rebelů ve 

Švýcarsku. URL: http://zpravy.idnes.cz/syrsky-ministr-zahranici-oznacil-opozici-za-zradce-fhv-

/zahranicni.aspx?c=A140122_115032_zahranicni_btw 

iDNES.cz. 22/01/2014. Univerzitou hýbe facebookový spor o islám. Hádal se vyučující a 

studentka. URL: http://budejovice.idnes.cz/expanze-islamu-je-problem-0yy-/budejovice-

zpravy.aspx?c=A140122_2025015_budejovice-zpravy_kol 

iDNES.cz. 24/01/2014. Jsem prorok, psal v Pákistánu britský schizofrenik. Dostal trest smrti. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistan-islam-koran-trest-smrti-rouhani-schizofrenie-britanie-p8g-

/zahranicni.aspx?c=A140124_194054_zahranicni_ipl 

iDNES.cz. 27/01/2014. Syn izraelského premiéra randí s Norkou, ortodoxní ţidé ho plísní. 

URL: http://zpravy.idnes.cz/jair-netanjahu-chodi-s-norskou-krestankou-fiu-

/zahranicni.aspx?c=A140127_124229_zahranicni_mlb 

 



  Název práce 

37 

 

Novinky.cz 

NOVINKY.CZ. 01/02/2013. Před ambasádou USA v Ankaře se odpálil levicový radikál. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/291998-pred-ambasadou-usa-v-

ankare-se-odpalil-levicovy-radikal.html 

NOVINKY.CZ. 02/02/2013. Německý salafista vyhroţuje Merkelové smrtí, kontrarozvědka o 

tom ví. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/292082-nemecky-salafista-vyhrozuje-

merkelove-smrti-kontrarozvedka-o-tom-vi.html 

NOVINKY.CZ. 04/02/2013. V Egyptě umučili demonstranta, oficiálně zemřel při autonehodě. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/292233-v-egypte-umucili-

demonstranta-oficialne-zemrel-pri-autonehode.html 

NOVINKY.CZ. 04/02/2013. Podle francouzského ministra vzbouřenci v Mali dlouho nevydrţí. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292194-podle-francouzskeho-ministra-

vzbourenci-v-mali-dlouho-nevydrzi.html 

NOVINKY.CZ. 05/02/2013. Ať se dívky zahalují od narození, ubude znásilnění, tvrdí saúdský 

duchovní. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/292255-at-se-

divky-zahaluji-od-narozeni-ubude-znasilneni-tvrdi-saudsky-duchovni.html 

NOVINKY.CZ. 05/02/2013. Známý dánský kritik islámu Hedegaard vyvázl z pokusu o atentát. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/292337-znamy-dansky-kritik-islamu-

hedegaard-vyvazl-z-pokusu-o-atentat.html 

NOVINKY.CZ. 06/02/2013. Francouzi připravují odchod z Mali, zabili stovky islamistů. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292384-francouzi-pripravuji-odchod-z-mali-zabili-

stovky-islamistu.html 

NOVINKY.CZ. 06/02/2013. Vláda vyšle vojáky do Mali. URL: 

http://www.novinky.cz/domaci/292428-vlada-vysle-vojaky-do-mali.html 

NOVINKY.CZ. 06/02/2013. Zásah v Mali je skutečnou válkou s teroristy, řekl francouzský 

ministr. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292456-zasah-v-mali-je-skutecnou-

valkou-s-teroristy-rekl-francouzsky-ministr.html 

NOVINKY.CZ. 07/02/2013. Tvrdé boje o centrum Damašku. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/292533-tvrde-boje-o-centrum-

damasku.html 

NOVINKY.CZ. 07/02/2013. Mistr bojových umění zahájí 63. Berlinale. URL: 

http://www.novinky.cz/kultura/292544-mistr-bojovych-umeni-zahaji-63-berlinale.html 

NOVINKY.CZ. 07/02/2013. Pentagon je pro vyzbrojení syrských rebelů. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/292644-pentagon-je-pro-vyzbrojeni-

syrskych-rebelu.html 

NOVINKY.CZ. 10/02/2013. Republikánský senátor pohrozil, ţe zablokuje nominace na šéfy 

obrany a CIA. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/292832-republikansky-senator-



  Název práce 

38 

 

pohrozil-ze-zablokuje-nominace-na-sefy-obrany-a-cia.html 

NOVINKY.CZ. 11/02/2013. Coelho místo vyprávění příběhů spíš káţe. URL: 

http://www.novinky.cz/kultura/292861-coelho-misto-vypraveni-pribehu-spis-kaze.html 

NOVINKY.CZ. 12/02/2013. Mali zatím nechce na svém území modré přilby. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/293006-mali-zatim-nechce-na-svem-uzemi-modre-

prilby.html 

NOVINKY.CZ. 13/02/2013. Češi budou v Mali nejprve střeţit velitelství spojenecké operace. 

URL: http://www.novinky.cz/domaci/293148-cesi-budou-v-mali-nejprve-strezit-velitelstvi-

spojenecke-operace.html 

NOVINKY.CZ. 15/02/2013. Výběr Salonu: Thompson, Hamannová a Listopad. URL: 

http://www.novinky.cz/kultura/salon/293119-vyber-salonu-thompson-hamannova-a-

listopad.html 

NOVINKY.CZ. 17/02/2013. V Libyi zadrţeli cizince šířící křesťanství. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/293488-v-libyi-zadrzeli-cizince-sirici-krestanstvi.html 

NOVINKY.CZ. 18/02/2013. Pobírejte dávky na dţihád, ovládneme Evropu, radil britským 

muslimům kazatel. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-

dzihad-ovladneme-evropu-radil-britskym-muslimum-kazatel.html 

NOVINKY.CZ. 28/02/2013. Účtování s minulostí rozděluje Bangladéš, trest smrti pro 

muslimského politika spustil nepokoje. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/294708-

uctovani-s-minulosti-rozdeluje-banglades-trest-smrti-pro-muslimskeho-politika-spustil-

nepokoje.html 

NOVINKY.CZ. 03/03/2013. Velitel africké Al-Káidy je mrtev, hlásí vojáci z Čadu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/294884-velitel-africke-al-kaidy-je-mrtev-hlasi-vojaci-z-

cadu.html 

NOVINKY.CZ. 06/03/2013. Egyptský soud rozhodl o odloţení voleb. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/295266-egyptsky-soud-rozhodl-o-

odlozeni-voleb.html 

NOVINKY.CZ. 07/03/2013. Ţena oblékla synkovi Dţihádovi tričko s nápisem Jsem bomba, 

hrozí jí pokuta. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/295406-zena-oblekla-synkovi-

dzihadovi-tricko-s-napisem-jsem-bomba-hrozi-ji-pokuta.html 

NOVINKY.CZ. 07/03/2013. Francouzi se začnou stahovat z Mali. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295309-francouzi-se-zacnou-stahovat-z-mali.html 

NOVINKY.CZ. 09/03/2013. Tálibán se americkému ministrovi připomněl sebevraţedným 

atentátem. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295542-taliban-se-americkemu-

ministrovi-pripomnel-sebevrazednym-atentatem.html 

NOVINKY.CZ. 09/03/2013. Zabili jsme sedm unesených cizinců, tvrdí nigerijští islamisté. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295568-zabili-jsme-sedm-unesenych-cizincu-



  Název práce 

39 

 

tvrdi-nigerijsti-islamiste.html 

NOVINKY.CZ. 13/03/2013. Zástupce EU zahynul v Sýrii při ostřelování raketami. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/295950-zastupce-eu-zahynul-v-syrii-

pri-ostrelovani-raketami.html 

NOVINKY.CZ. 13/03/2013. Senátoři posvětili vyslání vojáků do Mali. URL: 

http://www.novinky.cz/domaci/295947-senatori-posvetili-vyslani-vojaku-do-mali.html 

NOVINKY.CZ. 17/03/2013. Islamisté v Německu plánovali atentát, měli zbraň z ČR. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/296287-islamiste-v-nemecku-planovali-atentat-meli-

zbran-z-cr.html 

NOVINKY.CZ. 28/03/2013. V bytě zastřeleného Alţířana našla belgická policie automatické 

zbraně. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/297433-v-byte-zastreleneho-alzirana-

nasla-belgicka-policie-automaticke-zbrane.html 

NOVINKY.CZ. 30/03/2013. Komik hanobil islám a urazil prezidenta, v Egyptě mu hrozí 

vězení. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/297666-komik-

hanobil-islam-a-urazil-prezidenta-v-egypte-mu-hrozi-vezeni.html 

NOVINKY.CZ. 02/04/2013. Třináct dětí zemřelo při poţáru barmské školy, mohla být 

zapálena. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/297779-trinact-deti-zemrelo-pri-pozaru-

barmske-skoly-mohla-byt-zapalena.html 

NOVINKY.CZ. 07/04/2013. Po pohřbu zabitých Koptů vypuklo v Káhiře násilí. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/298314-po-pohrbu-zabitych-koptu-vypuklo-v-kahire-

nasili.html 

NOVINKY.CZ. 08/04/2013. Ţeny v bílých pláštích, které své práci obětovaly celý ţivot. URL: 

http://www.novinky.cz/zena/styl/297305-zeny-v-bilych-plastich-ktere-sve-praci-obetovaly-cely-

zivot.html 

NOVINKY.CZ. 09/04/2013. Irácká Al-Káida oznámila spojení s radikály v Sýrii. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/298560-iracka-al-kaida-oznamila-

spojeni-s-radikaly-v-syrii.html 

NOVINKY.CZ. 16/04/2013. V Bostonu identifikovali druhou oběť útoku, na maratón se šla 

podívat s přítelem. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299287-v-bostonu-

identifikovali-druhou-obet-utoku-na-maraton-se-sla-podivat-s-pritelem.html 

NOVINKY.CZ. 17/04/2013. Třetí obětí atentátu v Bostonu je čínská studentka. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299290-treti-obeti-atentatu-v-bostonu-je-cinska-

studentka.html 

NOVINKY.CZ. 20/04/2013. Atentátník z Bostonu se v poslední době radikalizoval, píše 

americký deník. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299694-atentatnik-z-bostonu-

se-v-posledni-dobe-radikalizoval-pise-americky-denik.html 

NOVINKY.CZ. 21/04/2013. Nikdy nechtěl bojovat proti Západu, tvrdí matka atentátníka z 



  Název práce 

40 

 

Bostonu. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299704-nikdy-nechtel-bojovat-proti-

zapadu-tvrdi-matka-atentatnika-z-bostonu.html 

NOVINKY.CZ. 22/04/2013. Dţochara jeho starší bratr vyuţil, tvrdí strýc atentátníků z Bostonu. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299769-dzochara-jeho-starsi-bratr-vyuzil-

tvrdi-stryc-atentatniku-z-bostonu.html 

NOVINKY.CZ. 22/04/2013. Útočníka z Bostonu v nemocnici obvinili, hrozí mu trest smrti. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/299856-utocnika-z-bostonu-v-nemocnici-

obvinili-hrozi-mu-trest-smrti.html 

NOVINKY.CZ. 23/04/2013. Teroristé vymývají mozky ani ne pětiletým dětem, ty na šokujícím 

videu střílejí z kalašnikovů. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/299956-teroriste-vymyvaji-mozky-ani-ne-petiletym-detem-ty-na-sokujicim-videu-

strileji-z-kalasnikovu.html 

NOVINKY.CZ. 24/04/2013. Atentátníci z Bostonu se mstili i za války v Iráku a v Afghánistánu. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/300010-atentatnici-z-bostonu-se-mstili-i-za-

valky-v-iraku-a-v-afghanistanu.html 

NOVINKY.CZ. 27/04/2013. U newyorských dvojčat se našel kus podvozku z letadla. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/300391-u-newyorskych-dvojcat-se-nasel-kus-

podvozku-z-letadla.html 

NOVINKY.CZ. 29/04/2013. V Hurgadě otevřeli hotel, kde nenabízejí alkohol. Má i oddělené 

koupaliště pro ţeny. URL: http://www.novinky.cz/cestovani/300554-v-hurgade-otevreli-hotel-

kde-nenabizeji-alkohol-ma-i-oddelene-koupaliste-pro-zeny.html 

NOVINKY.CZ. 30/04/2013. Hizballáh slibuje, ţe nenechá Asada padnout. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/300709-hizballah-slibuje-ze-

nenecha-asada-padnout.html 

NOVINKY.CZ. 01/05/2013. Většina muslimů chce uplatňovat islámské právo šaría. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/300713-vetsina-muslimu-chce-uplatnovat-islamske-

pravo-saria.html 

NOVINKY.CZ. 06/05/2013. Půl miliónu islamistických radikálů poţadovalo věšení nevěřících. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/301115-pul-milionu-islamistickych-radikalu-

pozadovalo-veseni-nevericich.html 

NOVINKY.CZ. 22/05/2013. Muţe vyslýchaného kvůli útoku v Bostonu agent FBI zastřelil. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/302665-muze-vyslychaneho-kvuli-utoku-v-

bostonu-agent-fbi-zastrelil.html 

NOVINKY.CZ. 24/05/2013. Za útoky v Nigeru stál Mochtár Belmochtár, tvrdí Mauritánie. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/302842-za-utoky-v-nigeru-stal-mochtar-

belmochtar-tvrdi-mauritanie.html 

NOVINKY.CZ. 29/05/2013. Rodina útočníka z Londýna cítí hanbu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/303287-rodina-utocnika-z-londyna-citi-hanbu.html 



  Název práce 

41 

 

NOVINKY.CZ. 31/05/2013. USA prověřují s pomocí ČR zabití Američanky v Sýrii. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/303533-usa-proveruji-s-pomoci-cr-

zabiti-americanky-v-syrii.html 

NOVINKY.CZ. 31/05/2013. Muţe, který bodl vojáka do krku, ve Francii obvinili z pokusu o 

vraţdu. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/303634-muze-ktery-bodl-vojaka-do-

krku-ve-francii-obvinili-z-pokusu-o-vrazdu.html 

NOVINKY.CZ. 05/06/2013. Nový pákistánský premiér odmítá americké nálety dronů, musejí 

skončit. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/303987-novy-pakistansky-premier-

odmita-americke-nalety-dronu-museji-skoncit.html 

NOVINKY.CZ. 06/06/2013. Bojíme se mnohohlasu, říká drţitel Goncourtovy ceny Alexis 

Jenni. URL: http://www.novinky.cz/kultura/salon/303964-bojime-se-mnohohlasu-rika-drzitel-

goncourtovy-ceny-alexis-jenni.html 

NOVINKY.CZ. 08/06/2013. Klášter Borobudur: Poznejte tajemství stavby, kterou její 

obyvatelé náhle opustili. URL: http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/303998-klaster-

borobudur-poznejte-tajemstvi-stavby-kterou-jeji-obyvatele-nahle-opustili.html 

NOVINKY.CZ. 16/06/2013. Islamistický kazatel dostal v Egyptě 11 let za spálení bible. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/305027-islamisticky-kazatel-dostal-

v-egypte-11-let-za-spaleni-bible.html 

NOVINKY.CZ. 18/06/2013. Gigantické kostely, obří mešity: Jak vypadají největší náboţenské 

stavby světa. URL: http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/304872-giganticke-kostely-obri-

mesity-jak-vypadaji-nejvetsi-nabozenske-stavby-sveta.html 

NOVINKY.CZ. 25/06/2013. Teroristé měli v Německu útočit modely letadel. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/305862-teroriste-meli-v-nemecku-utocit-modely-

letadel.html 

NOVINKY.CZ. 25/06/2013. Mezi oběťmi islamistů identifikovali prvního slovenského 

horolezce. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/305866-mezi-obetmi-islamistu-

identifikovali-prvniho-slovenskeho-horolezce.html 

NOVINKY.CZ. 26/06/2013. Americká firma maţe náboje proti islamistům vepřovým tukem. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/306042-americka-firma-maze-naboje-proti-

islamistum-veprovym-tukem.html 

NOVINKY.CZ. 26/06/2013. Ujguři zaútočili na policejní stanice, 27 mrtvých. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/306047-ujguri-zautocili-na-policejni-stanice-27-

mrtvych.html 

NOVINKY.CZ. 26/06/2013. Dcera mrtvého slovenského horolezce přijala muslimskou víru. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/306162-dcera-mrtveho-slovenskeho-horolezce-

prijala-muslimskou-viru.html 

NOVINKY.CZ. 28/06/2013. Zemanovo Alláhu akbar v Německu nebyl nevinný ţert, říká šéf 

muslimských obcí. URL: http://www.novinky.cz/domaci/306343-zemanovo-allahu-akbar-v-



  Název práce 

42 

 

nemecku-nebyl-nevinny-zert-rika-sef-muslimskych-obci.html 

NOVINKY.CZ. 28/06/2013. Carnajeva obţalovali kvůli útoku v Bostonu. Měl jsem na to právo, 

hájil se. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/306346-carnajeva-obzalovali-kvuli-

utoku-v-bostonu-mel-jsem-na-to-pravo-hajil-se.html 

NOVINKY.CZ. 30/06/2013. V Egyptě to opět vře, v ulicích umírají lidé. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/306476-v-egypte-to-opet-vre-v-

ulicich-umiraji-lide.html 

NOVINKY.CZ. 01/07/2013. Máte 48 hodin na vyřešení krize, dala egyptská armáda ultimátum 

politikům. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/306536-mate-48-

hodin-na-vyreseni-krize-dala-egyptska-armada-ultimatum-politikum.html 

NOVINKY.CZ. 03/07/2013. Doku Umarov vyzval k útokům na olympiádu v Soči. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/306783-doku-umarov-vyzval-k-utokum-na-

olympiadu-v-soci.html 

NOVINKY.CZ. 04/07/2013. Násilí v Egyptě pokračuje i po převratu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/306862-nasili-v-egypte-pokracuje-i-

po-prevratu.html 

NOVINKY.CZ. 05/07/2013. Atentátník zabil dvanáct afghánských policistů den po vraţdě 

velitelky. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/307002-atentatnik-zabil-dvanact-

afghanskych-policistu-den-po-vrazde-velitelky.html 

NOVINKY.CZ. 05/07/2013. Páteční protesty v Egyptě mají uţ deset obětí a dvě stovky 

zraněných. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307011-patecni-

protesty-v-egypte-maji-uz-deset-obeti-a-dve-stovky-zranenych.html 

NOVINKY.CZ. 09/07/2013. Egyptský prezident chce změnu ústavy a nové volby. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307246-egyptsky-prezident-chce-

zmenu-ustavy-a-nove-volby.html 

NOVINKY.CZ. 10/07/2013. Tarantinův spolupracovník natočil drama, které zakázali v mnoha 

arabských zemích. URL: http://www.novinky.cz/kultura/307433-tarantinuv-spolupracovnik-

natocil-drama-ktere-zakazali-v-mnoha-arabskych-zemich.html 

NOVINKY.CZ. 10/07/2013. Veřejnoprávní televize v Británii svolává ráno muslimy k 

modlitbě. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/307375-verejnopravni-televize-v-

britanii-svolava-rano-muslimy-k-modlitbe.html 

NOVINKY.CZ. 10/07/2013. Zápas o moc v Egyptě pokračuje, na šéfa Muslimského bratrstva 

vydali zatykač. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307406-zapas-

o-moc-v-egypte-pokracuje-na-sefa-muslimskeho-bratrstva-vydali-zatykac.html 

NOVINKY.CZ. 12/07/2013. Velitele povstalců v Sýrii zabili konkurenční islamisté. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/307607-velitele-povstalcu-v-syrii-

zabili-konkurencni-islamiste.html 



  Název práce 

43 

 

NOVINKY.CZ. 18/07/2013. Měl jsem tě před útokem varovat, napsal předák Tálibánu 

postřelené školačce. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/308099-mel-jsem-te-pred-

utokem-varovat-napsal-predak-talibanu-postrelene-skolacce.html 

NOVINKY.CZ. 20/07/2013. Stovky lidí se vzbouřily ve francouzském Trappes kvůli zákazu 

zahalování ţen. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/308301-stovky-lidi-se-

vzbourily-ve-francouzskem-trappes-kvuli-zakazu-zahalovani-zen.html 

NOVINKY.CZ. 20/07/2013. Při nových potyčkách v Egyptě přišly o ţivot tři ţeny. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/308288-pri-novych-potyckach-v-egypte-prisly-o-zivot-

tri-zeny.html 

NOVINKY.CZ. 25/07/2013. V Tunisku zavraţdili uţ druhého předáka opozice, do ulic vyšly 

tisíce lidí. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/308776-v-tunisku-zavrazdili-uz-

druheho-predaka-opozice-do-ulic-vysly-tisice-lidi.html 

NOVINKY.CZ. 26/07/2013. Exprezidenta Mursího podezírá prokuratura ze spiknutí s 

Hamásem. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/308813-

exprezidenta-mursiho-podezira-prokuratura-ze-spiknuti-s-hamasem.html 

NOVINKY.CZ. 31/07/2013. Egyptská vláda nařídila ukončit protesty islamistů. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/309254-egyptska-vlada-naridila-ukoncit-protesty-

islamistu.html 

NOVINKY.CZ. 01/08/2013. V Bangladéši zakázali hlavní opoziční stranu, upřednostňuje islám. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/309323-v-bangladesi-zakazali-hlavni-opozicni-

stranu-uprednostnuje-islam.html 

NOVINKY.CZ. 01/08/2013. Muslimské bratrstvo odmítá ukončit protesty a zbourat stanové 

tábory. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/309295-muslimske-

bratrstvo-odmita-ukoncit-protesty-a-zbourat-stanove-tabory.html 

NOVINKY.CZ. 03/08/2013. Islamisté v Egyptě odolávají vládě, v protestech pokračují. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/309527-islamiste-v-egypte-odolavaji-vlade-v-

protestech-pokracuji.html 

NOVINKY.CZ. 05/08/2013. V Tunisku zasáhli tvrdě proti demonstrantům. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/309669-v-tunisku-zasahli-tvrde-proti-

demonstrantum.html 

NOVINKY.CZ. 08/08/2013. Asad unikl atentátu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/309956-asad-unikl-atentatu.html 

NOVINKY.CZ. 09/08/2013. Do Německa přicházejí čečenští radikálové, často přes Česko. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/310087-do-nemecka-prichazeji-cecensti-

radikalove-casto-pres-cesko.html 

NOVINKY.CZ. 09/08/2013. Egypt nechal Izraelce zlikvidovat islamisty na severu Sinaje. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/310165-egypt-nechal-izraelce-

zlikvidovat-islamisty-na-severu-sinaje.html 



  Název práce 

44 

 

NOVINKY.CZ. 13/08/2013. Prezidentské volby v Mali vyhrál expremiér Keita. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/310362-prezidentske-volby-v-mali-vyhral-expremier-

keita.html 

NOVINKY.CZ. 15/08/2013. Egyptská armáda odhalila brutální tvář, zabíjela dívky a upálila 

člověka ve stanu. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/310627-

egyptska-armada-odhalila-brutalni-tvar-zabijela-divky-a-upalila-cloveka-ve-stanu.html 

NOVINKY.CZ. 15/08/2013. Čech, který přišel v Egyptě o rodinu, chce kvůli situaci v zemi 

odcestovat. URL: http://www.novinky.cz/domaci/310656-cech-ktery-prisel-v-egypte-o-rodinu-

chce-kvuli-situaci-v-zemi-odcestovat.html 

NOVINKY.CZ. 15/08/2013. Češi začali stornovat zájezdy do Egypta, cestovky ruší poznávací 

zájezdy a výlety. URL: http://www.novinky.cz/ekonomika/310707-cesi-zacali-stornovat-

zajezdy-do-egypta-cestovky-rusi-poznavaci-zajezdy-a-vylety.html 

NOVINKY.CZ. 16/08/2013. Další protesty v Egyptě nepřeţilo nejméně 70 lidí. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/310783-dalsi-protesty-v-egypte-

neprezilo-nejmene-70-lidi.html 

NOVINKY.CZ. 17/08/2013. Islamisté se zabarikádovali v mešitě, armáda po nich střílí. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/310813-islamiste-se-zabarikadovali-v-mesite-armada-

po-nich-strili.html 

NOVINKY.CZ. 18/08/2013. Cestovní kanceláře přiváţejí turisty z Egypta, některé i proti jejich 

vůli. URL: http://www.novinky.cz/cestovani/310872-cestovni-kancelare-privazeji-turisty-z-

egypta-nektere-i-proti-jejich-vuli.html 

NOVINKY.CZ. 18/08/2013. Západní ambasády znovu v hledáčku sítě al-Kajdá, padla výzva k 

útokům. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/310868-zapadni-ambasady-znovu-v-

hledacku-site-al-kajda-padla-vyzva-k-utokum.html 

NOVINKY.CZ. 18/08/2013. Při pokusu o útěk z egyptského vězení zahynulo 38 islamistů. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/310883-pri-pokusu-o-utek-z-egyptskeho-vezeni-

zahynulo-38-islamistu.html 

NOVINKY.CZ. 19/08/2013. Na Sinaji zaútočili na egyptské policisty, zabili jich 25. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/310903-na-sinaji-zautocili-na-

egyptske-policisty-zabili-jich-25.html 

NOVINKY.CZ. 21/08/2013. Unie pozastaví vývoz zbraní do Egypta. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/311223-unie-pozastavi-vyvoz-

zbrani-do-egypta.html 

NOVINKY.CZ. 23/08/2013. Střelec z Texasu uznán vinným z vraţdy 13 lidí, hrozí mu smrt. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/311435-strelec-z-texasu-uznan-vinnym-z-

vrazdy-13-lidi-hrozi-mu-smrt.html 

NOVINKY.CZ. 24/08/2013. Egypt zmírnil zákaz vycházení, premiér se omluvil za násilí v 

ulicích. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/311480-egypt-zmirnil-zakaz-vychazeni-



  Název práce 

45 

 

premier-se-omluvil-za-nasili-v-ulicich.html 

NOVINKY.CZ. 25/08/2013. Chemický útok v Sýrii je odporné vrtění psem, tvrdí Jakl. URL: 

http://www.novinky.cz/domaci/311498-chemicky-utok-v-syrii-je-odporne-vrteni-psem-tvrdi-

jakl.html 

NOVINKY.CZ. 28/08/2013. Americký major dostal za vraţdy 13 lidí trest smrti. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/311836-americky-major-dostal-za-vrazdy-13-lidi-

trest-smrti.html 

NOVINKY.CZ. 28/08/2013. Telefonáty syrské armády potvrzují chemický útok. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/311741-telefonaty-syrske-armady-

potvrzuji-chemicky-utok.html 

NOVINKY.CZ. 29/08/2013. V Sýrii neexistují ţádné dobré vyhlídky. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/311931-v-syrii-neexistuji-zadne-

dobre-vyhlidky.html 

NOVINKY.CZ. 30/08/2013. Při demonstracích v Egyptě zahynulo šest lidí. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/312035-pri-demonstracich-v-egypte-

zahynulo-sest-lidi.html 

NOVINKY.CZ. 02/09/2013. Mursího budou soudit za podněcování k vraţdám. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/312116-mursiho-budou-soudit-za-

podnecovani-k-vrazdam.html 

NOVINKY.CZ. 02/09/2013. V Turecku soudí vojáky kvůli pokusu o puč. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/312172-v-turecku-soudi-vojaky-kvuli-pokusu-o-

puc.html 

NOVINKY.CZ. 12/09/2013. Americký pastor chtěl zase pálit korán, policie ho zatkla. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/313130-americky-pastor-chtel-zase-palit-koran-

policie-ho-zatkla.html 

NOVINKY.CZ. 12/09/2013. Muslimka se stíţností proti školnímu plavání u soudu neuspěla. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/313113-muslimka-se-stiznosti-proti-skolnimu-

plavani-u-soudu-neuspela.html 

NOVINKY.CZ. 13/09/2013. Breivik bude studovat politologii, ale jen dálkově. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/313209-breivik-bude-studovat-politologii-ale-jen-

dalkove.html 

NOVINKY.CZ. 13/09/2013. USA musí vykrvácet, pokračujte v útocích, vyzval šéf Al-Káidy 

Zaváhrí. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/313246-usa-musi-vykrvacet-pokracujte-

v-utocich-vyzval-sef-al-kaidy-zavahri.html 

NOVINKY.CZ. 16/09/2013. Polovina syrských rebelů jsou dţihádisté a islámští radikálové. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-syrskych-

rebelu-jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html 



  Název práce 

46 

 

NOVINKY.CZ. 17/09/2013. Předák bangladéšské opozice dostal trest smrti za válečné zločiny. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/313505-predak-bangladesske-opozice-dostal-trest-

smrti-za-valecne-zlociny.html 

NOVINKY.CZ. 19/09/2013. Při střetech v Egyptě zemřel policista. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313721-pri-stretech-v-egypte-

zemrel-policista.html 

NOVINKY.CZ. 20/09/2013. Tureckému pianistovi potvrdili trest za uráţku islámu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313888-tureckemu-pianistovi-

potvrdili-trest-za-urazku-islamu.html 

NOVINKY.CZ. 21/09/2013. Tuniské prostitutky vedly v Sýrii sexuální dţihád, pomáhaly 

bojovníkům proti vládě. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/313983-tuniske-prostitutky-vedly-v-syrii-sexualni-dzihad-pomahaly-bojovnikum-proti-

vlade.html 

NOVINKY.CZ. 22/09/2013. Obchodní dům byl plný lidí, kdyţ tam vtrhli islamisté a začali 

házet granáty. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314019-obchodni-dum-byl-plny-

lidi-kdyz-tam-vtrhli-islamiste-a-zacali-hazet-granaty.html 

NOVINKY.CZ. 23/09/2013. Všechny vás zabiju, telefonoval do ţidovské školy. Stráví rok za 

mříţemi. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/314128-vsechny-vas-zabiju-

telefonoval-do-zidovske-skoly-stravi-rok-za-mrizemi.html 

NOVINKY.CZ. 23/09/2013. Jméno Muhammadovy matky, nebo smrt. Útočníci ušetřili 

muslimy, ostatní postříleli. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314047-jmeno-

muhammadovy-matky-nebo-smrt-utocnici-usetrili-muslimy-ostatni-postrileli.html 

NOVINKY.CZ. 23/09/2013. Soud zakázal egyptské Muslimské bratrstvo. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314106-soud-zakazal-egyptske-muslimske-

bratrstvo.html 

NOVINKY.CZ. 26/09/2013. Po útoku v Keni vydal Interpol zatykač na Bílou vdovu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314455-po-utoku-v-keni-vydal-interpol-zatykac-na-

bilou-vdovu.html 

NOVINKY.CZ. 27/09/2013. Arabistka Jitka Jeníková: Zrcadla princů a Queen Boat. URL: 

http://www.novinky.cz/kultura/salon/314099-arabistka-jitka-jenikova-zrcadla-princu-a-queen-

boat.html 

NOVINKY.CZ. 30/09/2013. Ţeny nesmějí řídit, protoţe to škodí vaječníkům, tvrdí 

saúdskoarabský klerik. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/314679-zeny-nesmeji-ridit-protoze-to-skodi-vajecnikum-tvrdi-saudskoarabsky-

klerik.html 

NOVINKY.CZ. 30/09/2013. Turecký premiér ustupuje Kurdům i islamistům. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/314767-turecky-premier-ustupuje-

kurdum-i-islamistum.html 



  Název práce 

47 

 

NOVINKY.CZ. 01/10/2013. Armáda při zásahu proti teroristům v Nairobi rabovala v 

obchodech. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/314874-armada-pri-zasahu-proti-

teroristum-v-nairobi-rabovala-v-obchodech.html 

NOVINKY.CZ. 05/10/2013. Zahraniční komando zaútočilo v Somálsku na velitele islamistů. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/315253-zahranicni-komando-zautocilo-v-

somalsku-na-velitele-islamistu.html 

NOVINKY.CZ. 08/10/2013. Sýrii hrozí rozpad, tvrdí list Al-Haját. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/315568-syrii-hrozi-rozpad-tvrdi-list-

al-hajat.html 

NOVINKY.CZ. 09/10/2013. Šéf britské kontrarozvědky varuje před útoky tisíců islámských 

radikálů. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/315587-sef-britske-kontrarozvedky-

varuje-pred-utoky-tisicu-islamskych-radikalu.html 

NOVINKY.CZ. 09/10/2013. Islámští radikálové odpálili v Mali most. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/315543-islamsti-radikalove-odpalili-v-mali-most.html 

NOVINKY.CZ. 09/10/2013. Jsme připraveni jednat s vládou, říká šéf pákistánského Tálibánu. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/315684-jsme-pripraveni-jednat-s-vladou-rika-sef-

pakistanskeho-talibanu.html 

NOVINKY.CZ. 10/10/2013. Křesťané v Egyptě se stali oběťními beránky islamistů. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/315746-krestane-v-egypte-se-stali-

obetnimi-beranky-islamistu.html 

NOVINKY.CZ. 10/10/2013. Šestnáctiletá kritička Tálibánu Malalaj získala Sacharovovu cenu. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/315755-sestnactileta-kriticka-talibanu-malalaj-

ziskala-sacharovovu-cenu.html 

NOVINKY.CZ. 14/10/2013. Slovo alláh smí pouţívat jen muslimové, rozhodl soudce. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/316037-slovo-allah-smi-pouzivat-jen-muslimove-

rozhodl-soudce.html 

NOVINKY.CZ. 15/10/2013. V Mekce kamenovali Satana. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/316283-v-mekce-kamenovali-

satana.html 

NOVINKY.CZ. 17/10/2013. Malalaj bude čestnou občankou Kanady. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/316431-malalaj-bude-cestnou-obcankou-

kanady.html 

NOVINKY.CZ. 21/10/2013. Ukrajinský student přiznal vraţdu muslima i atentáty na mešity. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/316873-ukrajinsky-student-priznal-vrazdu-

muslima-i-atentaty-na-mesity.html 

NOVINKY.CZ. 21/10/2013. V Egyptě zaútočili na křesťanskou svatbu, zemřela i osmiletá 

dívka. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/316756-v-egypte-

zautocili-na-krestanskou-svatbu-zemrela-i-osmileta-divka.html 



  Název práce 

48 

 

NOVINKY.CZ. 21/10/2013. V bojích v Sýrii zahynul velitel povstalecké armády. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/316853-v-bojich-v-syrii-zahynul-

velitel-povstalecke-armady.html 

NOVINKY.CZ. 22/10/2013. Bomba v ruském autobusu měla sílu 600 gramů trinitrotoluenu. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/316941-bomba-v-ruskem-autobusu-mela-silu-

600-gramu-trinitrotoluenu.html 

NOVINKY.CZ. 25/10/2013. Damian Lewis: Na seriál Ve jménu vlasti se dívá i prezident 

Obama. URL: http://www.novinky.cz/zena/styl/315171-damian-lewis-na-serial-ve-jmenu-

vlasti-se-diva-i-prezident-obama.html 

NOVINKY.CZ. 25/10/2013. Násilnosti poblíţ Damašku si vyţádaly šedesát mrtvých. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/317368-nasilnosti-pobliz-damasku-

si-vyzadaly-sedesat-mrtvych.html 

NOVINKY.CZ. 29/10/2013. Lupiči v Libyi sebrali z bankovního vozu miliardu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/317556-lupici-v-libyi-sebrali-z-bankovniho-vozu-

miliardu.html 

NOVINKY.CZ. 31/10/2013. Jordánsko blokuje vstup části syrských uprchlíků, dţihádisté se 

cvičí v Turecku. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/317858-

jordansko-blokuje-vstup-casti-syrskych-uprchliku-dzihadiste-se-cvici-v-turecku.html 

NOVINKY.CZ. 01/11/2013. Sýrie chystá rozsáhlý útok s podporou Hizballáhu. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/317913-syrie-chysta-rozsahly-utok-

s-podporou-hizballahu.html 

NOVINKY.CZ. 02/11/2013. Novým vůdcem pákistánského Tálibánu je Chán Saíd. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/318046-novym-vudcem-

pakistanskeho-talibanu-je-chan-said.html 

NOVINKY.CZ. 05/11/2013. Nigerijská muslimská sekta pokračuje ve vraţedných útocích. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/318225-nigerijska-muslimska-sekta-pokracuje-ve-

vrazednych-utocich.html 

NOVINKY.CZ. 07/11/2013. Pákistánský Tálibán povede muţ, který stál za útokem na Malalaj. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/318547-pakistansky-taliban-povede-muz-ktery-

stal-za-utokem-na-malalaj.html 

NOVINKY.CZ. 08/11/2013. Muslimky nemohly ve třídě nosit hidţáb, z praţské školy odešly. 

URL: http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-

prazske-skoly-odesly.html 

NOVINKY.CZ. 08/11/2013. Pákistánský Tálibán odmítl po smrti Mahsúda jednání, bude útočit. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/318655-pakistansky-taliban-odmitl-po-smrti-

mahsuda-jednani-bude-utocit.html 

NOVINKY.CZ. 13/11/2013. Sýrii hrozí rozpad, v zemi vzniklo několik vlád. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/319070-syrii-hrozi-rozpad-v-zemi-



  Název práce 

49 

 

vzniklo-nekolik-vlad.html 

NOVINKY.CZ. 16/11/2013. Chci samé jedničky, jinak zabiju tvé příbuzné, hrozí kavkazské 

děti učitelům ve videích. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319439-chci-same-

jednicky-jinak-zabiju-tve-pribuzne-hrozi-kavkazske-deti-ucitelum-ve-videich.html 

NOVINKY.CZ. 18/11/2013. V Londýně začal soud s islamisty, kteří na ulici zabili vojáka. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319617-v-londyne-zacal-soud-s-islamisty-kteri-

na-ulici-zabili-vojaka.html 

NOVINKY.CZ. 19/11/2013. Byl nadějí německého fotbalu, zabili ho v Sýrii v řadách islamistů. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/319719-byl-nadeji-

nemeckeho-fotbalu-zabili-ho-v-syrii-v-radach-islamistu.html 

NOVINKY.CZ. 23/11/2013. Povstalci v Sýrii: Obsadili jsme největší ropné pole. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/320124-povstalci-v-syrii-obsadili-

jsme-nejvetsi-ropne-pole.html 

NOVINKY.CZ. 27/11/2013. NSA monitorovala návštěvy muslimských radikálů na erotických 

stránkách. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/320479-nsa-monitorovala-

navstevy-muslimskych-radikalu-na-erotickych-strankach.html 

NOVINKY.CZ. 07/12/2013. Al-Káida pro plánování útoků v Evropě vyuţívá německé pasy. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/321411-al-kaida-pro-

planovani-utoku-v-evrope-vyuziva-nemecke-pasy.html 

NOVINKY.CZ. 13/12/2013. Vítězství Asada by bylo nejlepší, tvrdí exšéf CIA. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/322002-vitezstvi-asada-by-bylo-

nejlepsi-tvrdi-exsef-cia.html 

NOVINKY.CZ. 18/12/2013. Při protikorupční akci v Turecku zatkli syny tří ministrů, pět 

policejních šéfů hned odvolali. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/322494-pri-protikorupcni-akci-v-turecku-zatkli-syny-tri-ministru-pet-policejnich-sefu-

hned-odvolali.html 

NOVINKY.CZ. 19/12/2013. Muslimové našli před brněnskou mešitou vepřové kosti a maso. 

URL: http://www.novinky.cz/krimi/322600-muslimove-nasli-pred-brnenskou-mesitou-veprove-

kosti-a-maso.html 

NOVINKY.CZ. 25/12/2013. Egypt dal Muslimské bratrstvo na teroristický seznam. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/322943-egypt-dal-muslimske-

bratrstvo-na-teroristicky-seznam.html 

NOVINKY.CZ. 27/12/2013. Syrská armáda zaútočila na jihu země na islamisty, 60 mrtvých. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/323057-syrska-armada-

zautocila-na-jihu-zeme-na-islamisty-60-mrtvych.html 

NOVINKY.CZ. 31/12/2013. Atentátník z Volgogradu pracoval u záchranné sluţby. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/323226-atentatnik-z-volgogradu-pracoval-u-

zachranne-sluzby.html 



  Název práce 

50 

 

NOVINKY.CZ. 03/01/2014. Protesty v Egyptě mají přes deset mrtvých. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/323532-protesty-v-egypte-maji-pres-

deset-mrtvych.html 

NOVINKY.CZ. 08/01/2014. Policie řeší vepřové maso před mešitou jako přestupek, ukázala 

video. URL: http://www.novinky.cz/krimi/323943-policie-resi-veprove-maso-pred-mesitou-

jako-prestupek-ukazala-video.html 

NOVINKY.CZ. 09/01/2014. Francouzská muslimka dostala podmínku za to, ţe si zahalila 

obličej. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/323979-francouzska-muslimka-dostala-

podminku-za-to-ze-si-zahalila-oblicej.html 

NOVINKY.CZ. 10/01/2014. Bojovníci dţihádu v Sýrii verbují Američany k útokům v USA. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/324198-bojovnici-dzihadu-v-syrii-verbuji-

americany-k-utokum-v-usa.html 

NOVINKY.CZ. 10/01/2014. USA uvaţují o výcviku iráckých elitních jednotek. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/324112-usa-uvazuji-o-vycviku-

irackych-elitnich-jednotek.html 

NOVINKY.CZ. 13/01/2014. Pákistánský poslanec měl doma soukromé vězení a v něm pět lidí. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/324431-pakistansky-poslanec-mel-doma-

soukrome-vezeni-a-v-nem-pet-lidi.html 

NOVINKY.CZ. 13/01/2014. Středoafrický křesťan ze msty ubil muslima a snědl jeho nohu. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/324348-stredoafricky-krestan-ze-msty-ubil-

muslima-a-snedl-jeho-nohu.html 

NOVINKY.CZ. 15/01/2014. Západní rozvědky řeší s Asadovými tajnými sluţbami, jak na 

radikální islamisty. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/324581-

zapadni-rozvedky-resi-s-asadovymi-tajnymi-sluzbami-jak-na-radikalni-islamisty.html 

NOVINKY.CZ. 18/01/2014. Západní Afrika – „krásná neznámá“ – Mali, Timbuktu. URL: 

http://www.novinky.cz/cestovani/afrika/324703-zapadni-afrika-krasna-neznama-mali-

timbuktu.html 

NOVINKY.CZ. 19/01/2014. Dva 15letí Francouzi odjeli vést svatou válku do Sýrie. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/324955-dva-15leti-francouzi-odjeli-vest-svatou-

valku-do-syrie.html 

NOVINKY.CZ. 19/01/2014. Útok islamistů si vyţádal dvě desítky mrtvých pákistánských 

vojáků. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/324971-utok-

islamistu-si-vyzadal-dve-desitky-mrtvych-pakistanskych-vojaku.html 

NOVINKY.CZ. 19/01/2014. Tanky jsou v ulicích. Irácká armáda zahájila útok na město 

Ramádí. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/324972-tanky-jsou-

v-ulicich-iracka-armada-zahajila-utok-na-mesto-ramadi.html 

NOVINKY.CZ. 22/01/2014. USA posílají do Sýrie milióny na boj proti Al-Káidě. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325254-usa-posilaji-do-syrie-



  Název práce 

51 

 

miliony-na-boj-proti-al-kaide.html 

NOVINKY.CZ. 23/01/2014. Buďte jednotní, nabádá islamisty v Sýrii vůdce Al-Káidy Zavahrí. 

URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325378-budte-jednotni-

nabada-islamisty-v-syrii-vudce-al-kaidy-zavahri.html 

NOVINKY.CZ. 27/01/2014. V Nigérii islámští radikálové vypálili vesnici a kostel. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/325787-v-nigerii-islamsti-radikalove-vypalili-vesnici-a-

kostel.html 

NOVINKY.CZ. 27/01/2014. Patnáctiletý Francouz chtěl vést dţihád v Sýrii, zadrţeli ho v 

Turecku. URL: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325741-patnactilety-

francouz-chtel-vest-dzihad-v-syrii-zadrzeli-ho-v-turecku.html 

NOVINKY.CZ. 27/01/2014. Egyptská armáda vysílá svého šéfa do prezidentských voleb. URL: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/325769-egyptska-armada-vysila-

sveho-sefa-do-prezidentskych-voleb.html 

NOVINKY.CZ. 29/01/2014. Čeští vojáci se v Mali nenudí. Zdejší příroda připomíná Jurský 

park. URL: http://www.novinky.cz/domaci/325969-cesti-vojaci-se-v-mali-nenudi-zdejsi-

priroda-pripomina-jursky-park.html 

 


