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Abstrakt 

Diplomová práce „Vybrané aspekty válečného zpravodajství v českých denících na 

příkladu války v Chorvatsku“ analyzuje přístup ĉeských tištěných médií k referování 

o válce v Chorvatsku. Prostřednictvím kvantitativní analýzy titulních stran deníků 

Mladé fronty Dnes a Rudého práva z let 1991 aţ 1995 ověřuje existenci zvolených 

mediálních rutin jako například naduţívání oficiálních zdrojů, preferování aktérů 

z národního prostředí nebo jedné straně nakloněné zpravodajství při informování 

o váleĉných konfliktech, které vyplynuly ze studia zahraniĉních výzkumů. 

Teoretická ĉást se věnuje zpravodajství s důrazem na sociologii zdrojů, zpracovává 

problematiku teorie rámcování a hodnotí roli médií ve váleĉných konfliktech. Praktická 

ĉást představuje výzkum navazující na zahraniĉní studie a tuzemské diplomové práce, 

který s vyuţitím metody kvantitativný analýzy vyhodnocuje uţívání zdrojů ve váleĉném 

zpravodajství a zpracovává tematické ukotvení konfliktu v Chorvatsku. Cílem výzkumu 

je získání výsledků, souvisejících s otázkou informování ĉeských médií o válce, a jejich 

následné porovnání s výsledky zahraniĉních výzkumů týkajících se problematiky 

referování o váleĉných konfliktech. Kvalitativní analýza doplňuje závěry 

kvantitativního výzkumu bliţším vhledem do konfliktu, prostřednictvím hodnocení 

vyuţívání konkrétních rámců uvnitř jednotlivých textů analyzovaných médií. 

 

 



Abstract 

Thesis „Selected aspects of the war news in Czech daily newspapers on the example of 

the war in Croatia” analyze approach Czech printed media to reporting on the war in 

Croatia. This work verifies the existence of selected journalistic routines, using by 

journalists when they reporting on military conflicts, that was emerged from the study 

of foreign research, through quantitative analysis of the front pages of Mladá fronta 

Dnes and Rudé právo from the years 1991 to 1995.  

The theoretical part of this thesis is devoted to news reporting, with an emphasis on the 

sociology of sources, then composes the theory of framing and finally assesses the role 

of the media in military conflicts. The practical part is a research project based on 

foreign research that evaluates the use of sources in war reporting and processes the 

anchoring of themes of conflict in Croatia with the use of quantitative analytical 

methods. The aim of the research is to obtain results related to the issue of informing the 

Czech media about the war, and their subsequent comparison with results of foreign 

researches on the issue of reporting on wars. Qualitative analysis complete the findings 

of quantitative research closer insight into the conflict, through the evaluation of using 

of specific frameworks within individual texts in analyzed media. 
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Úvod 

Lidé skrz média získávají primární představy, o tom jaký je svět, ve kterém ţijí. Jsou 

prostředníkem, který lidem pomáhá orientovat se ve světě, informuje je o dění a zároveň 

i tyto informace urĉitým způsobem interpretuje, napomáhá socializaci, ale také nabízí 

i oddech a zábavu. Tím si masová média vytvořila důleţité postavení ve spoleĉnosti, 

lidé si s nimi spojují urĉitá oĉekávání i předsudky. Jedním z nich je i předpoklad přesné 

prezentace dění. Média sama nám ale nepředkládají skuteĉný popis reality, která se ve 

světě kolem nás odehrává. Naopak vytvářejí její pokřivený obraz, který je nám následně 

poskytnut. Publikum takovýto odraz skuteĉnosti přijímá jako urĉité spojení vlastního 

světa se světem jemu vzdáleným. Zejména v obdobích, kdy se v místech pro nás příliš 

dalekých odehrává krizová situace nebo eskaluje nový konflikt, vyhledáváme média 

jako zdroj informací, protoţe cítíme potřebu se v nastalém dění zorientovat (Kolmer 

a Semetko 2009, s. 644). Tak jako v ţivotě musíme dodrţovat urĉitá pravidla, tak i ve 

světě ţurnalistiky existují zásady, kterými by se novináři měli řídit. Ať uţ ve formě 

poskytování pouze ověřených informací, nebo udělení prostoru k vyjádření oběma 

stranám, dodrţování těchto zvyklostí je důleţité během kaţdodenního referování, ale 

moţná, ţe ještě důleţitější při předkládání zpráv z míst konfliktu (Nord 2006, s. 102). 

Veřejnost je v těchto případech naprosto odkázána na informace, které média 

zprostředkují. A v takových to situacích, kdy se jedná o události, s kterými nemáme ani 

nemůţeme mít přímou zkušenost, jak uvádí Cohen, „nám média sice nemohou říct, co si 

o události myslet,“ ale právě v takovýchto chvílích „jsou úspěšná v určení toho, o čem 

máme přemýšlet“ (Cohen 1969, s. 13). Proto je nezbytné věnovat se studiu způsobu 

práce novinářů v těchto krizových období a proto je význam médií během konfliktů 

předmětem zájmu mnoha vědeckých výzkumů (Kolmer a Semetko 2009, s. 644).  

Na vjezdu do této vesnice, pole jsou okolo silnice. 

Však na těchto polích neroste obilí, nějací šílenci miny tam zasili. 

Ne změna klimatu, ne výbuch sopky. To lidi změnili vesnici v hrobky. 

(Adámek, M., 2014) 

Zatímco v minulosti byla Evropa ĉasto vojenským kolbištěm, po konci druhé světové 

války se dařilo udrţet mír na celém kontinentu. Nicméně v době, kdy střední Evropa 

byla plná zásadních politických změn, a kdy tyto změny sledoval celý svět, se jiţní 
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Evropa plíţivě blíţila na pokraj obĉanské války. Ĉím více si Evropa všímala dění ve 

střední a východní Evropě, tím méně sledovala první nepokoje na dosud poklidném 

Balkáně. A o to větším šokem pro svět válka v Chorvatsku byla. Zatímco doposud byla 

Jugoslávie spíše dějištěm vysněných dovolených na pláţích ĉistého Jadranského moře, 

nyní se stala zemí vypálených vesnic a zaminovaných polí. Zkáza pro mnohé Ĉechy 

známých oblastí, naprosté zniĉení některých oblastí této středomořské země, obrovská 

nenávist mezi do té doby sousedícími etniky, vzájemné muĉení, vraţdění, vznik 

koncentraĉních táborů … to vše připomínalo hrůzy druhé světové války, o kterých si 

Evropa myslela, ţe se jí jiţ nikdy dotýkat nebudou.  

Nejhorší zloĉiny této obĉanské války se odehrávaly během konfliktu v Bosně 

a Hercegovině, proto také většina výzkumů týkajících se studia konfliktu na Balkáně, se 

zaměřuje na tyto zloĉiny. Některé zahraniĉní výzkumy nebo tuzemské diplomové práce 

se věnují referování médií o dění v Sarajevu, vraţdění v Srebrenici, mnohé se zaměřují 

na zkoumání zpravování médií o následném konfliktu v Kosovu. Nicméně nemnoho 

prací sleduje fungování médií při referování o válce přímo v Chorvatsku. To je jedním 

z důvodů, proĉ se má práce týká právě války Chorvatsku a zpravování médií o jejím 

průběhu. Dalším důvodem pro zvolení právě tohoto tématu je blízký vztah k této zemi, 

kdy jsem měla moţnost navštívit mnohá z míst, kde se odehrávali důleţité boje této 

války, mnohá z míst, která byla během války velmi poniĉena ĉi naprosto zniĉena. Od 

postavení dálniĉního koridoru v Chorvatsku zabloudí málokterý turista do míst, která 

byla souĉástí srbské Krajiny jako například Karlovac nebo Knin, a která jsou dodnes 

smutnou vzpomínkou na krvavé boje mezi sousedy. 

Ve své práci „Vybrané aspekty válečného zpravodajství v českých denících na příkladu 

války v Chorvatsku“ se věnuji analýze přístupu ĉeských deníků Mladé fronty Dnes 

a Rudého práva k referování o válce v Chorvatsku. V teoretické ĉásti práce se zabývám 

nejdříve vztahem médií a novinářů k realitě, poté přibliţuji sociologii zpravodajství, 

způsoby zkoumání zpravodajské produkce a trendy ve zpravodajství. V následujících 

kapitolách popisuji přístupy novinářů ke svým zdrojům z pohledu sociologie. 

Samostatný oddíl je věnovaný rámcování, různým přístupům k uchopení této teorie 

a následně vlastní typologii rámců. Souĉástí teoretické ĉásti je i krátký přehled týkající 

se vývoji váleĉného zpravodajství, a zejména kapitola věnovaná práci se zdroji 

v průběhu váleĉných konfliktů, která vychází zejména z výsledků zahraniĉních 

výzkumů. Nedílnou souĉástí je k shrnutí průběhu války v Chorvatsku, které slouţí 
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k přiblíţení událostí a k uvedení teoretických základů do kontextu konkrétního 

konfliktu. 

Praktická ĉást se věnuje ověření mediálních rutin, jakými je naduţívání oficiálních 

zdrojů, preferování aktérů z národního prostředí nebo jedné straně nakloněné 

zpravodajství, které vyplynuly ze studia výsledků zahraniĉních výzkumů a tuzemských 

diplomových prací. Prostřednictvím kvantitativní analýzy titulních stran deníků Mladé 

fronty Dnes a Rudého práva z let 1991 aţ 1995, jsem získala výsledky týkající se 

uţívání zdrojů ve váleĉném zpravodajství ĉeských deníků a výsledky týkající se 

tematického ukotvení ĉlánků referující o konfliktu v Chorvatsku. Cílem výzkumu bylo 

získání relevantních výsledků a jejich následné porovnání s výsledky zkoumání 

zahraniĉních výzkumů, na kterých byly vystaveny hypotézy této práce. Na závěr je 

připojena i kvalitativní analýza, která doplňuje závěry kvantitativní ĉásti výzkumu 

bliţším dokreslením referování ĉeských médií o konfliktu prostřednictvím hodnocení 

vyuţití rámců v analyzovaných ĉláncích. 

Práce byla v některých aspektech pozměněna oproti původnímu zadání v tezích. Během 

následných konzultací s vedoucím, bylo téma diplomové práce zaměřeno více na 

mediální problematiku a méně na historii války a její obraz. Vzhledem k zřejmému 

rozporu mezi realitou války a  mediální skuteĉností, jsem se rozhodla nedrţet se tolik 

porovnání obrazu války v médiích se skuteĉnými fakty, ale výzkum práce spíše zaměřit 

na to, jak média ve váleĉných konfliktech fungují, a jak se urĉité aspekty váleĉného 

zpravodajství projevovaly konkrétně během referování o konfliktu v Chorvatsku. Proto 

jsem přidala sledování práce novinářů se zdroji, kde je patrné naduţívání oficiálních 

zdrojů nezávisle na referovaném konfliktu, a tento závěr z výzkumů porovnala s ĉeským 

prostředím a konfliktem v Chorvatsku. Hypotézy vytyĉené v tezích jsem shrnula do 

jedné, ve které jsem sledovala rozpor v přístupu k jedné a k druhé straně konfliktu. K té 

jsem přidala další, která vychází z diplomových prací týkajících se ĉeských médií, v níţ 

analyzuji tematické zaměření ĉlánků referujících o bojích v Chorvatsku. Na závěr práce 

je přidána případová studie, která ĉásteĉně shrnuje hypotézy popsané v tezích, tedy 

rozdílný přístup k jednotlivým etnikům v Mladé frontě Dnes a v Rudém právu, a které 

byly doplněny o výzkumnou otázku sledující rozdílný přístup v rámcování konfliktu 

v jednotlivých ĉeských denících. Od toho se odvíjí i změna struktury práce, do které 

jsem přidala několik kapitol zaměřených na média a jejich přístup k referování 

o váleĉných konfliktech. Změna se také dotkla zvoleného analyzovaného období. 
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V tezích je nepříliš vhodně uvedeno, ţe se analýza bude týkat stěţejních okamţiků 

chorvatské války. Analýza ĉlánků pouze urĉitých subjektivně zvolených událostí by ale 

zajisté způsobila vychýlení výsledků výzkumu, proto došlo ke změně a nakonec ve 

svém výzkumu sleduji celé období války v Chorvatsku, tak jak je historicky vymezeno, 

tedy od vyhlášení nezávislosti aţ po poslední boje na jeho území. 
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 1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Média, realita a objektivita 

Realita je skuteĉnost, se kterou se kaţdodenně v ţivotě setkáváme. Autoři teorie sociální 

konstrukce reality Berger a Luckmann vnímají spoleĉenskou realitu jako „přítomnost 

jevů a situací, jejichţ existenci si člověk uvědomuje.“ To, co poznáváme vlastními 

smysly dnes a denně je naše „nejreálnější realita“ (Berger a Luckmann 1999, s. 28). 

Kulturní relativismus
1
 přichází s myšlenkou, ţe to, ĉím jsme, ovlivňuje to, jak věci 

vidíme. Rozlišuje proto tři druhy skuteĉnosti: 

 svět takový, jaký je, (byl by takový i bez lidské přítomnosti), 

 svět takový, jaký ho vnímají lidé, 

 svět takový, jak ho prezentují podávané zprávy, tedy mediální realita (McNair 

2004, s. 75). 

W. I. Thomas se domníval, ţe lidé se nechovají podle skuteĉného objektivního světa, 

ale podle toho, jak si tento svět a dění kolem sebe vyloţí. Thomasův teorém říká, ţe 

„pokud je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, potom je reálná i ve svých 

důsledcích.“ Není tedy důleţité jaký svět okolo je, ale důleţité je to jak mu lidé 

rozumějí (Urban et al. 2011, s. 168). 

To, jak nám média ukazují svět, si můţeme představovat jako okno do světa, které nám 

nabízí větší rozhled, bez zkreslení, s moţností sám vidět, co se děje. Nebo, jako zrcadlo, 

které sice zobrazuje události, které bychom jinak nemohli vidět, ale s urĉitým 

zkreslením a z urĉitého úhlu pohledu, o kterém rozhodují jiní. Média ve vztahu ke 

skuteĉnosti můţeme vnímat jako průvodce, který nám pomáhá orientovat se ve světě, 

jako „gatekeepera,“
2
 který nám umoţňuje vidět jen předem přetříděné události, 

vykladaĉe, který nám vysvětluje sloţitá sdělení z okolí, ale i jako pouhého roznašeĉe 

informací (McQuail 2009, s. 95, 209-213). Mediální realita je obrazem reality 

                                                 
1
 Směr předpokládající, ţe kaţdou kulturu je moţné poznat jen v kontextu jí vlastních hodnot a norem, 

odmítají pojem absolutní pravdy a dávají důraz na vztah pozorovatele k vnímání události/jevu. 

2
 Pojem gatekeeper pouţil poprvé Kurt Lewin v roce 1947 ve Channels of Group Life, studii o nákupním 

chování, ve smyslu gatekeeper jako stráţce nebo brána přístupu do zpravodajství pojem poprvé pouţil 

David Manning White ve své studii „The Gatekeeper - A case study in Selection News.“ 
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podávaným v médiích. V kaţdém obraze je ale zakódována urĉitá subjektivita a kulturní 

podmíněnost ve vztahu k tvůrci tohoto obrazu (Urban et al. 2011, s. 169). 

Vztahu reality a médii zobrazované skuteĉnosti se věnují mnozí autoři, zabývající se 

masovou komunikací, a ti vytváří vlastní pojetí této problematiky. Například W. Schulz 

vytyĉil dva přístupy k realitě a skuteĉnosti – ptolemaiovský a koperníkovský. Podle 

ptolemaiovského pojetí jsou média věrnými zobraziteli skuteĉných událostí, jsou 

chápana jako pasivní zprostředkovatelé vysílající informaci do světa, ale existují ve 

spoleĉnosti jako cizí tělesa. Tento přístup vychází z toho, ţe je moţné objektivně 

prezentovat realitu, ale na druhou stranu předkládá i urĉitou obavu z moţného ovládnutí 

médií zájmovými skupinami, které mohou jejich obsah upravovat. Tato manipulace je 

nebezpeĉná proto, ţe příjemci sdělení si mediální realitu osvojí, orientují se podle ní 

a při zásahu do ní dochází k vytvoření mylného vědomí. Souĉástí tohoto konceptu je 

transferní přenosový model, vycházející z představy, ţe média infiltrují publiku své 

vidění světa. Zjednodušeně si jej lze představit jako princip podkoţní injekce z prvního 

období tzv. mocných médií. Tento koncept je totoţný s modelem reflexivní teorie 

Stuarta Halla, ve kterém popisuje autentickou reprezentaci skuteĉnosti jako reálnou 

(Schulz 2006, s. 30-32).  

Druhým pojetím vystavěným W. Schulzem je koperníkovský přístup, podle kterého jsou 

média souĉástí spoleĉnosti. Realita zde vzniká v procesu komunikace, jehoţ jsou média 

aktivním úĉastníkem. Tento koncept pracuje s neexistencí objektivní reality. Základem 

je představa, ţe realita je sociálním konstruktem, tedy výsledkem sloţení externí 

objektivní informace o události s interními zkušenostmi a pravidly pro jejich 

zpracování. U takto vzniklé reality je ale nemoţné zhodnotit podíl jejího pokřivení, ve 

výsledku nevíme, zda došlo k pokřivení mediální reality nebo externích dat, která se 

úĉastní procesu jejího vzniku (Schulz 2006, s. 30-32). 

Dalšími přístupy při pohledu na roli médií při organizování spoleĉenského světa jsou 

přístup konkurence a přístup dominance. Na konkurenĉní pojetí pohlíţíme jako na 

dominantní paradigma, vůĉi němu se vymezuje alternativní paradigma dominance.  

Z hlediska paradigmatu konkurence přistupujeme k vlivu médií na svět jako ideálnímu 

moţnému. V liberální kapitalistické spoleĉnosti existuje rovná konkurence mezi všemi 

spoleĉenskými subjekty, kterým média přinášejí informace, ale zároveň je i zastupují 

a připravují prostor k veřejné debatě. Média jsou zde brána jako „hlídací psi“ 

demokracie nebo také jako ĉtvrtý stav moci ve státu (s legislativní, exekutivní a soudní 
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mocí). Novinářská nezávislost a pluralita názorů je zajišťována různorodostí vlastnictví, 

soukromá média jsou finanĉně nezávislá na státu, veřejnoprávní mají zase politickou 

nezávislost zaruĉenou zákonem.
3
 Souĉástí tohoto přístupu je vnímání novináře jako 

ĉlověka slouţícího veřejnému zájmu, vytvářejícího prostor pro soutěţ myšlenek 

a názorů (McNair 2004, s. 25-27). Naopak paradigma dominance přináší odlišné 

náhledy na roli médií ve spoleĉnosti. Jeho zastánci jej vnímají jako souĉást kulturního 

aparátu, namísto rovné soutěţe názorů vidí média jako udrţovatele nadřazených 

a podřazených vztahů ve spoleĉnosti. Podle nich média neslouţí veřejnosti ale 

„dominantním, soukromým a sobeckým zájmům společnosti“ (McNair 2004, s. 28). 

Média jsou komunikaĉním kanálem nabízejícím takový „soubor představ, hodnot 

a postojů, který je v dané společnosti dominantní.“ Převládající pohled na svět ve 

spoleĉnosti nabízený médii je přejímán i mediálními pracovníky, které tyto dominantní 

hodnoty pak limitují při vlastním popisu dění ve světě. Veřejný zájem z konkurenĉního 

přístupu je zde nahrazen zájmem urĉitých spoleĉenských skupin (McNair 2004, s. 28). 

Nejznámější studií potvrzující schopnost mocenských elit ovlivňovat sdělovací 

prostředky je „Model propagandy“ N. Chomského a E. Hermana. Ti vystavěli koncepci, 

která tvrdí, ţe média a jejich zpravodajství, jsou ovládána mocnými, tak aby udrţovala 

zavedený řád ve spoleĉnosti, který právě těmto politickým a ekonomickým elitám 

(a jiným elitám) vyhovuje (McNair 2004, s. 28 – 33). 

McNair (2004, s. 34) následně ale obě tyto teorie vzhledem k rozvoji v novém tisíciletí 

zpochybňuje. Domnívá se, ţe vlastnictví médií a způsob jejich řízení vyluĉuje ideální 

stav konkurenĉního paradigmatu. Zároveň ale tvrdí, ţe je nemoţné dlouhodobě udrţovat 

dominantní ideologii v souvislosti s rozmanitostí obsahů médií a jejich zdrojů. Podle něj 

nejsou média nezbytně nutně nástrojem nadvlády, ale ĉastěji prostorem k soutěţi názorů 

a rozdílných výkladů událostí. 

 „S jistou odvahou lze prohlásit, ţe ţurnalistika je šiřitelkou hodnot a informací, ţe její 

vyprávění je vystavěno na předpokladech, které autoři a spotřebitelé povaţují za 

samozřejmé; ţe ţurnalistika je morální ideologickou silou a zdrojem kognitivních 

údajů“ (McNair 2004, s. 37). 

                                                 
3 Například Ĉeská televize zřízená zákonem ĉ. 483/1991 Sb., o Ĉeské televizi – „poskytování 

objektivních, ověřených, ve svém celku vyváţených a všestranných informací pro svobodné vytváření 

názorů; vyváţené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel … tak, aby tyto programy a pořady 

odráţely rozmanitost názorů …“  Ĉeská republika. Zákon o Ĉeské televizi. In: 1991, ĉ. 483.  
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1.1.1 Objektivita 

Objektivita je klíĉovým konceptem ţurnalistické profese, je nositelem kvality 

novinářské práce. Lze ji definovat jako zvláštní přístup ke shromaţďování, zpracování 

a šíření informací a nejvíce se projevuje ve vztahu ke zpravodajství. K dodrţení 

konceptu objektivity je nutné, aby se zpráva/ĉlánek apod. vyznaĉoval urĉitými 

charakteristickými rysy. Novinář musí o „předmětu zprávy referovat s odstupem 

a neutrálně, nestranit ţádnému z protichůdných názorů, ţádné z verzí výkladu události, 

nebýt předpojatý, šířit přesné, úplné a relevantní informace“ (McQuail 2009, s. 209 -

213). Musí předkládat pravdivé informace ve vztahu ke skuteĉnosti. V ţádném případě 

se nesmí dopouštět subjektivního pohledu, měl by skuteĉnost popisovat, ale nezasahovat 

do ní. Základní charakteristikou objektivity je důsledné oddělování faktů od názorů 

a odosobnění zpravodaje. Nezbytnou podmínkou je i vyváţenost záznamu události, je 

nutné poskytnout obou stranám stejnou pozornost. Skuteĉnosti uváděné ve zprávě musí 

být zároveň podloţeny důvěryhodnými zdroji. Výběr zdrojů musí být vyváţený, 

zejména pokud prezentují různé názory. Otevřený přístup k alternativním hodnocením 

je důleţitý zvláště u konfliktních událostí. Zároveň je objektivita novináře spojena 

s principem svobody a nezávislosti (McQuail 2009, s. 209 – 213). 

Naopak Burton (2005, s. 251 – 256) dodává, ţe ţádná komunikace nemůţe být naprosto 

nestranná a neutrální. Zpravodajství podle něj vţdy nabízí urĉitý pohled na svět, ve 

kterém se projevuje předpojatost. Vychází z osobnosti novináře jako ĉlověka s vlastními 

postoji, názory a ideologií. Ale konstatuje, ţe i média jako celek mají tendence 

k předpojatosti, k prezentování dějů na základě jejich pohledu, ke vkládání hodnotících 

prvků do zpravodajství. Zdůrazňuje, ţe jiţ samotný výběr zpráv signalizuje postoje 

médií. Poukazuje na hodnotící vliv řazení zpráv, jejich pojmenování, volby výrazových 

prostředků, které jsou sami nástrojem interpretace události. Předpojatost můţeme 

definovat jako urĉité zkreslení reality, nesprávnou interpretaci, ale v rámci zpravodajství 

i jako šíření lţivých, propagandistických obsahů nebo fikce. Příkladem je nevyváţená 

pozornost elitám ve spoleĉnosti, přílišné zobrazování zdrojů jako oficiálních hlasů, 

odsun menšin na okraj spoleĉnosti, přílišná prezentace násilí nebo vlastenecký 

a etnocentrický výběr témat (Burton 2005, s. 251 – 256). 

Nebezpeĉí v přílišném spoléhání novinářů na oficiální zdroje vidí i McChesney. 

Získávání informací od politických autorit novináři sice ulehĉuje práci a organizace tak 

šetří peníze. Nicméně si zároveň uvědomuje, jakou moc tím politiĉtí aktéři získávají. 
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Tyto autority najednou rozhodují o obsahu zpravodajství, o tom, o ĉem se bude, ale 

i o ĉem se nebude psát. Novinář tak ztrácí moţnost na základě vlastní aktivity psát 

o událostech, o kterých se oficiální zdroje nevyjadřují (McChesney 2009, s. 17 – 22). 
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1.2 Sociologie zpravodajství 

Zpravodajství je specifickým mediálním ţánrem, jehoţ základním úkolem je přinášení 

informací publiku. Je prezentováno jako zprostředkovatel událostí ze světa mimo naši 

realitu. Ĉasto se tak stává jediným zdrojem našich informací, zejména u takových 

událostí, s kterými nemáme přímou zkušenost.  

Fiske (1991, s. 279) podotýká, ţe zpravodajství a jeho zdůrazňovaná objektivita 

a nezávislost na oficiálních institucích, je základním předpokladem pro fungování 

demokracie v kaţdé zemi. Nicméně připojuje i myšlenku, ţe základní definice zpráv 

jako poskytovatelů informací, pro diváky potřebných k jejich aktivnímu zapojení se do 

spoleĉnosti, je jen polovinou příběhu. Vyzdvihuje i úlohu zprávy jako komodity, jejímţ 

úkolem je oslovit dostateĉné publikum, které pak můţe být nabídnuto inzerentům. 

Trochu cynicky dodává, ţe „zpravodajství je to, co je vytištěno na zadní straně 

reklamy“ (Fiske 1991, s. 279). Zprávy také ale předkládají urĉité hodnoty spoleĉné pro 

všechny ĉleny spoleĉnosti a tento hodnotový rámec přetrvává dlouhodobě. Zdůrazňují 

co, nebo kdo, je důleţité a co je a není správné. Také fungují jako tvůrci spoleĉné 

identity, kontinuální existence spoleĉnosti, ale i spoleĉenského konsenzu (Trampota 

2006, s. 10). Jirák (2005) definuje ĉtyři základní rysy, které charakterizují existenci 

zpravodajství. Za prvé existence zpráv jako konstrukce sestavené podle urĉitých 

vnitřních pravidel, která není odrazem událostí, které se staly. Za druhé zpravodajství 

obsahuje hodnotící soudy o realitě mimo média, které navádějí ke konkrétnímu výkladu 

jejich obsahu. Za třetí popisuje spoleĉnost a hodnoty, které zastává, ĉasto ale formou 

přejímání spoleĉenských stereotypů. Za ĉtvrté jsou zprávy zboţím, k jehoţ 

komercionalizaci došlo v průběhu dějin v několika vlnách (Jirák 2005).
4
  

Nicméně samotná definice zpravodajství je poměrně sloţitá. Walter Lippmann (1922, 

s. 216) definuje proces tvorby zprávy jako „hledání objektivního signálu označujícího 

událost.“ Robert Park v roce 1940 definoval zpravodajství pomocí několika vlastností. 

Uvádí, ţe zpravodajství je časové (zpracovává nedávné události), nesystematické 

(prezentuje nesouvislý děj sestávající z různých událostí), pomíjivé (platné pouze 

aktuálně), prezentuje neobvyklé a nečekané jevy (spíše neţ skuteĉně důleţité) 

                                                 
4
 První probíhá v první 1/3 19. století s příchodem denního tisku vydávaného ve velkých nákladech pro 

méně vzdělané publikum. Během northcliffovské revoluce na přelomu 19. – 20. století probíhá druhá vlna 

a v závěru 20. století s rozvojem deregulace rozhlasu i televize v Evropě rozeznáváme třetí vlnu. 
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a předvídatelné, protoţe neoĉekávané je to, co se stane, ne to, co bude ve zprávách 

(McQuail 2009, s. 386 - 387). 

Zpravodajství se jako ţánr vymezuje proti fiktivním a zábavným mediálním produktům, 

jeho vnímání, ale i dekódování publikem je odlišné. Odlišnosti ţánrů vychází zejména 

z rozdílné práce s výrazovými prostředky, rozdílného přístupu k etickým principům, 

práci s fakty a podobně. Někteří odborníci ale podotýkají, ţe zpravodajství jako ţánr 

není aţ tak odlišné od například televizních seriálů. Neexistuje podle nich velký rozdíl 

v textu, ale v přístupu publika a tvůrců k ţánru (Trampota 2006, s. 11). 

Předmětem výzkumu sociologie zpravodajství jsou novináři, jako ti, kteří zprávy 

produkují (zkoumání jejich pracovní rutiny a okolností vzniku zpráv), ale zabývá se 

také vlivem zpravodajství na spoleĉnost (analýza vztahů mezi médii, spoleĉností 

a realitou). Schudson rozlišuje tři přístupy ke zkoumání zpravodajství.  Prvním je 

analyzování z pohledu politické ekonomie, která prezentuje spojitost procesu produkce 

zpráv s ekonomickou strukturou mediálních organizací. Druhým z nich je přístup 

vycházející z tradiĉní sociologie, zkoumající mediální organizaci a její pracovníky. 

Zajímá se zejména o samostatnost novinářů a jejich rozhodovací pravomoc, a na to, jak 

je jejich pracovní úsilí ovlivňováno chodem organizace. Třetí postoj definuje jako 

kulturální.
5
 Zabývá se vlivem kulturních tradic a symbolů bez ohledu na organizaci 

nebo profesní rutiny (Schudson 1989, s. 268). 

Zprávy jsou z ĉásti odrazem reality, ale z ĉásti konstrukcí sestavenou novináři. Zprávy 

jsou to, co novináři vytvoří, jsou novináři sestrojeny, produkovány. „Zprávy jsou 

vyráběny novináři“
6
 (Schudson  1989, s. 263). Schudson k případné kritice ze strany 

novinářů podotýká, ţe nikdo neříká, ţe novináři zprávy falšují, ale ţe je tvoří. Také 

dodává, ţe to nejsou nějaké oficiální instituce ani nějaké kulturní síly, ale novináři 

z masa a kostí, kteří tvoří příběhy, kterým my říkáme zprávy (Schudson 1989, s. 263). 

Podle Fishmana (1980, s. 14) je zpráva výsledkem závisejícím na metodách, které 

novináři uţijí. 

                                                 
5
 Nebo také antropologický. 

6
 „News is manufactured by journalist.“ 
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1.2.1 Narace 

Znaĉná ĉást mediálních obsahů dnes vypráví příběhy, které jsou tvořeny na základě 

urĉitých šablon a forem. Vypravování je základní technologií tvorby mediálních 

produktů. Narace je popisována jako „základní kompoziční postup slouţící k uspořádání 

prvků popisujících určitý děj tak, aby byl výsledkem propojený sled událostí prezentující 

obsah sdělení“ (Reifová 2004, s. 159). I kdyţ se ve zpravodajství jednotlivá jména 

a fakta mění, systém, na jehoţ základě jsou příspěvky konstruovány, je stále tentýţ. 

Jedná se o stále stejné, přetrvávající způsoby referování prostřednictvím narace. Způsob 

vypravování je stejný, mění se jen „kulisa“ v podobě kontextu události. 

Narativní struktura ukazuje, ţe lidé a místa nejsou anarchická a náhodná, ale třídí 

materiál z hlediska prostoru a ĉasu, tak, ţe poukazuje na to, co, kde, kdy a jak rychle se 

odehrává (Fiske 1991, s. 128). Narativní podobu má i zpravodajství. Ramonet (2003, 

s. 213) dodává, ţe „informovat dnes znamená ukazovat příběh za chodu,“ a uĉinit tak 

z diváka souĉást děje. Narace je způsob uspořádání a prezentace pohledu na svět skrz 

popis dané situace s vyuţitím znaků, charakteristik a akce. Zároveň vyprávění vymezí 

hranice, pro to, co je, a co není ve spoleĉnosti přiměřené (Kruvand a Hwang 2007, 

s. 182). Zpravodajské texty mají ĉasto formu vyprávění s hlavními hrdiny, které 

nepostrádá ani další kladné a záporné postavy, má jasný zaĉátek, střed a konec. Některé 

nabízejí i otevřený konec, kterého novináři vyuţívají k dalšímu pokraĉování příběhu, ke 

kterému předchozí povědomí o události přitáhne ĉtenáře/diváky.  

Narativní struktura zpravodajských textů ulehĉuje divákům pochopení sdělení, tak jak 

bylo zamýšleno. Umoţňuje jim vytvořit si k příběhu vztah, pro novináře přináší 

uspořádávání informací do opakujících se forem ušetření ĉasu. James Lule (2001, 

s.  20 – 22) podotýká, ţe zprávy nabízejí a opakují příběhy zaloţené na vyprávění 

z opravdového ţivota. Vychází z prapůvodních příběhů, které provází ĉlověka dodnes. 

Jsou výsledkem urĉitého historického vývoje, ale i kulturních a sociálních podmínek ve 

spoleĉnosti.  Ve zprávách se tak objeví ne to, co se stalo vĉera, ale to, co se stane vţdy. 

Lule tedy definoval 7 příběhů, které se objevují ve zpravodajských textech pravidelně, 

takřka kaţdodenně. Jednotlivé typy narací rozlišuje na Oběť („Victim“), Obětního 

beránka („Scapegoat“), Hrdinu („Hero“), Dobrou matku („Good mother“), Podvodníka 

(Trickster“), Jiný svět („Other world“) a Povodeň („The flood“). Oběť je srdcem většiny 

příběhů, dokazuje tragiĉnost a nahodilost lidské existence. Ţivot je neustále 

konfrontován se smrtí. Zprávy nabízejí příběhy nevinných lidí zabitých při autonehodě, 
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pádu letadla, poţáru, loupeţi, apod. Obětní beránek je vyprávění o lidech, kteří jsou na 

okraji většinové spoleĉnosti a napadají nebo ignorují spoleĉenský řád. Zpravodajství tak 

zobrazuje různé aktivisty, kriminálníky, radikály, ĉleny náboţenské sekty. Hrdina je 

jedním z nejstarších příběhů, poukazující na lidi, kteří dosáhli úspěchu a slávy. Od 

sportovních a filmových hvězd, astronautů, prezidentů, ke zprávám o „obyĉejných“ 

hrdinech, které zpravodajství pomáhá definovat. Dobrá matka jsou typy příběhů 

zaloţené na představách o vztazích rodiĉů a dětí, kde matka představuje laskavost 

a bezpeĉí. Zprávy tak zobrazují hodné lidi, kteří se starají o jiné. Typickou 

představitelkou této role byla podle Lula Matka Tereza. Naopak dalším typem příběhu 

je Podvodník, který je souĉástí mnoha kultur. Je zobrazován jako mazaný, lstivý, 

přinášející utrpení. Zpravodajství takto prezentuje příběhy o krutých lidech, tedy 

naprostý protipól příběhu Hrdiny. Mýtus Jiný svět, nabízí odlišné způsoby ţivota, které 

jsou v kontrastu k našemu sociálnímu i kulturnímu ukotvení. Tímto porovnáváním se 

zároveň lidé uĉí definovat, kdo jsme my, a kdo oni. Povodeň reprezentuje všechny 

katastrofy, destrukce lidí vnější silou. Slouţí k poníţení lidí a připomenutí, ţe jsou tu 

i silnější síly neţ ty naše. Noviny i televize jsou plné zpráv o zemětřesení, hurikánech, 

povodních, největší pozornost je vţdy věnována těm, které jsou blízko nás (Lule 2001, 

s. 20 - 22). James Lule dále konstatuje, ţe naše moderní spoleĉnost se domnívá, ţe 

ţádné mýty nepotřebuje, přesto ty největší mýtické příběhy jsou dennodenně 

předváděny ve zprávách. Novináři nemusí vymýšlet nové příběhy, neříkají příběhy, 

které ještě nikdy nebyly vyprávěny. Příběhy ţijí a novináři k událostem přistupují skrz 

existující příběhy, které mají ve svých myslích. Vyuţívají všeobecného porozumění 

těmto univerzálním příběhům, vypůjĉují si je z rodinných vyprávění. A k novým 

událostem přistupují prostřednictvím těch minulých příběhů. Někdy se s příchodem 

informací příběhy mění, ne ale do něĉeho úplně nového ale do jiného příběhu uţ 

vyprávěného. Lule ty původní, univerzální nazývá základní nebo věĉné příběhy. A ty 

utvářejí a formují kaţdodenní práci editorů a reportérů (Lule 2001, s. 27 – 30). 

Podobnému dělení narativity ve zpravodajství se zabýval i Robert Smith v práci „Mythic 

Elements in Television News.“ Jeho typologie definuje příběhy o záchraně a úniku, 

o dopadení, o povodních, o moudrosti, o mateřství, o rozhodnutí, o utrpení, o dopadení 

darebáĉka, o přírodě (Berkowitz 1997, s. 325 – 332). Strukturou příběhů se zabýval také 

ruský lingvista Vladimir Propp, ten definoval v příbězích urĉité funkce postav a jejich 

charakteristiky, které se neustále opakují, zasazené do různých kulturních a dějinných 
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kontextů. Ve vyprávění rozlišil tři desítky charakteristických bodů, zjednodušených na 

pět základních. Nejdříve v příběhu hrdina objevuje nedostatek, poté se vydává na cestu, 

na které nachází pomocníka nebo protivníka. Následovně je mu uloţena zkouška, po 

jejímţ splnění následuje odměna, případně můţe vzniknout nový nedostatek. Při 

analýze různých příběhů lze definovat vţdy těchto 5 stěţejních bodů příběhu (Propp 

1968). 

1.2.2 Zkoumání zpravodajské produkce  

Média do urĉité míry konstituují spoleĉenskou realitu, prezentují rysy normality pro 

potřeby veřejného ţivota a jsou urĉitým zdrojem standardů a norem. Představa, ţe 

média zobrazují skuteĉnost, se jeví jako mylná. Média vytvářejí mediální skuteĉnost, 

která vstupuje do interakce s tou skuteĉnou. „Nepodávají tedy věrné zobrazení 

skutečnosti, ale konstruují svébytný obraz reality“(McQuail 2009, s. 93). Nejen vinou 

médií, ale ĉásteĉně i publika, se skuteĉnost a mediální reality ĉasto odlišují. Přispívají 

k tomu na straně publika urĉité představy o mediálních obrazech vrytých do podvědomí 

příjemců, na straně médií pak zejména rutinní postupy při zpracovávání mediálních 

obsahů. Níţe uvedené teorie popisují práci novináře a ovlivňují závěreĉný výsledek 

výstupu novinářovi práce. 

1.2.2.1 Gatekeeping 

Zaĉátkem padesátých let minulého století zaĉaly vznikat studie mapující způsob 

produkce zpráv v mediálních organizacích. Jedním z prvních byla práce „The 

Gatekeeper“ - A case study in Selection News Davida Manninga Whita. Termín 

„gatekeeper“ původně slouţil k popisu nákupního chování ve studii Kurta Lewina 

Channels of Group Life z roku 1947. Manning White pojem pouţil k popisu způsobu 

práce mediálních profesionálů. Princip gatekeepingu spoĉívá ve výběru událostí/témat, 

které jsou médii pokryty a způsobu jejich zpracování do zprávy vyslané k publiku. Ve 

své práci zkoumal nakládání s tématy a událostmi editorem amerického deníku, věnoval 

se důvodům, které pracovníka vedly k nezařazení některý událostí do zpráv. Jeden týden 

tak sledoval práci Mr. Gatese,
7
 který měl za úkol přesně popsat důvody, které ho vedly 

k zařazení události do zpráv nebo naopak k vyřazení. Jako důvody k zamítnutí uváděl 

například technické příĉiny jako nedostatek místa, subjektivní argumenty jako nudný 

příspěvek nebo politické důvody, kdy zprávy komentoval slovy jako „propaganda“ nebo 

                                                 
7
 White takto nazývá sledovaného editora. 
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„je příliš ĉervený.“
8
 Právě politické argumenty Mr. Gatese ovlivnili Whitovu 

interpretaci gatekeepingu, i přesto, ţe jich bylo minimum. Tím, ţe Mr. Gates vyluĉoval 

některé příspěvky, proto, ţe byly nakloněny Trumanově ekonomice (kterou on neměl 

rád), nebo proto, ţe byl anti-katolík, White došel k závěru, ţe výběr událostí, z kterých 

se stanou zprávy je velmi subjektivní záleţitost (White 1950, s. 383 – 390). 

„Vidíme, jak vysoce subjektivní, na základě souboru zkušeností, postojů a očekávání 

„gatekeepera“, zpravodajství ve skutečnosti je“(White 1950, s. 390). 

 Nicméně Walter Gieber v roce 1964 jeho myšlenku o subjektivním výběru vyvrací, ve 

své studii dokazuje, ţe editoři nevybírají podle politických názorů, ale na základě 

pracovní rutiny. Jeho editor se řídil cíli výroby, úřednickými rutinami a mezilidskými 

vztahy v redakci. O tom, zda se dostane událost nebo téma do zpráv, tedy rozhodují 

jednak subjektivní názory jednotlivých gatekeeperů, ale zejména vnější tlaky na 

organizaci a vztah novinářské produkce a mediální organizace (Schudson  1989, 

s. 264 – 265). Princip gatekeepingu tedy spoĉívá v tom, ţe svět událostí a zpráv je 

oddělen „branami,“ filtrujícími obsahy, které budou ve zpravodajství prezentovány 

a které nikoliv. Kaţdá instituce má vlastní „brány“ a vlastní kritéria, na základě kterých 

se z událostí stávají zprávy. Informace obvykle musí v médiu projít pomyslným 

systémem několika „bran.“ Jako gatekeepeři zde fungují samotní autoři zpráv, redaktoři, 

editoři, v televizním vysílání i reportéři a moderátoři (Reifová 2004, s. 70 – 71). Hlavní 

náplní jejich práce je redukce velkého mnoţství příchozích informací tak, aby 

odpovídala rozsahu vydání nebo délce zpravodajské relace. Nicméně myšlenka, ţe 

volba témat do zpráv je jen selekcí, je mylná, protoţe zprávy nejsou jen vybírány, ale 

zejména konstruovány uvádí Schudson (1989, s. 264 – 265).  

1.2.2.2 Zpravodajské hodnoty 

Důleţitá kritéria při výběru zpráv, podle kterých se editoři rozhodují, definovali ve 

studii The structure of foreign news Johan Galtung a Marie Rugeová v roce 1965. 

S vyuţitím termínu Waltera Lipmanna zpravodajské hodnoty, definovali na základě své 

práce 12 zpravodajských hodnot. Důleţitá je například frekvence, tedy ĉasové rozpětí, 

které zpráva potřebuje k rozvoji, ale které zároveň musí být co nejbliţší frekvenci 

vydávání média. Událost musí mít dostateĉnou sílu, aby překroĉila práh pozornosti. 

Musí být jednoznaĉná s jasným významem pro publikum, s kterým musí souznít 

                                                 
8
 V originále „He is too red.“ 
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a naplnit jeho oĉekávání. Pokud zpráva obsahuje moment překvapení, posiluje to její 

sílu, stejně tak jako její kontinuita, nabízející „seriálový příběh.“ Samozřejmě záleţí i na 

koncepci média a struktury jeho zpravodajství, na ostatních zprávách, které byly 

vybrány, proto samotný postup události přes brány ovlivňuje i její variace ve vztahu 

k ostatnímu zpravodajství. Dále Galtung s Rugeovou popsali i hodnoty, které jsou 

kulturně vázané. Jedná se o vztah k elitním osobám a elitním národům. Kaţdý národ, 

ale i kaţdé médium nahlíţí na elitní osoby ve spoleĉnosti jinak. Seriózní noviny se 

věnují spíše politickým představitelům nebo sportovcům, oproti tomu bulvární spíše 

informují o ţivotě hvězd ze showbyznysu. Pro kaţdou zemi a její zpravodajství jsou 

důleţité jiné národy. Například Ĉeská republika bude jako elitní národ vnímat USA, 

Rusko, ale i naše sousedy jako je Rakousko nebo Slovensko. Ti ale nebudou elitním 

národem ve zpravodajství např. Velké Británie nebo Ĉíny. Bulvární tisk naopak 

pokrývá spíše domácí zpravodajství a vnímá náš národ jako ten elitní. Významnými 

faktory události jsou i personalizace a negativita. Personalizace umoţňuje ĉtenáři 

snadnější pochopení události. Negativita se řídí heslem „dobrá zpráva, ţádná zpráva“ 

(Galtung a Ruge 1965, s. 64 – 90). Zajímavý je ale pohled do minulosti, kdy se 

zpravodajství v Ĉeskoslovensku před rokem 1989 negativitou neřídilo, naopak se 

zdůrazňovala pozitiva, kterých spoleĉnost dosáhla. Stejně tak tomu bylo v Sovětském 

svazu, kde zprávy zdůrazňovaly úspěchy Sovětů (Fiske 1991, s. 284). Galtung 

a Rugeová zároveň definovali dva principy: selekce a deformace. Princip selekce 

vychází ze situace, kdy událost, která nabývá více zpravodajských hodnot, má větší 

šanci, ţe se stane zprávou. Princip deformace znamená, ţe během konstruování zprávy 

jsou zdůrazňovány hodnoty, které byly důvodem pro výběr události do zpráv. Kritici 

studie poukazují na omezenost na zahraniĉní zprávy v tištěných periodikách, nicméně 

i dnes některé tyto hodnoty zpravodajství ovlivňují (Galtung a Ruge 1965, s. 64 – 90). 

Vztahu toku mezinárodních událostí a jejich prezentování v médiích jako zpráv, se 

věnoval Chang ve studii All Countries Not Created Equal to Be News, kdy sledoval 

obsah a formu pokrytí zahraniĉních událostí agenturou Reuters a dospěl k závěru, ţe 

všechny země si nejsou ve zpravodajství rovny. Souvisí to s jejich historickým 

vývojem, finanĉními schopnostmi a komunikaĉními technologiemi. Disproporci 

v pokrytí způsobuje kulturní imperialismus, rozdílná koncentrace moci a bohatství, ale 

i oznaĉování elitními národy. Chang proto rozdělil země světa do tří sfér na centra, 

semiperiférie a periférie. Největší sdílení zpravodajských informací je mezi centry, do 
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kterých řadí USA, Japonsko, Kanadu a ĉást západní Evropy (Velká Británie, Německo, 

Francie). Jako semiperiférní země urĉil zbylé státy západní Evropy (Švédsko, 

Švýcarsko) a Ĉínu, Rusku, jiţní Koreu, Mexiko, Egypt a další. Bývalý východní blok 

a nerozvinuté země patří do periferie (Chang 1998, s. 528 – 563). Samozřejmě pro 

kaţdý stát se centrální, semiperiférní i periférní země mohou ĉásteĉně odlišovat. Na 

základě studie „Světy těch druhých,“ vztaţené k ĉeskému zpravodajství, můţeme Rusko 

a Ĉínu přesunout z semiperiférie do centra, mezi prvních deset nejfrekventovanějších 

zemí patřilo i Slovensko a Polsko.
9
 Nicméně studie potvrdila, ţe největší pozornost je 

věnována státům s velkým ekonomickým a politickým vlivem, důraz je kladen také na 

země s výraznými kulturními a historickými vazbami na naši republiku (Trampota 

a Kuĉerová 2011, s. 24). 

1.2.3 Trendy ve zpravodajství 

Způsob konstruování zpráv prochází vývojem, na způsobu vystavění jednotlivých 

událostí v médiích mají vliv jednotlivé trendy, které se ve zpravodajství objevují. Při 

rámcování zpráv pomocí následujících trendů dochází ze strany médií k postupnému 

zjednodušování a zatraktivnění zejména zahraniĉně-politického zpravodajství. 

Vlivem politizace se do popředí v médiích dostávají politici na úkor odborníků, 

v případě váleĉných konfliktů na úkor zpravodajství od vojáků a přímých úĉastníků 

děje. Jedním z těchto trendů je i emocionalizace, která umoţňuje jednodušší vtaţení 

diváků do problematiky zpravodajství. Na druhou stranu ale vyuţívání emoĉních 

motivů ve zprávách ĉasto způsobuje jejich zjednodušování, někteří autoři se domnívají, 

ţe přílišná emocionalizace veřejné sféry vede k úpadku politiky jako takové. Zneuţívání 

emocí můţeme ve zprávách vysledovat jako naduţívání metafor, expresivních výrazů 

nebo zdůrazňování obav z následného vývoje. Významné uţívání emotivních příměrů 

v názorové publicistice potvrzuje výzkum Česká média a zahraniční politika: v hradním 

stínu a zajetí emocí
 
 (Neĉas a Vochocová 2014, s. 140, 144, 151).  

Další tendencí, kterou můţeme identifikovat při referování médií o zahraniĉně-

politických otázkách je personalizace, tedy vyuţívání představitelů k popisu urĉité 

problematiky nebo postoje na místo referování o politické straně ĉi jednotlivé zemi. Ve 

středu zájmu médií jsou tedy jednotliví politiĉtí ĉinitelé, média se věnují převáţně jejich 

                                                 
9
 Deset nejfrekventovanějších zemí v našem zpravodajství (studie v roce 2010) – USA, Velká Británie, 

Rusko, Německo, Slovensko, Polsko, Francie, EU, Afganistán, Ĉína. 
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charakteristice a konflikty popisují z jejich perspektivy, jako by právě oni byli jedinými 

hybateli. Vyuţívání jednotlivých osobností umoţňuje zhuštění informace do zprávy 

a usnadňuje příjemci její pochopení, ĉasto bývá personalizace vyuţívaná 

k polarizovanému zobrazení problematiky. (Neĉas a Vochocová 2014, s. 145-147).  

Vzhledem k mému vystavení hypotéz v praktické ĉásti se podrobněji v další podkapitole 

budu zabývat domestikací zpravodajství. 

1.2.3.1 Domestikace zpravodajství 

Tento pojem vnesl do problematiky zpravodajské produkce M. Gurevitch, který je 

popsal jako „ specifický směr, který přelívá mezinárodní vzdálené události do rámců, 

které z nich utvářejí srozumitelné a atraktivní zprávy, důleţité pro domácí publikum, 

a které jsou utvářeny tak, aby byly kompatibilní s kulturou a ideologií konkrétní 

společnosti“
10

 (Clausen 2004, s. 28). Autoři výzkumu „The domestication of foreign 

news: news stories related to the 2011 Egyptian revolution in British, Finnish and 

Pakistani newspapers“
 
nahlíţí na domestikaci jako na zajímavý fenomén. Globální 

zprávy, které na jedné straně spojují lidi a přinášejí jim informace o událostech, i kdyţ 

se kaţdý ocitá na jiném místě ve světě, jsou na druhou stranu předkládány konkrétnímu 

národnímu publiku z  národního politického pohledu. Zpráva ze zahraniĉí je příjemcům 

vykreslena v kontextu domácího politického dění, zaměřují se na domácí politiky 

a podle autorů se tyto mezinárodní události stávají souĉástí domácí politiky (Alasuutari, 

Qadir a kol. 2013, s. 696). Domestikací rozumíme trend, který se projevuje vkládáním 

národního kontextu do zahraniĉně - politického zpravodajství. Cílem médií je přiblíţit 

sloţité mezinárodní události z národního pohledu a zjednodušit tak příjemcům jejich 

pochopení. Intenzivní vyuţívání domestikace vytváří pocit významnější role našeho 

státu v mezinárodních událostech. Média tak při referování o zahraniĉní události 

vyhledávají její paralely z našich dějin nebo na mezinárodně politické události nahlíţí 

objektivem ĉeské vnitrostátní politiky. V médiích tak dochází k zdůrazňování 

zpravodajských hodnot zaloţených na kulturní blízkosti (Neĉas a Vochocová 2014, 

s. 148-149). 

                                                 
10

 Media maintain both global and culturally specific orientations – such as by casting far-away events in 

frameworks that render these events comprehensible, appealing and relevant to domestic audiences; and 

second, by constructing the meanings of these events in ways that are compatible with the culture and the 

dominant ideology of societies they serve. 
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1.2.4 Sociologie zdrojů 

Stejně tak jako si odborníci všímají selektivního výběru zpráv, tak je předmětem studií 

i volba aktérů, kteří se do nich dostávají. Zdroje informací, které jsou uţity při 

konstruování zpráv, tvarují výsledný obsah zprávy. Přístupem aktérů do zpráv se zabývá 

sociologie zdrojů, ne kaţdý má totiţ moţnost stát se informaĉním zdrojem a ovlivnit tak 

samotný výsledek zpravodajství. McNair (2004, s. 144) oznaĉuje zdroje jako ĉtvrtý 

faktor ovlivňující ţurnalistickou produkci.
11

 Sociologický přístup orientovaný na zdroje 

(v kontrastu k přístupům zabývajícím se samotnými médii ĉi novináři) předpokládá, ţe 

„témata i obsah ţurnalistiky jsou do značné míry produktem komunikativní činnosti 

neţurnalistických společenských subjektů“ (McNair 2004, s. 144). A tato ĉinnost je 

podle něj organizovaná tak, ţe vytváří zprávy, které jsou nakloněné urĉitým 

zainteresovaným jedincům nebo organizacím. Význam ĉinnosti zdrojů zapříĉinil i vznik 

samostatných profesí zabývajících se touto ĉinností (tiskový mluvĉí, konzultant, 

„mediální guru“…) a jejich vzrůstající profesionalizaci. Vědci se tak zaĉali zabývat 

metodami pouţívanými těmito profesionálními zdroji, zastupujícími různé soukromé 

i státní, politické, ekonomické organizace k ovlivňování zpráv, s cílem dosáhnout svých 

cílů (McNair 2004, s. 144-145). 

1.2.4.1 Přístup zdroje do zpráv 

První sociologické výzkumy se zabývaly zejména těmi zdroji, které se dostaly do zpráv. 

Zároveň ale opomíjely skuteĉnost, ţe některé zdroje se do zpravodajství vůbec 

nedostanou. Leon Sigal provedl výzkum Reporters and Officials: The Organization and 

Politics of Newsmaking, ve kterém zjistil, ţe více neţ polovinu zdrojů informací ve 

zkoumaných denících tvořili ameriĉtí úředníci. Při zkoumání vztahu zdrojů a novinářů 

zjistil, ţe novináři spoléhají na oficiální zdroje a rutinní kanály. Za rutinní kanály lze 

povaţovat různé tiskové zprávy, informace z konferencí apod. Sigal dále rozlišuje 

i neformální toky, kdy jsou informace získávány během zákulisních jednání   

nevládních prohlášení, a iniciované, kdy získání informace vychází z aktivní ĉinnosti 

redaktora. Zároveň ale novináři mohou být svými zdroji zneuţíváni k vloţení urĉitých 

informací do zpráv (Gamson a kol. 1992, s. 376). 

Převaţující vliv oficiálních zdrojů na zpravodajství byl předmětem mnoha výzkumů, 

které prokázaly, ţe v závislosti na pracovních rutinách novinářů, jsou vyuţívány stále 

                                                 
11

 Pozn. Spolu s politickým, ekonomickým a technologickým vlivem na produkci. 
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tytéţ „osvědĉené“ zdroje. Například Fishman (1980, s. 51) zjistil, ţe novináři jsou 

byrokraticky naladěni a svět je pro novináře byrokraticky orientovaný. To je také 

důvodem, proĉ jsou jimi nejvíce vyuţívány oficiální zdroje a proĉ při organizování 

zpráv mají největší podíl zprávy z oficiálních zdrojů. Zároveň jsou úředníci pro 

novináře zdrojem spolehlivých a stabilních novinek (Schudson 1989, s. 271). Novináři 

vědí o většině témat velmi málo a tak svým zdrojům ĉasto přiĉítají znalosti expertů, 

zejména v případech, kdy je na zdroj nazíráno jako na legitimní a není zde podezření, ţe 

by mohl prosazovat zvláštní zájem. Nicméně neoficiální zdroje mají jiné postavení. Jsou 

povaţovány za potencionálně manipulativní a apriori nelegitimní (Altheide 1978, 

s. 375). Výzkum H. Ganse Deciding What's News zkoumal podrobněji vztah novinářů 

a zdrojů a došel k závěru, ţe síla oficiálních zdrojů zkombinovaná s potřebou 

novinářovi výkonnosti, je nakonec tím, co urĉuje, co bude zprávou. Vidí sílu i úĉinnost 

na stejné úrovni, s tím, ţe pro novináře je efektivní respektovat sílu oficiálního zdroje 

(Gamson a kol. 1992, s. 376). Rutiny novinářské práce tak podporují vznik oboustranně 

výhodných partnerství mezi zdrojem a novinářem. Ti na základě svých předchozích 

zkušeností, spoléhají na známé zpravodajské zdroje, nahlíţejí na ně jako na legitimní 

a dokonce mohou být jejich vyjádření povaţovány za objektivní reflexi reality (Altheide 

1978, s. 373). I volbu úhlu pro vyprávění ovlivňuje zdroj zprávy. Ten by chtěl, za 

ideálních podmínek, prezentovat svůj příběh, tak, aby novináře vyuţil pouze jako 

informaĉní kanál s cílem zveřejnění jeho vyprávění (Altheide 1978, s. 374). 

Dalším faktorem ovlivňujícím výběr zdroje, který bude mít přístup do zpráv je jeho 

dostupnost. Právě institucionálních zdroje jsou pro novináře snadno dostupné, a proto se 

dostávají do médií jednodušeji neţ jednotlivci nebo zájmové skupiny, pro které, jako 

pro neinstitucionální zdroje, je přístup do zpráv znaĉně omezený (Shoemaker 

a Mayfield 1987, s. 15). Jejich dostupnost ale vyvaţuje skuteĉnost, ţe na novináře a na 

proces tvorby zpráv velmi ĉasto vyvíjejí tlak (Shoemaker a Mayfield 1987, s. 21). 

Shoemakerová (1987, s. 31) podotýká, ţe pokud jsou média financována z oficiálních 

zdrojů, tím víc jejich obsah odráţí ideologii vládních orgánů, a o to více budou oficiální 

zdroje vyuţívány do obsahů zpráv, a o to méně budou citovány různé zájmové skupiny. 

Ve zprávách se tak ĉasto jako oficiální zdroje objevují vlivní politici, prezident, zástupci 

úřadů a jiných institucí, mluvĉí velkých firem a jedinci disponující velkým vlivem 

a dostateĉnými zdroji. Hartley tyto zdroje nazývá hlasy s přístupem (accessed voices), 

které mají snadnější a privilegovaný přístup do masových médií neţ ostatní. I ty zdroje, 
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které se do zpráv prosadí, ale nemají rovnocenný přístup. Některé z nich jsou 

prezentovány jako důleţitější, jiné jako méně podstatné. Během zpravodajské narace se 

význam zdroje projevuje buď rozdílným zpracováním, nebo pořadím, kdy byla jeho 

promluva zařazena. Hierarchie promluv umoţňuje těm dříve prezentovaným nastavit 

interpretaĉní rámec, který je pro další zdroje obtíţně změnitelný. První mluvĉí má 

moţnost téma divákům představit, zatímco ti následující jsou ĉasto prezentováni jako 

reakce na předchozího mluvĉího. U tištěných médií se rozdílný přístup ke zdrojům 

prezentuje například jejich přesnou citací, nebo naopak pouhým převyprávěním jeho 

slov (Trampota 2006, s. 80 – 84). 

Přístup zdroje do zpráv ovlivňují podle Ganse (2004, s. 116 – 126) ĉtyři vlastnosti, které 

jsou pro zdroj klíĉové. První z nich je podnětnost (incentives), druhou moc (power), třetí 

je schopnost dodávat vhodné informace (ability to supply suitable information) a ĉtvrtou 

je geografická a sociální blízkost k novináři (geographic and social proximity). Jako 

stěţejní vlastnost Gans vyzdvihuje schopnost předloţit vhodné informace, nicméně 

dodává, ţe zbylé ĉtyři faktory tuto vlastnost ještě podtrhávají. Jako podnětné zdroje 

Gans oznaĉuje ty, které vycházejí vstříc novinářům. Takové zdroje se ĉasto přizpůsobují 

tomu, jak média fungují, vycházejí z mediální logiky a pro novináře jsou proto 

přístupnější. Zároveň ale i zdroje, které veškerou podnětnost popírají a naopak jsou 

spíše vzdorovité, jsou pro novináře zajímavé. Pokud zdroj disponuje silou a mocí, je pro 

něj jednodušší se do zpravodajství dostat, i kdyţ k tomu nemusí vyuţít přímých kanálů. 

Gans podotýká, ţe ale některé instituce mají i moc naopak odradit zdroje od 

poskytování informací. Jako příklad udává vojáky, kteří by zajisté poskytli přesnější 

a ne tak optimistický obraz bojů, ale ĉasto jim není umoţněno s reportéry hovořit. 

Konkrétně uvádí, ţe ve zprávách v roce 1967 o válce ve Vietnamu byli jen v 13 % zpráv 

citováni samotní vojáci, v kontrastu k 33 % zpráv od důstojníků a v 24 % zpráv byli 

citováni civilní úředníci. Zdroje, které mocí nedisponují, mají ĉastokrát příleţitost se do 

zpravodajství dostat pouze v případě nějaké velmi neobvyklé a dramatické události. Jak 

je jiţ uvedeno výše schopnost dodávat vhodné informace a zprávy stojící za zveřejnění 

je pro vyuţívání zdroje nejdůleţitější. Nicméně nelze opomenout ani geografickou 

blízkost, která zaruĉuje jednodušší spojení se zdrojem, sociální blízkost pak usnadňuje 

jednání zdroje s novinářem. Ten spíše osloví zdroj, který je mu blízký ať uţ věkem, 

vzděláním nebo třídním zařazením, naopak ĉasto se nedokáţe spojit s lidmi ze sociálně 

slabších podmínek. Pro zdroje, které jsou novinářům sociálně vzdálené, je sloţité se 
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k nim dostat, protoţe ĉasto nemají povědomí o fungování mediálních organizací 

a nevědí, jak je kontaktovat a jak s nimi jednat. Zdroje, které tyto ĉtyři klíĉové vlastnosti 

mají, jsou pro novináře nejvýhodnější, protoţe jim poskytnou ĉas a důleţité informace, 

které potřebují, bez toho, aby to novináře cokoliv stálo (Gans 2004, s. 116 – 126). 

1.2.4.2 Přístup zdroje do zpráv skrze pseudoudálost 

K vyuţívání zdrojů, by měli novináři přistupovat obezřetně, zejména vzhledem 

k vzrůstající profesionalizaci zdrojů. Vyuţívání různých mediálních odborníků se 

znalostí fungování mediálních organizací umoţňuje některým zdrojům snadnější přístup 

do zpráv, případně zjednodušují přerod některých událostí ve zprávy. Jedná se o jeden 

ze způsobů pokřivování skuteĉnosti v rámci mediální reality. Událostem vytvořeným 

proto, ţe jsou pro novináře zajímavé (a oĉekává se u nich zveřejnění v médiích), říkáme 

pseudoudálosti. Tento pojem zavádí Daniel Boorstin v publikaci „The Image: A Guide 

to Pseudo-events in America“ z roku 1962. Jedná se o událost, která není spontánní, je 

umělá a zinscenovaná pro média. Bez jejich přítomnosti by se pravděpodobně vůbec 

neodehrála. Ve vztahu k realitě je ĉasto dvojznaĉná a ĉasto se stává „sebenaplňujícím 

proroctvím“. Takovéto události jsou reţírované tak, aby o nich média psala. Vlivem 

prezentace v médiích se nakonec stává obraz této události sám o sobě důleţitější neţ 

vlastní událost. „O událostech novináři informují proto, ţe se staly, zatímco 

pseudoudálosti nastaly proto, ţe o nich novináři informují“ (McNair 2004, s. 148). 

Mezi nejĉastější pseudoudálosti patří tiskové konference, politická prohlášení, vernisáţe 

apod. Upravuje se jejich průběh a doba konání tak, aby došlo k co největšímu 

mediálnímu pokrytí. Takové tiskové konference politických představitelů, jsou ale 

vlastně příleţitostí k jednoduchému oslovení a komunikaci s voliĉi. Zároveň se 

ţurnalisté dostávají do sloţité situace při řešení o jaké události referovat a o jaké ne, 

protoţe ĉasto pseudoudálosti vytvářejí i zdroje, které by se jinak do zpravodajství 

dostávaly obtíţně. Novináři jsou tak pod tlakem různých teroristických organizací nebo 

individualistů páchajících trestné ĉiny s úmyslem přitáhnout pozornost mediálních 

organizací ke svým problémům (Gans 2004, s. 123 – 124). Takové to předpřipravené 

události vlastně nepřinášejí nic nového, přesto jsou ĉasto prezentovány jako zprávy. 

Rozvoj a vzrůstající vliv PR (public relations) tak způsobuje, ţe se ĉím dál více 

setkáváme se zprávami vytvořenými za úĉelem medializování. Zároveň tím ale dochází 

k matení publika, které konzumuje pseudoudálosti, místo toho, aby jim média nabídla 

smysluplné informace (McNair 2004, s. 149). 
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1.2.4.3 Globální agentury jako zdroje zpráv 

Při zkoumání zpravodajství za poslední století, došli autoři výzkumů k závěru, ţe 

mezinárodní zpravodajské agentury byly hlavními zdroji mezinárodních informací. 

Jejich vliv souvisí s širokým dosahem jejich zpravodajství a zároveň vysokou úrovní 

profesionality. Tak se jim podařilo nastolovat agendu v médiích po celém světě ĉi 

dokonce ovlivňovat koncept jednotlivých zpráv. Mezinárodní zpravodajské agentury 

jsou proto důleţitými zdroji informací pro národní agentury a další mediální organizace 

po celém světě. Jen několik zpravodajských organizací si totiţ můţe dovolit platit 

mezinárodní kanceláře a zejména zpravodaje po celém světě. Vliv těchto agentury je 

nadále veliký zejména poté, co některá média zredukovala mnoţství zahraniĉních 

zpravodajů na minimum (Camaj 2010, s. 636). 

Boyd-Barett v posledních desetiletích minulého století rozlišil mezi mezinárodními 

tiskovými agenturami takzvanou „Velkou ĉtyřku“ Agence France-Press (AFP), 

Associated Press (AP), Reuters a United Press International (UPI). Spojovala je dlouhá 

tradice, úzký vztah k některému z vyspělých národů s prosperujícím trhem a nezávislou 

vládou, komerĉní prodej informací zaloţený na smluvní bázi, s nepříliš 

diverzifikovaným obsahem. Od roku 1996 Barett mluví nikoliv o „Ĉtyřce,“ ale o trojici 

nejvlivnějších agentur, protoţe agentura UPI se téměř vytratila. K jiným změnám mezi 

nejdůleţitějšími tiskovými agenturami za posledních několik desetiletí vlastně podle něj 

nedošlo. Ty největší jako je Reuters, AP, AFP si svůj vliv nadále udrţují. Mají 

komplexní pokrytí, relativně vysokou spolehlivost a kvalitu dodávaných zpráv, jsou 

finanĉně i politicky nezávislé a nestranné. Dominantní postavení na poli finanĉního 

zpravodajství si udrţuje Reuters (mezi její největší konkurenty patří například 

Bloomberg). Na vlivu získávají dříve spíše lokální agentury jako EFE a DPA, nicméně 

mezi ty největší je řadit nelze. Po rozpadu Sovětského svazu se vytratil vliv i agentury 

TASS, která slouţila zejména k podpoře reţimu v SSSR. Přetransformovala se do 

ITAR-TASS a oĉekávalo se, ţe tato nová agentura bude poskytovat objektivní 

informace po vzoru západních agentur, vzhledem k napojení na ruskou vládu stále ale 

existují velké rozdíly mezi západními organizacemi a touto agenturou (Camaj 2010, 

s. 640 – 641). Z oslabení TASS má prospěch soukromá agentura Interfax. Stejně tak 

agentura XINHUA je řazena do totoţné kategorie jako TASS, protoţe u ní není zcela 

odlišena produkce zpráv od její funkce pro vládní úĉely v Ĉíně (Boyd-barett 1998, 

s. 19 – 21). 
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1.3 Rámcování 

1.3.1 Teorie nastolování agendy a její koncepty 

K problému utváření reality má blízký vztah koncept nastolování agendy (agenda-

setting). Walter Lippmann popisuje zpravodajská média jako naše okna do světa, se 

kterým nemáme bezprostřední zkušenost (Lippmann 1922, s. 29). Bernard Cohen 

podotýká, ţe „média nám sice nemohou říkat, co si máme myslet, ale jsou úspěšná 

v určování toho, o čem máme přemýšlet,“ zejména u těch témat, s kterými nemáme 

zkušenost (Cohen 1969, s. 13). Základem konceptu nastolování agendy je tvrzení, ţe 

tím jaká témata média vybírají, ovlivňují veřejné mínění a názor veřejnosti ohledně 

důleţitosti těchto témat. Zkoumá propojenost obsahů mediální agendy, veřejné agendy 

a témat politické agendy (McCombs 2009, s. 29 – 30). Termín „agenda - setting“ jako 

první uţívali McCombs a Shaw k popisu vztahu mediální a veřejné agendy. Výběr témat 

do mediálního zpravodajství je ovlivněn nejen událostmi ve skuteĉném světě, ale i tlaky 

elit a veřejným míněním (McQuail 2009, s. 527 – 530). Média tedy mohou upoutat 

pozornost k urĉitým událostem, lidem nebo problémům, tím, ţe je zpravodajsky pokryjí, 

zatímco jiné události/témata mohou potlaĉit, tím ţe o nich referovat nebudou (Vincent 

2000, s. 321 – 344). Mezi koncepty agenda-setting řadíme jak gatekeeping, 

stereotypizaci, tak teoretické doplňky jako je kultivaĉní analýza nebo spirála mlĉení. 

Kultivační analýza sleduje kognitivní úĉinky masové komunikace, ovlivňování 

spoleĉnosti médii v dlouhodobější rovině. Jedním z modelů je „syndrom zlého světa,“ 

ve kterém Gerbner rozpracovává teorii o změně představ o světě u ĉastých televizních 

diváků. Osobní zkušenost je nahrazena větším pocitem nebezpeĉí, přejatého z televize 

(Gerbner a kol. 1979). Autorem pojmu „spirála mlčení“ je Noelle-Neumannová. Její 

teorie vychází z toho, ţe média jsou zdrojem představ o dominantním názorovém 

klimatu. Jedinci s odlišným názorem získávají strach z izolace, vyhodnocením 

vládnoucího názorového klimatu, získávají domněnky o tom, co je většinový názor. 

Pokud je ten jejich menšinový, raději jej neprezentují, naopak názory, o kterých se 

domnívají, ţe jsou dominantní, veřejně sdílejí s okolím. Tím dochází k posilování 

dominantních názorů a ústupu, těch menšinových do pozadí a k roztáĉení spirálového 

efektu (Noelle-neumann 1993, s. 372-382). 
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1.3.2 Definice rámcování 

Nastolování agendy rozlišujeme na dva stupně. První stupeň agenda-setting se zabývá 

tím, o kom a o ĉem se mluví tedy, co je souĉástí mediální agendy. Druhý stupeň se 

věnuje nastolování agendy atributů, tedy tomu jak se o tom mluví. Jedná se o přechod 

od toho, ţe nám média říkají o ĉem přemýšlet, k tomu jak o tom přemýšlet (Moon 2013, 

s. 698-719). Souĉástí druhého stupně je i koncept rámcování (framing). „Rámec slouţí 

k zvýznamňování určitých atributů objektů agendy, tím, ţe některá témata selektuje 

a zdůrazňuje a jiná zamlčuje.“ McCombs (2009, s. 144) ho popisuje jako „ústřední 

organizační myšlenku zpravodajského obsahu.“ R. Entman (1993, s. 52) proces 

rámcování definuje následovně: „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty vnímané 

reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu tak, ţe se prosazuje určitá 

definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také doporučované řešení 

popisované události.“
12

 Důleţitým rysem rámování se tak podle něj stává výběr 

a význaĉnost. William A. Gamson a Andre Modigliani (1989, s. 3) popisují mediální 

diskurs jako soubor interpretaĉních balíĉků s urĉitou vnitřní strukturou, které dávají 

tématu smysl. „Jádrem těchto interpretačních balíčků je centrální organizační 

myšlenka, neboli rám, který dává události smysl a naznačuje, co je jejím tématem.“
13

  

Rámec je vytvářen tam, kde je více moţností jak na téma nahlíţet, dodává urĉité 

události kontext a tím vlastně ovlivňuje, jak bude tato událost ostatními příjemci 

chápána. Z pohledu zpravodajství bývá na rámec nahlíţeno jako na urĉitý „úhel 

pohledu“ novináře, jako na „kontext“ nebo „téma,“ na kterém je posléze vystavěn 

příběh. Rámcování zároveň pomáhá příjemcům v interpretaci události, tak jak je jim 

v médiu předkládána. Jedná se tedy o různé zobrazení jednoho tématu v různých 

médiích. Dochází k zdůraznění a vykonstruování některých událostí na úkor jiných 

(McQuail 2009, s. 527-530). Touto problematikou se jako první zabýval Ervin Goffman 

v roce 1974, který se domníval, ţe rámce pouţívá kaţdý z nás k pochopení urĉitých 

situací v ţivotě. Podle něj je interpretaĉní vzorec nutný k uspořádání nejrůznějších 

informací ve světě kolem nás. Uţití rámců nám umoţňuje utřídit si realitu a následně jí 

                                                 
12

 To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recomendation for the item described.  

13
 „ At its core is a central organizing idea, or frame, for making sense of relevant events, suggesting what 

is at issue.“  
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interpretovat na základě našich zkušeností (Kubáĉek 2012, s. 19). 

Entman (1993, s. 52) byl prvním, kdo poloţil urĉité základy výzkumu rámců, kritizoval 

rozptýlenou konceptualizaci rámcování. Brosius a Eps jdou ještě dále a nahlíţejí na 

rámcování jako na nejasný a všeobecně neaplikovatelný koncept. Vágní konceptualize 

rámců umoţnila jejich uţívání i v podobných, ale přesto odlišných postupech. Někteří 

viděli pouze terminologický rozdíl mezi pojmy rám, schéma nebo skript (Scheufele 

1999, s. 103-104). Právě multidisciplinární uţití ale někteří autoři jako D´Angelo 

(2002), Scheufele (1999) nebo de Vreese (2005) vyzdvihují. 

1.3.3 Rozdílná paradigmata přístupu k rámcování 

Etman se pokusil vytvořit jediné paradigma, jeho snahu ale mnozí kritizují. D´Angelo 

(2002, s. 870-888) uvádí, ţe se na rozdíl od Etmana domnívá, ţe není a nemůţe být 

jediné paradigma vymezující rámcování. Následně kritizuje Etmanovo volání pro 

koherentní teorii, s tím, ţe právě různé, soutěţící teorie jsou nutné k pochopení 

rámcování. Uvádí, ţe existují alespoň tři různá rámcovací paradigmata (D´Angelo 2002, 

s. 870-888). Jedním z nich je kognitivní
14

 přístup, který řeší zaĉleňování textů do 

myšlenek jedinců. Jedinci jsou během procesu rozhodování a vydávání soudů citliví na 

dostupné informace. Cílem je pochopit jak rámce ovlivňují myšlenkové postupy 

jedince. K vyjednávání významu dochází v momentě styku rámce a předchozích 

znalostí jedince, které jsou popsány jako „sémantické uzlové struktury schematicky 

uspořádané v paměti.“ Právě předchozí znalosti jedince ovlivňují, jakou bude mít rámec 

váhu při rozhodovacím procesu. Přijetí nebo nepřijetí rámce jedincem závisí na jeho 

předchozích znalostech, které vyjednávají se silou, kterou působí rámec. Příjemci jsou 

tak podle kognitivního přístupu schopni pruţně dekódovat sdělení a uţít jej při vlastním 

rozhodování (D´Angelo 2002, s. 875-876). 

Zastánci kritického paradigma vidí rámce jako výsledek novinářské rutiny při 

shromaţďování zpráv, při které sdělují informace o událostech z pohledu hodnot 

zastávaných politickými a ekonomickými elitami spoleĉnosti. Tyto rámce povaţují za 

dominující zpravodajskému pokrytí a jejich uţití za záměrné. Autoři, kteří se přiklání 

k tomuto paradigmatu, povaţují rámce za hegemonické a přisuzují rámcům schopnost 

ovládat publikum na základě právě hegemonního vlivu. Aktivní odpor publika proti 

vlivu rámců je podle nich téměř nemoţný. Stoupencem tohoto názoru je i Entman, který 

                                                 
14

 Literatura uţívá jak výraz kognitivní, tak kognitivistický. 
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vliv rámců na veřejné mínění ověřoval na studii dominantního rámování dvou událostí – 

sestřelení korejského letadla Sověty (rámováno jako úmyslný útok) a sestřelení 

íránského civilního letadla americkým námořnictvem (rámováno jako nedopatření 

a tragédie). Způsob referování amerických médií odráţel tehdejší politické zájmy 

Ameriky. Výběr urĉitých informací (a potlaĉení jiných) spolu s uţitými vzorci tak 

napomáhá k udrţování status quo (D´Angelo 2002, s. 876-877). 

Konstruktivistický model předpokládá, ţe novináři jsou producenti informací, kteří 

vytvářejí „interpretaĉní balíĉky“ z pozice politicky zainteresovaných sponzorů (zdrojů) 

zpráv. Tento přístup věří, ţe média mají limitovaný rozsah informací, omezený jejich 

přístupem k tomu, kdo je důvěryhodný zdroj. Zároveň tvrdí, ţe jeden rámec můţe 

dominovat zpravodajskému pokrytí události dlouhodobě. Rámce jsou podle tohoto 

modelu nástrojem uţívaným jednotlivci k utvoření vlastního názoru (D´Angelo 2002, 

s. 877-878). 

1.3.4 Proces rámcování 

Při popisu procesu rámcování vycházíme z komunikativních procesů. Sledujeme 

komunikaci jako ne statický, ale dynamický proces. Ten se skládá z budování rámců 

(frame-building), tedy toho jak jsou rámce vystavěny a zobrazeny, a nastolování rámců 

(frame-setting), tedy popisu souhry mezi rámci a předpoklady diváků (De Vreese 2005, 

s. 52). Entman (1993, s. 52) proces dělí na 4 lokace rámů. Rozlišuje komunikátora, text, 

příjemce a kulturu. Tyto komponenty jsou souĉástí rámovacího procesu, který dělíme na 

několik etap. Scheufele (1999, s. 114-115) rozlišuje budování rámců, nastolování rámců, 

individuální úroveň důsledků rámcování a souvislost mezi individuálními a mediálními 

rámci (a citlivost novinářů a elit na rámovací proces). 

Budování rámců odkazuje na faktory ovlivňující strukturální vlastnosti rámců ve 

zpravodajství. Vnitřní faktory popisují, jak jsou témata rámcována novináři 

a mediálními organizacemi. Tyto interní faktory se soustředí na novináře a jejich 

charakteristiky (např. kariérní postup), zahrnuje jejich postoje, představy o publiku, 

profesní normy (etika a objektivita), ale i organizaĉní normy a vlivy (například politická 

orientace média, svobodu slova) a ekonomické podmínky. Vnější faktory zahrnují vliv 

politických představitelů, autorit, zájmových skupin a jiných elit (Scheufele 1999, 

s. 115-116). Proces budování rámců je kontinuální interakcí mezi novináři, elitami 

a jinými hnutími. Výsledkem tohoto procesu jsou jednotlivé rámce projevující se v textu 

(De Vreese 2005, s. 52). 
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Jak je výše uvedeno nastolování rámců vychází z interakce mezi rámci a předchozí 

znalostí jedinců. Jednotlivé rámce ve zpravodajství ovlivňují výklad a hodnocení 

událostí. Tato ĉást procesu zkoumá, jak je publikum rámy ovlivněno, za jakých 

okolností je přejímá a jak je reflektuje. Při zkoumání vlivu na jedince sledujeme změnu 

jeho postojů na základě přijmutí vystavěných rámců, na spoleĉenské úrovni rámce 

ovlivňují rozhodovací procesy, politickou socializaci apod. (De Vreese 2005, s. 52). Při 

zkoumání individuálních úĉinků na jedince byly podle Scheufeleho (1999, s. 116-117) 

zpracovány pouze popisné výzkumy, kterým se nepodařilo analyzovat přizpůsobení 

rámců jejich příjemci. 

 

Obrázek č. 1: Procesní model rámcování 

Zdroj: DE VREESE, Claes H., 2005. News framing : theory and typology, úprava vlastní. 
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Rámce dělíme podle charakteru a obsahu rámců na obecné a specifické. Obecné rámce 

mají tematický přesah a mohou být pouţity v různých událostech nebo tématech. 

Některé můţeme uţívat v průběhu ĉasu i v různých kulturních kontextech. Výhodou je 

moţnost jejich srovnání, nevýhodou pak přílišná abstraktnost. Naopak specifické rámce 

jsou relevantní pouze pro konkrétní témata ĉi události. Při analýze specifických rámců 

je ale obtíţné zobecňovat a porovnávat výsledky výzkumů. De Vreese (2005, s. 55-57) 
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dělí výzkumy rámců na takové, které se zaměřují na politické zpravodajství, a na ty, 

které sledují obecné zpravodajské rámce. Zpravodajství pak novináři zpracovávají 

dvěma typy rámců, politické zprávy jsou vţdy zpracovány buď epizodicky, nebo 

tematicky. Epizodický rámec se zaměřuje na konkrétní událost, nahlíţí na kaţdou 

událost jako na konkrétní případ. Takové rámce jsou tedy orientované na událost 

a ukazují veřejnosti problematiku z hlediska konkrétního případu. Naopak tematické 

rámce umisťují událost do obecnějšího kontextu a vedou k zobecňujícím závěrům 

a předpokladům. Představují i pozadí události a nabídnou abstraktnější kontext. Tento 

postup je více vyuţíván v případě publicistiky. Iyengar (1991, s. 14-16) podotýká, ţe 

epizodické zpravování nabízí „dobré záběry,“ zatímco tematické zprávy jsou 

realizovány jako „mluvící hlavy.“ Zároveň uvádí, ţe zejména v televizním zpravodajství 

dominují epizodické rámce. V ĉasto citované studii Framing European politics: 

a content analysis of press and television news autorky Semetko a Valkenburg popsaly 

nejuţívanější rámce ve ĉláncích a televizních zprávách. Zjistily, ţe se jedná o rámec 

konfliktu, rámec lidského zájmu, ekonomický rámec, rámec morálních hodnot a nejvíce 

pouţívaný rámec zodpovědnosti. Rámec konfliktu zdůrazňuje spor mezi jednotlivci, 

autoritami, institucemi nebo zeměmi. Zarámování události se zvýrazněním lidského 

zájmu přináší emocionální pohled na děj, ĉasto formou příběhu jednotlivce. 

Ekonomický rám sleduje ekonomické dopady události na spoleĉnost. Rámec 

odpovědnosti vyzývá k řešení problémů ať uţ ze strany jednotlivců, instituce nebo vlády 

(De Vreese 2005, s. 55-57). Ve volebním zpravodajství je ĉasto uţíváno konkrétních 

rámců, rámcování konfliktem jako je horse-race, válka/bojová rétorika, hra (výhra, 

poráţka) a také silná personifikace vůdců stran. Naopak minimálně se vyuţívá 

rámcování volebních zpráv jako hledání spoleĉného konsensu (Trimble 2004, s. 51-71). 

1.3.6 Specifické rámce konfliktů 

Při výzkumu váleĉných konfliktů se opakovaně objevují některé specifické rámce.  

Johan Galtung rozlišil dva typy rámců: rámec mírové ţurnalistiky („peace journalism“) 

a rámec válečné ţurnalistiky („war journalism“). Cílem mírového rámce je vyhnout se 

jednostrannému referování o konfliktu, s podporou myšlenky míru a vyváţeného 

pokrytí konfliktu. Tento „styl“ zpravování byl navrţen jako alternativa ke konvenĉnímu 

váleĉnému zpravodajství. Galtung podotýká, ţe rámec váleĉné ţurnalistiky je zaloţen 

na zpravování o násilí, které postrádá historický kontext. Násilí, propaganda a válka, 

jsou ve zpravodajství pokryty dichotomním rámcem „my“ versus „oni.“ Kdy „oni“ jsou 



33 

 

odlidštěni, zobrazeni jako zdroj problémů, nepravd, pokrytí se zaměřuje na „jejich“ 

násilí a „naše“ utrpení. Na druhou stranu mírový rámec se zaměřuje na všechny strany 

konfliktu, o všech referuje s empatií a porozuměním, všem zajišťuje pozornost, 

zlidšťuje všechny strany a jejich utrpení, stejně tak jako na všech stranách objevuje 

nepravdy, křivdy a násilí.  Všichni mají přístup do médií, zejména ti, jejichţ hlasy jsou 

jinak opomíjeny (například civilisté). Rozdílnost váleĉného a mírového rámce spoĉívá 

v zdůrazňování rozdílností jednotlivých stran konfliktu, tedy násilí, ve které vyústí, a na 

druhé straně mírových iniciativ a návrhů řešení situace.  Kritici Galtungovy koncepce 

vidí mírový ţurnalismus jako přechod k advokátní ţurnalistice, který porušuje 

novinářský princip objektivity. Další odpůrci kritizují příliš zjednodušené referování 

o sloţitostech váleĉných konfliktů. Zastánci poukazují na moţnost rozvoje 

profesionálních postupů a nových koncepcí (Fahmy a Eakin 2014, s. 89-91). 

Dalším rozlišením rámců ve váleĉném zpravodajství je dělení na empatické rámcování 

(„empathy framing“) a distanční rámcování („distance framing“). Piers Robinson 

popisuje první typ jako rámcování cílící na oběti války. Dochází k identifikování lidí 

zasáhnutých válkou jako obětí a vyuţití rámců tak, aby se ĉtenáři mohli vcítit do jejich 

utrpení. Tento typ obsahuje, ať uţ implicitně nebo explicitně, kritiku vlády kvůli 

neĉinnosti. Oproti tomu distanĉní rámec si zachovává urĉitý odstup od situace. Trpící 

lidé jsou zde oznaĉování ne jako oběti, ale jako ĉlenové soupeřících „kmenů.“ Vláda je 

v tomto případě ve své neĉinnosti naopak podporována. Robinson (2000, s. 616) 

vychází ze studie van der Gaag a Nikki a Cathy Nash, kteří se zabývali mediálním 

pokrytí konfliktů v afrických zemích jako Etiopie, Mozambik, Niger, Senegal atd. 

v televizi (BBC, ITN) a novinách (Guardian, Daily Mail, Daily Telegraph) v letech 

1984 aţ 1986 (Van der Gaag, 1987). Ti například podotýkají, ţe zpravodajství 

obsahovalo mnoho emocionálních výrazů jako zvěrstva, vraţda, znásilnění, brutální, 

ďábelský apod.
15

 

Gavriely-Nuri a Balas (2010, s. 409-423) identifikovali ve své studii 'Annihilating 

framing': How Israeli television framed wounded soldiers during the Second Lebanon 

War dva typy rámců, které novináři vyuţívají při referování o zraněných a obětech 

konfliktů. Zranění vojáci byli rámcováni jako hrdinové („hero code“), zatímco zranění 

                                                 
15

 Pozn. Rebelové nedostávali prostor vyjádřit se, oproti tomu bílí Evropané byli oznaĉováni za nevinné 

oběti a rukojmí. Rozdílné zpravodajství bylo i ve vztahu k pohlaví. Muţi byli prezentováni jako ti aktivní 

původci neštěstí, zatímco ţeny jako trpící oběti konfliktu. 
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civilisté jako oběti („victim code“). Rámec hrdiny byl ale uměle eufemizován. Namísto 

obrázků krve, utrpení a zmatku, je obraz médii zjemňován do pokrytí zdůrazňujícího 

odolnost vojáků, spolu s dokonalou péĉí zdravotnického personálu. Autoři
16

 tomuto 

postupu říkají vyhlazující rámcování (annihilating framing). Nicméně takováto mediální 

prezentace z povědomí veřejnosti vyluĉuje základní jevy a objekty konkrétního 

konfliktu. Autoři tvrdí, ţe při pouţití vyhlazujícího rámcování se mění základní rysy 

události a tím i celý její význam a vyznění v rámci veřejného diskurzu. Domnívají se, ţe 

to, co je v rámci zahrnuto, je stejně důleţité jako to, co rámec neobsahuje. Podle nich 

tento přístup není vyuţíván z důvodů technických omezení, ochrany osobních údajů 

nebo cenzury, ale odráţí širší politicko-kulturní fenomén, vedoucí k normalizování 

váleĉných mechanismů. Základním cílem vyhlazujícího rámcování je ospravedlnění 

a legitimizování pouţití vojenského násilí během konfliktů (Gavriely-Nuri a Balas 

2010, s. 409-423). Nicméně stále můţeme tento přístup vysledovat při referování 

o váleĉných operacích, které postrádá informace o obětech, utrpení civilistů, zniĉených 

civilních budovách, zato s  informacemi o dokonalé přesnosti střelců nebo vojáků, kteří 

shazují bomby na nepřátelské území.  

Rámcování vyuţívaná při mediálním pokrytí konfliktů bylo předmětem mnoha 

výzkumů. Někteří autoři došli k závěru, ţe hojně vyuţívaným rámcem v těchto situacích 

je rámec váleĉného konfliktu („military-conflict“). Ĉasté je také uţití rámce lidského 

zájmu („human interest“) a odpovědnosti, zatímco méně je uţíváno rámování násilí, 

ekonomických důsledků nebo morálky. Rámec konfliktu zdůrazňuje konfliktní povahu 

problému a polarizuje situaci mezi znepřátelenými stranami. Rámec lidského zájmu se 

zaměřuje na lidi postiţené nastalou situací. Nicméně k rozdílům v rámcování konfliktů 

dochází napříĉ zeměmi. Studie Mission accomplished? Framing of the Iraq War in the 

elite newspapers in Sweden and the United States například prokázala, ţe americké 

váleĉné zpravodajství mnohem více pouţívá rámec konfliktu, zatímco švédská média 

zdůrazňovala rámec odpovědnosti, ale také protestní rámec proti válce. Podobně jako 

jednotlivé státy s rámci zachází i zpravodajské agentury, kdy je nejvíce vyuţíván 

konfliktní rámec a rámec odpovědnosti (Hossain 2014, s. 11-14, Camaj 2010, s. 644-

645). 

                                                 
16

 Pozn. inspirováni Tuchmanovou a jejím „symbolic annihilation.“  Pojem odkazoval k nedostatku a 

dokonce absenci ţen jako jedinců v médiích, a na zlehĉování postoje vůĉi ţenám v těch případech, kdy 

zastoupeny byly. 
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Obrázek č. 2: Rámcování využívané agenturami - graf (na příkladu Kosova) 

Zdroj: CAMAJ 2010, s. 646.  
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1.4 Válečné zpravodajství 

Zejména v období krize se veřejnost obrací na média a jejich zpravodajství, protoţe cítí 

potřebu zorientovat se v nastalém dění. Závislost publika na médiích vzniká v situaci, 

kdy nemá moţnost vyuţít jiné informaĉní zdroje a nemá s událostí přímou zkušenost. 

Takovou situací bezpochyby jsou váleĉné konflikty, kdy je veřejnost odkázána na 

média, protoţe je pro ně válka příliš vzdálena. Sdělovací prostředky tak lidem přinášejí 

informace o probíhajících sporech, stejně jako o rozloţení sil na bojištích. Zkoumání 

významu médií během váleĉných konfliktů je předmětem mnoha vědeckých výzkumů 

(Kolmer a Semetko 2009, s. 644). V období krizí a válek je důleţité dodrţovat základní 

pravidla ţurnalistiky, drţet se ověřených informací pouţitím dvou samostatných a na 

sobě nezávislých zdrojů, poskytnut pouze spolehlivé informace a zároveň působit jako 

hlídací pes. Nejenţe jsou tyto pravidla důleţitá během konfliktů, moţná, ţe právě 

dodrţování těchto ctností je během války dokonce důleţitější neţ během obvyklých 

podmínek (Nord 2006, s. 102). 

1.4.1 Vývoj válečného zpravodajství 

Váleĉné zpravodajství je specifickou formou informování obĉanů v období váleĉných 

konfliktů, konfrontované s vlivem cenzury a propagandy. Jiţ v antice docházelo 

k manipulacím s fakty například během referování o řecko-perské válce. 

Propagandistického vlivu vyuţíval i Alexandr Makedonský, který ze svých taţení 

posílal do Makedonie pravidelné zprávy o úspěších výpravy. První kritikem 

neobjektivního charakteru váleĉného zpravodajství byl Karel Stieler v roce 1695, který 

vydal knihu, kde vyzývá ţurnalisty k objektivitě. Důleţitost vlivu novin na veřejné 

mínění si uvědomoval například i Napoleon Bonaparte, který pověřil hraběte La 

Valletta sledováním nálady obyvatel.
17

 Celé váleĉné zpravodajství provází kritika 

propagandy. Tvůrci propagandistických projevů i cenzurních zásahů svoji práci 

ospravedlňovali jako nezbytnost a obranu před nepřáteli. Ti, kteří chtěli referovat 

objektivně, byli ĉasto pronásledováni a obviňováni z velezrady. Za druhé světové války 

mluví lord Halifax o BBC jako o „nepříteli ve vlastním táboře“ (Vladyka 2001). 

V průběhu dvacátého století dochází k změnám ve způsobu válĉení. Dochází 

k devastaci i historických památek, ale zejména se mění povaha obětí. Dříve byl poměr 

                                                 
17

 Pozn. Různé osobnosti za honorář sbírali názory lidí z různých ĉástí Francie na vládní usnesení (Urban 

a kol. 2011, s. 180-181). 
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armádních obětí vůĉi civilním osm ku jedné, od roku 1990 se změnil na jedna ku osmi. 

Zvěrstva na civilistech se tak stávají běţnou souĉástí válek (Seib 2004, s. 20). A s tím, 

jak se mění způsoby válĉení, vyvíjí se i váleĉné zpravodajství. Několik posledních 

desetiletí přineslo novinářům nesmírné mnoţství nových technologií, které mohou 

vyuţívat k zachycení váleĉných útrap. Satelitní technologie spolu s televizí umoţnila 

odstranění ĉasových a vzdálenostních bariér, masová média tak mohou téměř 

bezprostředně informovat o nejnovějším dění na bojištích. V průběhu války v Perském 

zálivu se trendem stává ţivé váleĉné vysílání a on-line informace. CNN nabídla světu 

„válku v přímém přenosu“ (Urban a kol. 2011, s. 181).  

Chris Hedge, korespondent New York Times válku v Perském zálivu komentuje 

následovně: „Získali jsme médii vyrobené hrdiny a opojnou hrdost na naši vojenskou 

převahu a technologie. Udělali z války legraci. Byla to válka jako podívaná, válka jako 

představení. Obrázky a příběhy byly sestrojeny tak, aby nám daly dobrý pocit z našeho 

národa a z nás“ (Seib 2004, s. 31).
18

  

Z války se stala podívaná pro diváky sedící v bezpeĉí domova. Sledovali „své hochy“ 

jak se stravují, cviĉí pro případy útoku chemickými zbraněmi, zatímco z iráckých 

vojáků se staly anonymní bezejmenné přízraky (Seib 2004, s. 31). Kriticky se k válce 

naţivo vyjadřuje i Ignacio Ramonet (2003, s. 162), podle kterého při referování 

o událostech v přímém přenosu, není moţné, aby novinář získal urĉitý odstup, aby měl 

ĉas si informace ověřit, případně aby byl vůbec schopen chápat, co se to před ním děje. 

Takováto interpretace děje podle něj nutně musí vyústit v mnoţství omylů. Jako příklad 

uvádí výbuch bomby na Sarajevském trţišti v roce 1994 přímo před kamerami. Západní 

média okamţitě obvinila z útoku Srby. Přílišná medializace situace, která nebyla nikdy 

dořešena, a dodnes panují spory, zda se nejednalo o chybu muslimského dělostřelectva, 

ale byla jednou z příĉin odezvy Severoatlantické aliance (NATO), které následně zaĉalo 

bombardovat srbské pozice (Ramonet 2003, s. 106). Referování o dramatických 

událostech konfliktu téměř on-line podle Norda (2006, s. 88) znemoţňuje zároveň 

zachování vysoké kvality zpracování váleĉného zpravodajství z moderních válek. 
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 „It gave us media- manufactured heroes and a heady pride in our military superiority and technology. It 

made war fun. … It was war as spectacle, war as entertainment. The images and stories were designed to 

make us feel good about our nation, about ourselves.“  
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 Dalším sporem bylo zobrazení války jako „videohry:“ mohutné exploze, inteligentní 

bomby přesně niĉící nepřátelské objekty, bez zraněných a mrtvých obětí války. 

Simulovanou realitu války v Perském zálivu kritizuje Baudrillard ve svých esejích 

„Válka v Zálivu se nebude konat, Válka v Zálivu: skutečně se koná?, Válka v Zálivu se 

nekonala.“ Nezpochybňuje tím samotné oběti, ale definuje válku jako „válku 

mediálního věku jakou si ne-válku.“ Vadila mu ztráta vlastní podstaty války, tedy války 

jako násilného konfliktu, při kterém denně umírají nevinní, a její nahrazení atraktivními 

záběry (Urban a kol. 2011, s. 173-176). Nicméně spor o pojetí váleĉného zpravodajství, 

co se obětí týká, nadále trvá. Někteří tvrdí, ţe ukazovat mrtvá těla je nezdvořilé, jiní 

naopak mají pocit, ţe je povinností novinářů připomenout lidem, ţe válka je strašná i za 

pouţití obrazového materiálu, zobrazujícího právě krutost a daň, kterou ve válce někteří 

zaplatí. „Pokud média prezentují válku jako čistou a snesitelnou, pak bude veřejnost 

podvedena a postoj k válce bude zkreslený“ (Seib 2004, s. 40).
19

 Jiní nesouhlasně 

namítají, ţe váleĉné zpravodajství by mělo být více, neţ jen poĉetní cviĉení, sĉítajícím 

zasaţené oběti a zniĉené budovy. Podle nich záleţí na tom, kdo jsou ty oběti, jaká je 

strategie soupeřících stran a co bude cílem (Seib 2004, s. 20). To potvrzuje i Martin 

Bell, který má vlastní zkušenost z Jugoslávie. Personalizování konfliktu pomůţe 

divákům lépe pochopit situaci a vcítit se do utrpení lidí, které zasáhl. Zprávy se tak 

zaměřují ne na příĉiny konfliktu, ale na oběti, které jsou vykresleny jako hodní lidé, 

kterým se staly špatné věci. Podle Susan Moellerové ale tendence zobrazit utrpení bez 

vysvětlení příĉin konfliktu, způsobuje „únavný soucit“ diváků (Ruigrok a kol. 2005, 

s. 157-183). 

1.4.2 Válečné zpravodajství a novinářská objektivita 

Zpravodajství během váleĉných konfliktů se tak ještě více dostává do konfliktu 

s objektivitou. Simulace reality války v médiích a její rozpor se skuteĉností má několik 

důvodů. Při šíření zpráv z váleĉných bojišť se novináři musí vyrovnat s vlastním 

svědomím. Při referování, jsou ovlivněni názory svých ĉtenářů na prezentaci války, ale 

ĉasto jsou zneuţíváni svými zeměmi jako nástroje ovlivňující veřejné mínění (Seib 

2002, s. 12-13). 
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„If the news media present war as neat and tolerable, then the public is being deceived and attitudes 

about war will be distorted.“ 
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Pokud jsou novináři svědky různých váleĉných zvěrstev, ĉasto jsou okolnostmi 

přinuceni nerespektovat ţurnalistickou objektivitu, ale na základě vlastní zkušenosti se 

přikloní na některou ze stran konfliktu. Ĉasto dobrovolně tak přestanou pouze nezávisle 

referovat o událostech konfliktu, ale místo toho na někoho zaĉnou pohlíţet jako na oběť 

(Seib 2002, s. 12-13). 

 Ed Vuliamy právě tento přechod od objektivního obrazu konfliktu k aktivnímu příklonu 

na urĉitou stranu vysvětluje ve své knize. „Většina z nás byla dříve nebo později 

obviňována z „promuslimského“ postoje, ať jiţ se tím myslí cokoliv. Z nějakého důvodu 

je instinktivní trvání na základních principech demokratické Evropy povaţováno 

v Bosně za promuslimské a tyto principy mají s rezignací ustoupit „realitám na pevné 

zemi“ nebo nějakému bizarnímu poţadavku, abychom zůstali „objektivní“ vůči 

nejúděsnějšímu rasistickému násilí. My jsme se nijak nesnaţili být objektivní vůči 

pachatelům etnického krveprolévání v Bosně nebo vůči těm, kteří jim činili ústupky“ (Ed 

Vuliamy 1994, s. 10).  

Prvními novináři, kteří jiţ nechtěli být pouhými zrcadly odráţejícími realitu, ale aktivně 

ĉinnými hráĉi, byli mladí ţurnalisté za války ve Vietnamu. Během války ve Vietnamu 

měla média velký vliv na veřejné mínění, negativní postoj médií byl jedním z důvodů 

neúspěchu. Po této zkušenosti některé vlády rozhodli neponechat nic náhodě 

a v průběhu války v Zálivu uţ měly zpravodajství plně pod kontrolou (Wolfsfeld 2011, 

s. 28-33). Nastolování tematické agendy, předem připravené tiskové konference, ale 

i podpis dohody o nezveřejňování některých záběrů bez souhlasu cenzora, to vše mělo 

zajistit, aby se k veřejnosti dostali jen ty „správné“ informace. To vše je základem 

k zneuţití médií pro politické úĉely během války (Volek 2002, s. 1-10). Další války pak 

přinášejí fenomén takzvaných zaĉleněných novinářů (embedded journalist), kteří tráví 

s vojenskými jednotkami veškerý ĉas, mohou se tak s nimi dobře identifikovat 

a zároveň mají přístup k důleţitým informacím a dobrým záběrům. Na druhou stranu 

tím armáda získává naprostou kontrolu nad informacemi, ke kterým se reportéři 

dostanou (Wolfsfeld 2011, s. 31). Naopak aktivitu médií popisuje Peter Brock ve svém 

ĉlánku „Dateline Yugoslavia: The partisan press.“ Brock (1993, s. 152-172) popsal 

americké zpravodajství o Bosně jako ţivé zprávy o tragédii, krutosti a barbarství. 

Podotýká ale, ţe média sama se stala přímými hybateli. Podle něj byl cíl krvavých 

fotografií a hrozných záběrů jasný. Média chtěla donutit vlády k vojenské intervenci. 
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Zároveň musí reportéři dbát na vztah svého publika k referování o válce. Výzkum pro 

ABC News z roku 2003 uvádí, ţe Ameriĉané sice oceňují svobodný tisk konfrontující 

politiky, ovšem s výjimkou v období války. Na otázku, zda upřednostňují svobodný tisk 

nebo schopnost vlády udrţet během války tajemství, 60 % respondentů preferovalo 

tajemství. Dále výzkum zjišťoval, jestli je pro Ameriĉany důleţitější, aby tisk během 

války podporoval váleĉné úsilí, nebo zda preferují, kdyţ tisk postup vlády zpochybňuje. 

Celých 56 % respondentů se vyjádřilo pro podporu. Tím se ale novináři dostávají do 

problému jak referovat o neúspěších na bojišti, problémech v taktice nebo obětích, 

v takovýchto případech ĉasto musí bojovat s kritikou veřejnosti, jsou tak pod dvojím 

tlakem (Seib 2004, s. 30). 

 „Na jedné straně se kritizuje jeho determinace cenzurními zásahy vojenských kruhů 

a zneuţívání k propagandistickým účelům. Na straně druhé je kritizováno vojenskými 

a vládními představiteli za napomáhání nepříteli ve chvíli, kdy zprostředkovávané 

informace nejsou pod jejich kontrolou“ (Vladyka 2001). 

Masová média jsou, vzhledem ke své schopnosti zasáhnout veřejnost, a to nejen 

v období války, zneuţívána k propagandě. Propaganda je úmyslné pozměňování faktů 

a šíření takových myšlenek a názorů, prostřednictvím kterých dochází k manipulaci 

s chováním a názory veřejnosti, tak abych v nich získal své přívrţence. Během váleĉné 

propagandy dochází k působení na nepřítele (na jeho vojáky, ale i na jeho obyvatelstvo), 

ale propaganda je mířena i k manipulaci s vlastním obyvatelstvem a vojáky. V průběhu 

váleĉných konfliktů se snaţí strany vyuţívající moc propagandy působit i na neutrální 

státy tak, aby získaly alespoň jejich morální podporu a válku tak před nimi 

ospravedlnily, případně oĉernily protivníka a tím zamezily jejich spojení s ním. Jedná se 

zejména o psychologické působení, ke klamání jsou vyuţívány dezinformace, které 

mohou vést například k utuţení bojové morálky vlastního vojska nebo naopak třeba 

k posílení nespokojenosti obyvatel nepřítele s vlastní vládou. „ Dezinformovat znamená 

odít leţ do šatů pravdy. V demokracii, kde existují celé legie manipulujících podniků, je 

dezinformace královnou technik snaţící se oklamat veřejné mínění“ (Ramonet 2003, 

s. 107). Z období „technických“ válek jsme se tak dostali do období válek 

„informaĉních.“ Nejdůleţitější roli, v nich hrají informace a jejich přístup k nim. 

Informaĉní válka představuje takové operace s informacemi, které zamezují nepříteli je 

efektivně vyuţívat a ztěţují mu pochopení nastalých událostí. A masová média se tak 

stávají jejím úĉinným nástrojem (Urban a kol. 2011, s. 180-181). 
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Ke konstrukci reality během váleĉných konfliktů vyuţívají média urĉitá interpretaĉní 

schémata vyuţívaná ve třech etapách: 

 krize, 

 démonizace vůdce potaţmo jeho armády, 

 zvěrstva nepřítele (Volek 2002, s. 5). 

Nejdříve je nutné veřejnost morálně připravit na vojenský konflikt, následující dvě 

etapy slouţí k vybudování negativních konotací ve spojení s nepřítelem. Je nutné 

poukázat na to, ţe s démonizovaným protivníkem je naším téměř posláním bojovat 

a porazit ho. Proto média pouţívají výroky jako „nepřítel demokracie,“ ve jménu 

„mezinárodní spravedlnosti“ nebo „světového míru“ (Volek 2002, s. 5). Podobnou 

polarizaci „my“ versus „oni“ uţil i Van Dijk při sestavení ideologického ĉtverce. 

Nazývá tak hodnotící strukturu, na základě které se polarizace odehrává. Dijk definuje 

ĉtyři základní postupy, pomocí kterých mohou média ovlivňovat pozitivní a negativní 

vnímání jednotlivých stran konfliktu. Je moţné zdůrazňovat naše dobré vlastnosti nebo 

ĉiny a špatné vlastnosti nebo ĉiny nepřítele. Nebo upozadit naše špatné ĉiny a vlastnosti 

a zároveň marginalizovat nepřítelovy dobré (Trampota 2006, s. 170). Podobné 

oznaĉování můţeme rozlišit i v médiích v průběhu jugoslávské války. Miloševiĉ byl 

„řezník,“ „bolševik,“ zato chorvatská válka byla „vlastenecká,“ „spravedlivá“ apod. 

1.4.3 Zdroje a aktéři 

Mediální výzkumy týkající se váleĉného zpravodajství zkoumají různé fenomény 

objevující se během váleĉných konfliktů ve zprávách v médiích. Zejména dochází ke 

zkoumání, nakolik spravedlivé zpravování vlastně je. Některé studie se zabývají 

zkoumáním novinářských rutin a jejich proměn během války (Kim 2012, s. 323-341), 

vlivu propagandy na novináře a jejich postoje (Rodgers 2013, s. 5-18) apod. Autoři 

ĉasto vychází z analýzy zdrojů, které novináři při práci vyuţívají, a které ovlivňují 

výsledek jejich snaţení. Stejně tak jako zdroje, ovlivňují podobu zpráv i aktéři, kteří 

jsou novináři prezentováni. Samostatnou skupinou výzkumů analyzující váleĉné 

zpravodajství jsou studie týkající se rámcování a jeho vlivu na vnímání konfliktu a jeho 

příĉin. Některé vycházejí z koncepce mírového ţurnalismu J. Galtunga (Fahmy a Eakin 

2014, s. 89-91), jiné se věnují zkoumání zarámování navazujícího na studii Semetko 

a Valkenburg.  
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Jako zásadní oblasti se jeví práce se zdroji a přístup různých aktérů do zpravodajství, 

coţ jsou charakteristiky obecnějšího typu, nejsou nutně vázané na daný konflikt a jsou 

„přenositelné.“ 

1.4.3.1 Práce se zdroji a aktéry na příkladech výzkumů s válečnou 

tématikou 

Práce Maryho O´Regana The Irish press and the Iraq War: Real Word cues, news 

values and the political calibration effect zkoumá vyuţívání jak zdrojů, tak aktérů 

v průběhu konfliktu v Iráku. Vzhledem k rozporům, které tento konflikt vyvolal, autor 

zkoumá i do jaké míry irský tisk cituje nebo parafrázuje konkurenĉní zahraniĉní zdroje. 

Kaţdý zdroj si okódoval na základě jedné z 15 zvolených kategorií. Autor si při analýze 

zdrojů a přístupu k nim v rámci irského kvalitního tisku a trendů, které z analýzy 

vyplývají, také pokládá otázku, jak tyto zdroje dále ovlivňují pokrytí této události. 

O´Regan podotýká, ţe panuje obecná shoda v rámci stávajícího výzkumu médií, 

vycházející z toho, ţe novináři mají tendenci spoléhat zejména na politicko-úřednické 

zdroje, případně na instituce, při získávání relevantních informací. Dodává, ţe přístup 

zdrojů do médií je zaloţen na hierarchii zdrojů, která podporuje mediální závislost na 

politicky mocných a bohatých zdrojích. Výsledky této studie potvrzují, ţe nejĉastěji 

vyuţívanými zdroji jsou oficiální politiĉtí aktéři, konkrétně zejména ze Spojených států 

 (USA). Ty byly nejvíce vyuţívány v Irish Times a Irish Independent, zatímco Sunday 

Independent nejvíce ĉerpal z jiných irských médií. Ĉasto média citovala irské oficiální 

politické zdroje, s výjimkou Irish Independent, který více vyuţíval jiná ať uţ domácí 

nebo mezinárodní média, hojně také citoval odborníky na problematiku, nejvíce 

z deníků pouţíval citace a parafráze britských politiků. Arabské a irácké politické 

a oficiální zdroje byly vyuţívány minimálně. Tím vlastně ztratily moţnost napadnout 

perspektivy, v kterých o konfliktu referovaly politické a jiné oficiální zdroje z USA, 

Británie nebo Irska. Jejich nevyuţití autor vysvětluje nedostatkem historických 

a kulturních vztahů Irska a Blízkého východu. Nicméně doplňuje, ţe právě arabské 

a irácké zdroje, vzhledem k tomu, ţe se jich válka přímo dotýká, by do zpravodajství 

měly být zahrnuty, aby byly představeny i jejich pohledy na situaci. Vylouĉením těchto 

zdrojů, tak veřejnost přichází o moţnost získat informace, které vycházejí z jiné 

perspektivy, a které by nabídly protiargumenty k přístupu oficiálních zdrojů z USA, 

Británie nebo Irska. Výsledky studie podle autora jen potvrzují závěry předchozích 

výzkumů. Tisk je při výběru zdrojů předpojatý, výrazně upřednostňuje politické 
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a institucionální zdroje a opomíjí zdroje alternativní zdroje a opoziĉní perspektivu. Jako 

zdroje se téměř nevyuţívají nevládní organizace, obĉanské spoleĉnosti ani civilisté 

(O´Regan 2010, s. 443-464). 

 

Obrázek č. 3 : Využívání zdrojů při referování o Válce v Iráku v irských médiích 

Zdroj: O'REGAN 2010, s. 456.  
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V  roce 2013 provedla podobný výzkum týkající se vyuţití zdrojů při referování 

o konfliktech Kristína Lusková ve své práci Rámcování konfliktu na Blízkém východě 

českými deníky. V ĉásti své práce se zabývala hypotézou, v rámci které analyzovala, 

jaké zdroje primárně vyuţívaly ĉeské deníky MF Dnes a Právo při referování o sporech 

na Blízkém východě. Výsledek jejího výzkumu potvrzuje ĉasté vyuţívání zahraniĉních 

zdrojů ze strany médií. Právo zahraniĉní zdroje vyuţívalo ve více neţ 42 %, přiĉemţ 

znaĉnou ĉást zaujímají zahraniĉní média. MF Dnes preferovala citování zahraniĉních 

zdrojů ve více neţ 31 %. Autorka převahu zahraniĉních zdrojů vysvětluje rozsáhlými 

snahami mezinárodních spoleĉenství a diplomatů o řešení nastalé krize. Vyzdvihuje 

také výrazně ĉastější vyuţití izraelských zdrojů (kolem 30 % u obou deníků) neţ zdrojů 

palestinských (15 %) ĉi libanonských (24 %). 

 

 

 Obrázek č. 4 : Využívání zdrojů dle národnosti při referování o válce v Gaze 

a Libanonu v českých denících 

Zdroj: LUSKOVÁ 2013, s. 48.  

 

 

Ĉasté ĉerpání ĉeských deníků ze zahraniĉních zdrojů a zejména agentur ale také přináší 

omezený výběr zdrojů. Zahraniĉní zpravodajské agentury ĉasto sami preferují citování 

oficiálních zdrojů, zpravidla ze států, ve kterých mají tyto agentury dominantní 
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postavení. To potvrdil ve svém výzkumu International News Agencies and the War 

Debate of 2003 Beverly Horvita (2006, s. 427-447). 

 

 

Obrázek č. 5 : Rozdílné užívání oficiálních a neoficiálních zdrojů zahraničními 

agenturami 

Zdroj: HORVIT 2006, s. 441.  
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Obrázek č. 6: Využívání zdrojů zahraničními agenturami 

Zdroj: HORVIT 2006, s. 441.  
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Dimitrova a Stromback provedli kvantitativní obsahovou analýzu zaměřenou na elitní 

švédský a americký deník v období váleĉného konfliktu v Iráku od března do května 

2003. Jedna z jejich hypotéz zněla: „ Švédské noviny budou méně spoléhat na oficiální 

zdroje neţ noviny americké.“ V práci poté zkoumali, jak deníky s oficiálními zdroji 

pracovali. Výsledek potvrdil jejich hypotézu. Americké noviny ve 44 % vyuţívali 

oficiální vládní zdroje a ve 48 % armádní zdroje. Zatímco švédský list z oficiálních 

vládních zdrojů ĉerpal v 28 % a armádní zdroje vyuţil v pouze 12 %. Oba listy poměrně 

málo citovaly novináře jako zdroje a naopak ĉasto pouţívaly anonymní zdroje (New 

York Times v 78 % a Dagens Nyheter v 54 %). Autoři tak kritizují, ţe média jsou slepá 

k alternativním zdrojům a jejich výkladům událostí, prezentují národní zájem 

a nenabízejí opoziĉní pohled (Dimitrova a Stromback 2005, s. 339-417). 

Lusková ve své práci zkoumala i které aktéry ve formě zdrojů média 

preferovala.„Přímé citace a parafráze se u obou dvou deníků budou vztahovat zejména 

k politikům a armádním představitelům spíše neţ k civilnímu obyvatelstvu.“ Výsledek 

jejího výzkumu potvrzuje výsledky, ke kterým došli autoři zahraniĉních výzkumů. 

V obou konfliktech, kterými se Lusková zabývala
20

, byly jako primární (tedy citované 

nebo parafrázované) zdroje vyuţíváni politici. V obou denících měli politici jako zdroje 

dominantní postavení, v Právu i v MF Dnes představovali více neţ 40 % ze všech 

vyuţitých zdrojů. Zároveň ale Lusková shledává mírný rozpor ve vyuţití dalších zdrojů. 

Právo spíše přebíralo informace ze zahraniĉních médií a z armádních zdrojů, zatímco 

MF Dnes dávala větší prostor civilním zdrojům. Téměř ţádnou rozdílnost ale neobjevila 

při porovnání referování o jednotlivých konfliktech (Lusková 2013, s. 42).  

                                                 
20

 Pozn. Válka v Gaze a válka v Libanonu 
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Obrázek č. 7 : Využívání zdrojů dle typu při referování o válce v Gaze a Libanonu 

v českých denících 

Zdroj: LUSKOVÁ 2013, s. 48. 

 

Dalším autorem, který se zkoumání vyuţití zdrojů, věnoval je Richard Vincent (2000, 

s. 321-344). Ten ve své práci „A Narrative Analysis of US Press Coverage of Slobodan 

Milosevic and the Serbs in Kosovo“ kritizuje příliš ĉasté prezentování oficiálních aktérů 

i zdrojů, které podle něj vede k absolutnímu zkreslení konfliktu a k jednostrannému 

popisu války. Referování západních médií o bombardování Kosova Severoatlantickou 

aliancí vidí jako typický příklad rámování událostí, které je urĉené veřejné „spotřebě.“ 

Zkoumal, jaké narace jsou při popisu tohoto konfliktu vyuţívány americkými médii, 

jaké jsou mezi nimi odlišnosti a jak různorodě se interpretace děje vyvíjely. Zaměřil se 

jak na americké noviny, tak na tiskovou agenturu AP i na několik televizních kanálů. 

Zprávy o Kosovu analyzoval z lingvistického hlediska. Hledal tak obsahy odkazující 

k násilí, k prezentaci Miloševiĉe jako diktátora, k zobrazení Srbů jako zla, obsahy 

poukazující na uprchlíky ţijící ve strachu, na iracionální chování nebo vykalkulované 

ĉiny ze strany Srbů nebo Severoatlantické aliance. Sledoval ale i výskyt takzvaných 

„chybějících témat“ jako je kriminální aktivita a pašování v Kosovské osvobozenecké 

armádě nebo problematiku podepsání dohody v Rambouillet. Vincent také popisuje, jak 
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je Miloševiĉ a jak jsou Srbové vylíĉeni v médiích. Podle autora ĉlánku jsou obsazování 

do rolí neuvěřitelně hrůzných postav ĉinících neodpustitelné věci. Miloševiĉ byl jako 

diktátor oznaĉován ve více neţ deseti procentech zpráv v televizi MSNBC a CBS. 

Srbové jako zlo pak v MSNBC ve více neţ jedenácti procentech, Washington Post tak 

o nich psal v 6,5 % zpráv a například CBS v celých 6 % zpráv. Zároveň se Vincent 

pozastavuje i nad ospravedlňováním zabíjení, za které bylo zodpovědné NATO. 

Připomíná, ţe pokud byli zabiti srbští civilisté, jednalo se podle médií za politování 

hodnou nehodu, za daň, kterou je nutno zaplatit za zloĉinného vůdce jejich země. Na 

druhou stranu podotýká, ţe ne všechny šílené ĉiny měli na svědomí Srbové, a ţe velmi 

ĉasto docházelo v médiích k například několikanásobnému nadsazování poĉtu Srby 

znásilněných ţen apod. (Vincent 2000, s. 324-337). 

 Na závěr uvádí, ţe výsledek jeho výzkumu je nepřekvapivý, protoţe u médií je 

vyuţívání oficiálních zdrojů naprosto běţné a to zejména z toho důvodu, ţe tak snadněji 

mohou své zprávy oznaĉovat za nezaujaté. Podle něj západní země příliš důvěřují svým 

vládám a armádním představitelům, tedy těm, ke kterým mají novináři nejlehĉí přístup. 

Snaha doplnit zprávu i o názory druhé strany, tedy Srbů, se podle Vincenta objevuje 

zřídka. Autor ve své práci nezpochybňuje zvěrstva vykonaná Srby, ale dodává, ţe 

zloĉiny byly páchány i na druhé straně fronty. Nicméně o těchto ĉinech se média 

nezmiňovala. Vincent se domnívá, ţe by vyrovnaného zpravodajství bylo moţné 

dosáhnout, pokud by novináři vyhledali odpovědné zdroje, které by přinesli do 

problematiky referování o konfliktu i alternativní názory nebo svědectví. Takové zdroje 

nejsou ale novináři vyhledávány, dokonce naopak jsou ze zpráv spíše eliminovány. 

Jejich postavení je pro novináře velmi problematické a nahlíţí na ně spíše skepticky 

a povaţují je za nepříliš důvěryhodné nebo za zaujaté. Naopak zvýhodňovány jsou 

právě oficiální zdroje, které vzbuzují zdání důvěryhodnosti. Na závěr připomíná, ţe 

například jiţ Herman a Chomsky kritizovali nesmyslné zjednodušování a zkreslování 

průběhu mezinárodních konfliktů ze strany amerických médií. Zvýhodňování 

oficiálních zdrojů, nad těmi alternativními způsobuje zaujatost zpráv v médiích. „Tento 

pohled je typický pro proamerický a prozápadní úhel pohledu, který se opírá 

o bezmeznou důvěru ve vládu a armádu západních zemí, výsledkem je tak zkreslení 

pohledu na události“ (Vincent 2000, s. 337-340). 

Stejné otázce, jaké jsou nejvíce vyuţívané zdroje médií při referování o váleĉných 

konfliktech, se věnoval ve svém výzkumu „Reporting more, informing less“ i Lars 
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Nord. Zdůrazňuje důleţitost médií jako významného zdroje informací, s tím ţe konflikt 

není jen soubojem zbraní, ale i názorů, a proto je důleţité věnovat se i zkoumání 

přístupu médií k referování o konfliktu. Pochopení jejich postupů nám umoţní i lepší 

porozumění utváření názorů na spor. Novináři se spoléhají na armádní a politické zdroje 

ve všech konfliktech, nicméně kvalita pokrytí jednotlivých konfliktů ze strany médií je 

podle autorů rozdílná. Zpravodajské pokrytí moderních válek je podle nich směsí 

cenzury a samoregulace médií, která způsobuje jeho nevyváţenost, nutnost 

zveřejňování zpravodajství téměř on-line pak neumoţňuje kvalitní zpravování 

o události. Autor ve své práci zkoumal švédské noviny, veřejnoprávní a komerĉní 

televizi ve vztahu k referování o teroristickém útoku z 11. září, válce v Afganistánu 

a Iráku (Nord 2006, s. 88-90). 

Ve výzkumu se zaměřil i na výzkum ĉetnosti anonymních zdrojů, která nakonec nebyla 

příliš vysoká a na vyuţívání alternativních zdrojů, zejména sledoval vyuţití více neţ 

jednoho zdroje, ideálně dvou, na sobě nezávislých zdrojů, které by zajistili nezaujatost 

zprávy. Ve výsledku se u všech sledovaných událostí procento zpráv s méně neţ dvěma 

zdroji pohybovalo kolem 50 %, jednotlivá média se ale v hodnocení rozcházela. 

Například program veřejnoprávní televize Rapport uvedl celých 72 % zpráv o válce 

v Iráku s méně neţ dvěma citovanými zdroji, oproti tomu pořad Aktuellt stejné televize 

uveřejnil takových zpráv jen 35 % (Nord 2006, s. 98). Co se týká vyuţívání oficiálních 

zdrojů, nejvíce švédská média spoléhala na americké oficiální zdroje (zejména politiky 

a vojáky) jak v referování o teroristických útocích z 11. září, tak v případě poskytování 

zpráv o válce v Iráku. Zajímavé je, ţe ve zprávách z války v Iráku bylo jen v naprostém 

minimu případů vyuţito iráckých oficiálních zdrojů. Zatímco americké zdroje citovali 

švédská média v přibliţně 25 %, irácké zdroje vyuţila švédská televize v 13 % a tisk 

dokonce v pouhých 8 % zpráv. Výrazný podíl amerických zdrojů vybízí k zamyšlení se 

nad důvěryhodností švédského zpravodajství ve vztahu k tomuto konfliktu. Výrazně 

jednostranné vyuţití zdrojů znemoţňuje ĉtenářům ĉi divákům vytvořit si nezaujatý 

pohled na problematiku a zároveň dochází k růstu rizika dezinformace. V případě vpádu 

Spojených států do Afganistánu se výsledky odlišovaly, nejvíce byli ve zpravodajství 

vyuţíváni švédští experti jako zdroje informací, následováni afgánskými oficiálními 

zdroji. Autor prokázal, ţe média mají tendenci spoléhat na oficiální zdroje, ať uţ 

politické nebo armádní a naopak role alternativních zdrojů je minimalizována (Nord 

2006, s. 100). 
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Další z výzkumů, které se věnují mimo jiného i vyuţívání zdrojů ve váleĉných 

konfliktech, je práce Mohammada Hossaina „Manufacturing consent: Framing the 

liberation war of Bangladesh in the US and UK media.“ Hossain (2014) zpracoval 

pokrytí války o osvobození Bangladéše v novinách The New York Times a The Times 

(Londýn). Jedna z jeho hypotéz předpokládala, ţe obě tato média budou více spoléhat 

na oficiální zdroje, tedy na politiky a úředníky pracující pro vládu jako zdroje informací 

k tomuto konfliktu, jako na své primární zdroje. Tato hypotéza byla potvrzena, Hossain 

došel k závěru, ţe oficiální zdroje jsou dokonce vyuţívány třikrát ĉastěji jako primární 

zdroj neţ zdroje neoficiální. Novináři tak podle Hossaina nepřipustili do zpráv o této 

problematice alternativní zdroje, které by mohli přinést například pohled na neutěšenou 

situaci lidí v problematické oblasti, místo toho se zaměřili a spokojili s informacemi od 

oficiálních představitelů země. 

 

Obrázek č. 8: Využití oficiálních a neoficiálních zdrojů v tištěných médiích při 

referování o konfliktu v Bangladéši 

Zdroj: HOSSAIN 2014, s. 10.   
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Obrázek č. 9 : Nejvíce užívané zdroje ve švédských médiích při referování 

o teroristických útocích na USA, válce v Afganistánu a Iráku 

Zdroj: NORD 2006, s. 100.  
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1.5 Válka v Chorvatsku 

Chorvatsko oficiálně Chorvatská republika (Republika Hrvatska) je země rozkládající 

se na pomezí Balkánského poloostrova, na východním pobřeţí Jaderského moře. 

Pevninský povrch státu má rozlohu 56,6 tis. km
2
. Nyní zde ţije více neţ 4 290 000 

(Drţavni závod za statistiku 2006) obyvatel (z toho 90,5 % Chorvatů; 4,36 % Srbů; 

0,73 % Bosňanů). Nejen vlivem válek ţije velké mnoţství obyvatel chorvatského 

původu v cizině (aţ 4 miliony osob). Hlavním městem je Záhřeb. Od loňského roku 

(k 1. 7. 2013) je Chorvatsko souĉástí Evropské unie (Ministerstvo zahraniĉních věcí ĈR 

2014). 

Válka v Chorvatsku, někdy oznaĉovaná jako chorvatská válka za nezávislost, je váleĉný 

konflikt odehrávající se v letech 1991 aţ 1995.  Jedná se o etnický konflikt, který byl 

zároveň příleţitostí k prosazení politických cílů vedoucích představitelů Chorvatska 

a Srbska. Patří mezi sérii válek v Jugoslávii, které vyústily ve vznik nových nezávislých 

států na Balkánském poloostrově (Prtina a kol. 2007, s. 45). V Chorvatsku na poĉátku 

války ţilo 4 784 300 obyvatel, z toho více neţ 78 % etnických Chorvatů a 12 % 

chorvatských Srbů (Thomas a Mikulan  2009, s. 20). 

1.5.1 Kontext vzniku konfliktu 

Vznikem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců v roce 1918 (1929 přejmenováno na 

Jugoslávii) se v jednom spoleĉenství schází několik rozdílných etnik. Jejich identitu 

utvářela rozdílná církev, Chorvatů katolická, Srbů pravoslavná. Ještě problematiĉtějším 

se vztah těchto národů stává za druhé světové války, kdy v Chorvatsku Ustašovci
21

 razí 

silnou protisrbskou genocidní politiku. Takto sloţitý národnostní celek drţela poté 

pohromadě zejména osobnost Josipa Broze Tita,
22

 kterému se dařilo potlaĉovat 

národnostní rozdíly i historické křivdy. Po jeho smrti ale dochází k rozepřím mezi 

hlavními představiteli jednotlivých republik, vyostřování národnostní otázky, růstu 

nacionalismu, ale zároveň i k hospodářské a finanĉní krizi a zvětšujícímu se rozdílu 

mezi vyspělým severem a zaostalým jihem (Rychlík a Perenćević 2007, s. 348-355). 

Proces rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie (SFRJ) byl podnícen 

změnami ve střední a východní Evropě. Pokles vlivu Svazu sovětských socialistických 

                                                 
21

 Pozn. Chorvatské fašistické revoluĉní hnutí, v období 2. sv. v. se podíleli na hromadném vraţdění 

zejména Srbů v koncentraĉním táboře v Jasenovaci. 

22
 Josip Broz Tito (1892 – 1980) - prezident SFRJ od roku 1953 aţ do své smrti. 
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republik (SSSR) způsobil i ztrátu obav ze sovětské intervence (Weithmann 1996, 

s. 385). Sloţitý a nejednoznaĉný výklad nové ústavy z roku 1974, přispěl k prvním 

pokusům o sebeurĉení jednotlivých národů (Prtina a kol. 2007, s. 348). Vzrůstající 

nacionalismus měl na svědomí nejen Slobodan Miloševiĉ,
23

 ale i chorvatský prezident 

Franjo Tudjman.
24

 S. Prtina se domnívá, ţe právě Miloševiĉova agresivní 

nacionalistická politika byla pro Tudjmana uţiteĉnou propagandou (Prtina a kol. 2007, 

s. 54). Jejich vzájemná nenávistná rétorika vzbuzovala obavy u obou národů. Srbové 

v Krajině se zaĉali obávat návratu ustašovských praktit (dochází k znovuotevření otázky 

Jasenovacu
25

) a Tudjman je svými výroky v obavách ještě utvrzoval: „V Chorvatsku 

jsou si všichni rovnoprávní, ale je třeba vědět, kdo je tu pán a kdo host“ (Rychlík 

a Perenćević 2007, s. 363). Někteří autoři poukazují na Tudjmanovo nepochopení 

mentality krajinských Srbů a podlehnutí dojmu pasivity a neutrality Srbů z větších měst 

(Prtina s kol. 2007, s. 58). Miloševiĉ přichází s velkosrbskou myšlenkou, kterou 

připomíná svými výroky: „Srbsko je tam, kde jsou Srbové“ (Weithmann 1996, s. 389). 

Výše uvedené výroky dokazují, ţe se od sebe Tudjman ani Miloševiĉ příliš nelišili, jen 

chorvatský prezident měl minulost vězněného disidenta (z období chorvatského jara
26

 ), 

zatímco srbský představitel byl komunistickým funkcionářem. 

Jiţ v průběhu roku 1990 dochází k různým menším nepokojům na území Chorvatska. 

Chorvatští Srbové zejména v Krajině a Slavonii se postupně radikalizují, objevují se 

první sráţky chorvatské policie a srbských milic. V okolí Kninu je vyhlášena Srbská 

autonomní oblast (SAO). V této sloţité situaci následovně dochází k příklonu 

Jugoslávské národní armády (JNA) na stranu Srbů ve snaze udrţet Jugoslávii jednotnou 

pod záminkou hesla jednota a bratrství. Armáda původně existující na ochranu všech 

národů v rámci SFRJ, se tak ocitá zcela pod vlivem Miloševiĉe. Při prvních potyĉkách 

odděluje znepřátelené strany, tím ale znemoţňuje chorvatským policistům kontrolovat 

                                                 
23

 Slobodan Miloševiĉ (1941 – 2006), mezi lety 1990 aţ 1997 prezident Svazové republiky Jugoslávie, od 

roku 1997 do 2000 prezident Srbska, souzen Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu. 

24
 Franjo Tudjman (1922 – 1999) – nezávislý publicista a historik, v 80. letech vězněný, od roku 1990 do 

roku 1999 prezident Chorvatska. 

25
 Pozn. Koncentraĉní tábor, ve kterém byly zavraţděny během druhé světové války statisíce lidí, z velké 

ĉásti Srbů. 

26
 Chorvatské jaro 1971 – 1972 podpora myšlenky Chorvatska jako samostatného státu, stávky studentů, 

nacionalistické hnutí potlaĉeno, události z této doby, ale budou později urĉitým předobrazem děje v letech 

1990 aţ 1991 (Rychlík a Perenĉeviĉ 2007, s. 364). 
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celé území Chorvatska. Zároveň se JNA podařilo odzbrojit chorvatskou teritoriální 

obranu, stát tak zůstal bez prostředků na kontrolu svého území. V březnu se schází 

Tudjman s Miloševiĉem, aby řešili problémy v Krajině, místo toho si ale během jednání 

rozdělili území Bosny. Na jaře se ale situace v Chorvatsku vyostřuje a přibývá útoků 

i provokací na obou stranách. Nejdříve milice SAO obsadí oblast Plitvických jezer, 

k váţné přestřelce dochází v Borovu Selu nedaleko Vukovaru, která si vyţádala jedny 

z prvních obětí následující války, v  Kninu zaĉínají Srbové terorizovat chorvatské 

obyvatelstvo, jejich cílem je jeho vystěhování (Rychlík a Perenćević 2007, s. 363-377). 

Protoţe Srbové odmítají návrhy na konfederaci, rozhodnou se Slovinci spolu s Chorvaty 

vyhlásit nezávislost. K tomu dochází 25. ĉervna 1991. Slovinci byli na samostatnost 

lépe připraveni, ihned přebírají kontrolu nad svým pohraniĉím. Srbové se pokusí situaci 

ještě zvrátit, během desetidenní války jsou ale poraţeni. Podle odborníků se ale nabízí 

otázka, zda se nejednalo o dohodnutou válku, jejímţ cílem bylo obsadit hranice 

Chorvatska jugoslávskou armádou. Naopak Chorvatsko nemělo dostatek legislativních 

podkladů, ani kontrolu nad vlastním územím. Ihned po vyhlášení samostatnosti proto 

dochází k vzpouře krajinských Srbů. Jejich postavení v Chorvatsku je moţné přirovnat 

ke vztahu sudetských Němců k tehdejšímu Rakousku – Uhersku, potaţmo 

Ĉeskoslovensku. Je nutné si uvědomit, ţe tito Srbové nikdy neţili v Srbsku a území, na 

kterém ţili, bylo vţdy souĉástí Chorvatska, stejně jako ĉeští Němci vţdy ţili na území 

patřící později k Ĉeskoslovensku. Srbové Jugoslávii brali jako vlastní zemi a nikdy se 

nepovaţovali za menšinu. V rámci nové ústavy ale tuto státotvornou pozici ztrácejí 

a stávají se menšinou, ale s vlastními kulturními i jazykovými právy (Rychlík 

a Perenćević 2007, s. 363-377). 

Chorvatští Srbové mají na své straně JNA a zároveň jsou podporováni paramilitárními 

milicemi. Jednalo se aţ o 12 000 dobrovolníků ze Srbska, z pohledu Chorvatů to byli 

novodobí ĉetnici.
27

 Zástupci této domobrany páchali během bojů útoky na civilisty 

a zajišťovali etnické ĉištění měst. Proti nim stály oddíly D. Paraga, zakladatele extrémně 

nacionalistické Chorvatské strany práv hlásící se k ustašovcům. Tyto chorvatské 

obranné síly (mezi 2 – 10 000 ĉlenů) se vyznaĉovali krutostí vůĉi civilnímu 

obyvatelstvu (Thomas a Mikulan 2009, s. 29-32). Zástupci těchto paramilitárních oddílů 

                                                 
27

Pozn. Ĉetnici byli paramilitární sbor, hnutí vzniklo jiţ na poĉátku 20. století, během druhé světové 

války bojovali za velkosrbskou myšlenky, později byli zakázani a popravováni, později rehabilitováni. 
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ať uţ na straně Srbska nebo Chorvatska se dopouštěli těch nejhorších váleĉných zloĉinů. 

Většina z nich ale nikdy nebyla potrestána. 

1.5.2 Vukovar 

Tudjman se soustředil na diplomatické vyjednávání. Naproti tomu paramilitární 

jednotky zaĉaly po vyhlášení samostatnosti jednat. Ve Vukovaru se bojovalo jiţ od 

května, nejdříve byl obsazen polovojenskými jednotkami Chorvatska, které z něj 

vyháněly srbské obyvatele. Do bojů ale 21. ĉervence 1991 zasáhla JNA, která chtěla 

město obsadit. Z obavy ze srbské ofenzivy z města utekli zbývající Srbové. Ti civilisté, 

kteří zůstali, sledovali naprosté zniĉení barokního města dělostřeleckou a leteckou 

palbou, a následně byli zmasakrováni oddíly ĉetniků. Obléhání trvalo aţ do 

18. listopadu, protoţe Chorvaté chtěli Srbům za kaţdou cenu zabránit v průchodu do 

západní Slavonie (Pelikán a kol. 2005, s. 526). Mezinárodní spoleĉenství nedokázalo 

boji zabránit, ĉasto je Vukovar nazýván „chorvatským Stalingradem“ jako symbol 

naprosté zkázy (Prtina a kol. 2007, s. 67-69, Thomas a Mikulan 2009, s. 46-47). 

1.5.3 Dubrovník 

Srbové se ale nespokojili s bojem jen v oblastech osídlených Srby. Dubrovník byl dříve 

důleţitým přístavem, v 90. letech jiţ ale neměl ani hospodářský ani nijak strategický 

vliv a na jeho území ţilo jen minimum Srbů. Jeho historické centrum bylo ale souĉástí 

Světového dědictví UNESCO. I přesto se Srbská armáda rozhodla na přístav zaútoĉit. 

Byl ostřelován z blízkých hor, útok probíhal i z moře. Uvnitř byla menší jednotka 

chorvatské armády, město se však dobýt nepodařilo (Prtina a kol. 2007, s. 69). 

„Následujícího rána se skvěla perla Jadranu ve vší své slávě, ale nádherná ulice 

Stradun po níţ donedávna proudily davy turistů, byla pod palbou“ (Vuliamy 1994, 

s. 27). Bombardování Dubrovníku probíhalo od října 1991 do května 1992 a na jeho 

konci bylo historické centrum velmi poniĉené a následky ostřelování jsou na střechách 

domů patrné dodnes. Nesmyslnost útoku na město způsobila příklon západu 

k Chorvatsku, jeho oznaĉování jako oběti války a pro Srby tak boj o Dubrovník skonĉil 

fiaskem (Rychlík a Perenćević 2007, s. 380). 

1.5.4 Vyjednávání 

Mezinárodní spoleĉenství i zahraniĉní média překvapená etnickým konfliktem se 

snaţila zareagovat a připravit urĉité koncepce, které by vedly k uklidnění situace na 

Balkáně. Jenomţe jak potvrzují slova S. Milovana (obyvatele a zastánce Jugoslávie), 
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kterého cituje Ed Vulliamy ve své knize: „Jestliţe rozdělíte zemi podle lidu hlásícího se 

k té či oné národnosti, píchnete do vosího hnízda, protoţe hranice se nekryjí s národy“ 

(Vuliamy 1994, s. 24). Například Ţenevská konference Evropského spoleĉenství (ES) 

v listopadu 1991 řešila jednotlivé svazové republiky, které by získali nárok na uznání, 

pokud se zaváţí k dodrţování práv menšin. Přestoţe se principy přijaté konferencí 

jevily jako nejrozumnější řešení, Srbové je odmítly. Podle nich je nutná změna hranic, 

trvali například na připojení Krajiny a jiných srbských oblastí v Chorvatsku i Bosně 

k Srbsku (Rychlík a Perenćević 2007, s. 382). Obhájcem vzniku nových autonomních 

států bylo zejména Německo (i z historického hlediska vztahu Chorvatska k Německu 

za světové války), Srbsko má zase podporu Ruska a Řecka, nicméně ES je velmi 

nejednotné
 
(Glenny 2003, s. 488-490). 

V Chorvatsku v Kninu je ale 19. prosince 1991 vyhlášena Republika Srbská Krajina 

(RSK), ke které patří i autonomní oblasti ve východní Slavonii (SAO). Jedná se o nikým 

neuznaný pseudostát, který je ekonomicky nesoběstaĉný a plně závislý na podpoře 

Srbska. Po podepsání příměří v následujícím roce a staţení JNA z Chorvatska, 

Miloševiĉ rozhodne o zanechání zbraní Jugoslávské národní armády v RSK. Toto 

uskupení mělo vlastní vládu, ústavu i parlament, ale bylo plně pod kontrolou Svazové 

republiky Jugoslávie (Srbsko a Ĉerná Hora). RSK zabírala 30 % území Chorvatska, ţilo 

v ní přibliţně 12  % všech obyvatel Chorvatska, z nich bylo 60 % osob srbské 

národnosti (Thomas a Mikulan 2009, s. 32). 

Druhého ledna 1992 souhlasili Tudjman i Miloševiĉ s podepsáním příměří a klidem 

zbraní (podepsáno generály Šušakem a Rašetou v Sarajevu), ES na to reaguje uznáním 

Chorvatska a Slovinska jako samostatných států. Kaţdá strana ale chtěla příměří vyuţít 

jinak, Srbové k zakonzervování situace i s dobytými územími, naopak Chorvatsko tím 

chtělo získat ĉas na přípravu bojů za získání území zpět. Na konci února rozhoduje OSN 

o vyslání vojáků mise UNPROFOR (United Nations Protection Force), kteří měli na 

dodrţování příměří dohlíţet (Prtina a kol. 2007, s. 72). 

Během příměří ale ĉasto docházelo k různým střetům, které mezinárodní jednotky 

nezvládaly korigovat. Pro Chorvaty bylo problematické zavedení embarga na dovoz 

zbraní, byli tak v nevýhodě oproti chorvatským Srbům. Nicméně tento zákaz byl ĉasto 

obcházen samotnými představiteli země. V roce 1993 došlo k několika ofenzivám ze 

strany Chorvatů, kdy zkoušeli, kam mohou zajít bez toho, aby to vyvolalo výraznější 
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odezvu OSN. Získali tak několik vesnic v Dalmácii a důleţité komunikace spojující 

Záhřeb a pobřeţí Chorvatska. Nejvýraznější akcí z tohoto období byl útok na Medackou 

kapsu 9. září 1993, kdy Chorvaté vypálili několik srbských vesnic a zabili několik 

civilistů. Vpád způsobil konflikt s jednotkami UNPROFOR a první významnější kritiku 

zahraniĉní veřejnosti. Srbové zase bombardovali chorvatská města v okolí Karlovace 

(Prtina a kol. 2007, s. 72). Na poĉátku ledna 1995 přichází USA, Rusko a Velká Británie 

s dokumentem Z-4 (Nacrt sporazuma o Krajini, Slavoniji, Juţnoj Baraniji i Zapadnom 

Srijemu), který nabízel RSK výraznou autonomii v rámci Chorvatska, s vlastní měnou, 

vládou, prezidentem, avšak bez vlastní armády a zahraniĉní politiky. Tvůrcem tohoto 

klíĉového dokumentu byl americký velvyslanec v Záhřebu Peter Galbraith. Chorvatští 

představitelé s přijetím plánu souhlasili, avšak Knin trval na úplné samostatnosti. 

Miloševiĉovi se nepodařilo přesvědĉit představitele RSK k přijetí a tím se otevřela 

moţnost získání těchto oblastí vojenskou silou (Rychlík a Perenćević 2007, s. 389). 

1.5.5 Operace Blesk a Bouře 

Na poĉátku roku 1995 vypověděl Tudjman mandát vojsk UNPROFOR, s odůvodněním, 

ţe doposud nezaĉali integrovat Krajinu pod správu Záhřebu. OSN tedy přichází 

s inovovanou operací UNCRO (U. N. Confidence Restoration Operation in Croatia), která 

měla kontrolovat přístup do bezpeĉných zón, pohyb zbraní a přispět k mírovému 

ukonĉení krize.  

Chorvatští generálové si postupně uvědomovali, ţe RSK je nyní slabší a bez podpory 

Srbska, rozhodli se tedy dobýt zpět ztracené území. Akce k získání kontroly nad celým 

územím Chorvatska pomáhali připravovat penzionovaní generálové USA (Rychlík 

a Perenćević 2007, s. 389). 

Chorvaté nejdříve hledali záminku k spuštění operace. Tou se stala potyĉka Chorvata 

a krajinského Srba 28. dubna 1995, po které následovala střelba na projíţdějící 

chorvatská auta. Operace Blesk (Bljesak) zaĉala 1. května deblokádou záhřebské 

dálnice. Chorvatská armáda bez většího odporu protistrany postupovala územím 

západní Slavonice. Během 4 dnů se Chorvatům podařilo získat území zpět. Armáda 

RSK na odpověď ještě 2. - 3. května ostřelovala Záhřeb, nicméně připravenost 

a moment překvapení rozhodli o brzkém vítězství chorvatského vojska. Jiţ 4. května 

byly boje u konce, ĉást Srbů utekla před Chorvaty do Bosny, zbylí byli vyháněni 

chorvatskými vojáky. Mezi chorvatskými Srby bylo hodně obětí zejména mezi civilním 
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obyvatelstvem. Chorvaté si při této operaci také ověřili bojeschopnost armády RSK, 

která se potýkala s dezercí a necentralizovaným vedením (Prtina a kol. 2007, s. 75). 

Naopak pro RSK znamenalo ostřelování Záhřebu další mínus u světové veřejnosti. 

Velvyslanec Peter Galbraith upozornil představitele RSK, ţe rakety dopadaly 

nebezpeĉně blízko amerického velvyslanectví a nemocnice UNPROFOR, na coţ by 

mohla reagovat vojska USA (Radelić 2006, s. 393). 

Druhou operací byla Bouře (Oluja), kterou odstartoval útok na Krajinu 4. srpna 1995. 

Akce byla připravena ve spolupráci s USA a byla koordinována s armádou Bosny 

a Hercegoviny. Předcházel jí 22. ĉervence 1995 podpis Splitské deklarace mezi 

Tudjmanem a Izetbegoviĉem o spoleĉném postupu proti Srbům. Vláda RSK se ještě 

bezprostředně před zapoĉetím akce pokoušela přistoupit na dříve nabízené plány, 

Tudjman jiţ ale nemínil ustoupit.  Jiţ druhý den dochází k proniknutí do Kninu 

a k útěku vládních představitelů RSK. Armáda postupovala v osvobozování dalších 

měst aţ do 7. srpna, kdy byla akce ukonĉena. V průběhu bojů, ale i několik dní po nich, 

docházelo k důslednému etnickému ĉištění oblasti, při této ofenzivě bylo donuceno 

k odchodu z Krajiny aţ 200 000 srbských civilistů. Chorvaté postupovali taktikou 

spálené země, aby se případně Srbové neměli kam vrátit. Letci ostřelovali kolony 

prchajících Srbů, ti, kteří neutekli, byli zabiti chorvatskými polovojenskými jednotkami 

(Pelikán a kol. 2005, s. 537). Krutost vojáků a důslednost etnického ĉištění byla 

v kontrastu s tím, ţe Krajina padla víceméně bez boje. Zároveň byl útok důkazem 

naprostého nezvládnutí situace ze strany OSN, jednotky UNPROFOR nejenţe 

masakrům na civilistech nezvládly zabránit, ĉasto i utíkaly bez boje. I přesto, ţe došlo 

k porušení sarajevského příměří OSN ani EU nedokázali adekvátně odpovědět. Naproti 

tomu byla operace výrazně podpořena Clintonovou administrativou, do plánů ofenzivy 

zapojili i své bývalé generály a Tudjman dostal od amerického velvyslance Petera 

Galbraitha „zelenou“ k vojenské operaci (Lucas 2005). Odezvu operace neměly ani 

v Srbsku, poté, co vedení východní Slavonie zjistilo, ţe jiţ nemají podporu ani 

Miloševiĉe, tak raději sloţilo zbraně. Srbsko jiţ bylo vyĉerpáno konfliktem s Bosnou, 

hospodářským embargem, proto pro něj bylo jednodušší Krajinu obětovat (Rychlík 

a Perenćević 2007, s. 391-392). 

Obě akce byly provázeny krutostmi na civilním obyvatelstvu. Zajímavé je porovnání se 

zaĉátkem války, kdy se masakrů dopouštěli zejména Srbové, zatímco v létě 1995 

páchali křivdy na civilistech Chorvaté (Prtina a kol. 2007, s. 75). Jednotkám Chorvatska 
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se nejdříve ostřelováním Kninu podařilo zastrašit srbské obyvatele, kteří poté utíkali 

z obavy před opakováním ustašovské genocidy. „Mnozí se báli ani ne tak chorvatské 

armády jako návratu svých někdejších chorvatských sousedů, které sami v letech 1991 – 

1992 vyhnali“ (Rychlík a Perenćević 2007, s. 393). Svět byl překvapen záběry kolon 

utíkajících Srbů. Území Krajiny bylo téměř vylidněno a následoval i ekonomický 

úpadek. V souvislosti s těmito operacemi ţádal Mezinárodní tribunál pro váleĉné 

zloĉiny v Jugoslávii (fungující od roku 1993) o vydání generálů J. Bobeta 

a A. Gotoviny. Chorvatsko dlouho odmítalo své generály do Haagu vydat, Gotovina byl 

dopaden ve Španělsku aţ v souvislosti s přístupovými rozhovory Chorvatska do EU 

jako jedna z podmínek jejich zahájení (Rychlík a Perenćević 2007, s. 393). Zároveň 

někteří evropští politici ţádali, aby byla prošetřena i role samotného Tudjmana během 

ostřelování Kninu. Carl Bildt, švédský premiér a zprostředkovatel jednání mezi 

Evropskou unií a Jugoslávií dodává: „Jestliţe přijmeme jako správné, ţe Tudjman 

vyčistil Chorvatsko od Srbů, jak potom budeme moc, proboha, něco namítat, aţ 

Miloševič jednoho dne pošle svou armádu, aby vyhnala Albánce z Kosova (Glenny 

2003, s. 499)? 

Během války v Chorvatsku uteklo přibliţně 200 000 Srbů, téměř 141 000 uprchlíků se 

jiţ vrátilo zpět (nejen Srbské národnosti). Aţ do letošního roku bylo evidováno více neţ 

100 000 uteĉenců z Bosny a Hercegoviny. Chorvaté nyní musí řešit, co s uprchlíky, 

kteří se jiţ nikdy nevrátí domů, zároveň systém vysává obrovské mnoţství váleĉných 

veteránu pobírající dávky (Palata 2013). Údaj z roku 2012 uvádí, ţe stále ještě 1700 

osob je z období této války nezvěstných (Ministerstvo zahraniĉních věcí ĈR 2014). 

1.5.6 Média a válka v Chorvatsku 

Zejména západní média se v průběhu bojů výrazně klonila na stranu nových 

autonomních států Chorvatska a Slovinska. O příklon světového mínění na Tudjmanovu 

stranu se zaslouţila světová média, zejména televize. Chorvatsko bylo veřejnosti 

představováno jako civilizovaná katolická země, která se kloní k středoevropské 

kultuře, jeho představitel byl zobrazován jako „hodný demokrat.“ Naproti tomu 

postavení Srbska bylo téměř démonizováno, na Miloševiĉe bylo nahlíţeno jako na 

zloĉince a bolševika, Srby média prezentovala jako „barbary Orientu“ (Glenny 2003, 

s. 489). Srbové byli obviňováni z porušování lidských práv, vraţdění a znásilňování, 

podobná obvinění proti Chorvatům i Muslimům byla ale světovými spoleĉenstvími 

ignorována (Lucas 2005). 
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 „Média tedy zobrazovala krizi v Jugoslávii jako koňský závod. Informovala o tom, kdo 

vyhrává a ne proč se závodí a jak byli jednotliví koně trénováni. Zpovídala publikum, 

hráče, nikoliv ţokeje a jejich motivaci. … Nikdo se nezajímal o vnitřní politiku 

Chorvatska, Bosny, Srbska a Slovinska“ (Sadkovich 1998, s. 47).  

Situace v Jugoslávii byla pro nezainteresované ĉtenáře z jiných zemí příliš 

komplikovaná a sloţitá, coţ médiím umoţňovalo naprosté zjednodušování děje v pouhý 

souboj několika představitelů. Ta si ulehĉovala situaci simplifikovaným rozdělením na 

ty zlé a dobré, na agresory a oběti bez toho, aby pomohla svému publiku pochopit, ţe 

jak útoĉníci, tak zasaţení jsou na obou soupeřících stranách (Sadkovich 1998, s. 48). 

Významnějším kritikem referování o válce v Jugoslávii byl Peter Brock,
28

 který ve 

svém ĉlánku Dateline Yugoslavia: The partisan press popisuje jednotlivé příklady 

neobjektivnosti médií, překrucování reality a pozměňování faktů. Domnívá se, ţe 

během roku 1992 byla světová média natolik zaměřena na srbskou agresi a jimi páchaná 

zvěrstva, ţe vůbec nebyla schopná a ochotná referovat o útocích a dalších nepřátelských 

projevech vůĉi Srbům. Jako příklad dezinformace uvádí zprávu CNN o masakru 

muslimů na jaře 1993 zabitých Srby, později se však ukázalo, ţe se jednalo o mrtvé 

Srby, chybnou informaci ale nikdo neopravil. V srpnu 1993 zase New York Times 

otiskl příběh chorvatské ţeny truchlící pro svého syna zabitého při nedávných srbských 

útocích. Ano její syn byl opravdu obětí krvavého boje, ale mezi Muslimy a Chorvaty 

v chorvatské vesnici Pošuje nedaleko dalmatského pobřeţí. Dále připomíná, ţe 

například fotografie dokumentující nějaká nová srbská zvěrstva, ĉasto vznikly dříve 

a byly otištěny i několikrát, vţdy dokumentující jiné krutosti. Ve svém ĉlánku také 

cituje některé novináře, kteří se stěţují na nezájem svých nadřízených o zprávy 

o masakrech Srbů. Uvádí, ţe někdy se vymlouvali na nedostatek ĉasu, jindy na 

nedostateĉný obrazový materiál (Brock 1993, s. 152-172). 

Mediální obraz Chorvatska i Srbska za skuteĉností znaĉně pokulhával. Tudjmanovo 

Chorvatsko sice mělo nárok na samostatnost, z tohoto hlediska vypadala válka jako 

spravedlivé vytrţení Chorvatů z kruté nadvlády Srbska, nicméně rozhodně se nejednalo 

o demokratický stát a naprosto chybný byl pohled na tento souboj jako konflikt mezi 

                                                 
28

 Peter Brock byl speciální politický editor „El Paso Herald – Post,“ problematice východní Evropy 

a Jugoslávie se věnuje mnoho jiţ od 80. let. 
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demokracií, prezentovanou Tudjmanem, a totalitou, vytvářenou Miloševiĉem, (Rychlík 

a Perenćević 2007, s. 385). 

Významnou roli hrála televize i v rámci znepřátelených států. Oba hlavní kanály 

přinášely obrazy z hrůzných válek. Vysílané dokumentární snímky, vţdy ale 

idealizovaly ten národ, pro který byly urĉeny. Ať uţ chorvatská HRT nebo RTV 

Bělehrad, obě měli podíl na váleĉné propagandě i na roztáĉející se spirále násilí (Glenny 

2003, s. 489). Propaganda fungovala téměř dokonale, například se Miloševiĉovi 

prostřednictvím televize a rozhlasu podařilo přesvědĉit Srby o plánech Chorvatů 

a Muslimů na jejich zniĉení, vyhnání nebo podrobení. 
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1.6 Obsahová analýza 

Obsahová analýza je metoda zkoumání obsahu textu. Poprvé byla vyuţívána během 

druhé světové války. V 50. letech obsahovou analýzu definoval Bernard Berelson jako 

„výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu 

komunikace“ (Schulz 2004, s. 74-77). Obsahová analýza je jednou z kvantitativních 

metod zkoumání, urĉuje ĉetnost vybraných jevů a následně je dělí do předem vybraných 

kategorií. K základním předpokladům pro úspěšné provedení obsahové analýzy patří 

nutnost disponovat dostateĉným vzorkem (přiměřený rozsah) a schopnost jednoduše 

identifikovat kvantifikovatelné jednotky. V knize Analýza obsahu mediálního sdělení je 

obsahová analýza definována jako „kvantitativní výzkumná metoda pro systematický 

a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloţeného kladení otázek.“ Cílem je získat vyĉíslitelný popis mediovaného obsahu 

(Schulz 2004, s. 29-31). 

Výhody kvantitativní obsahové analýzy spoĉívají v její přenositelnosti, výsledky jsou 

objektivní, zpracovatelné do grafů. Jasně formulovaná pravidla a strukturovanost 

analýzy umoţňují její ověření.  Dalším přínosem je pouţitelnost této metody na větší 

mnoţství textů. Naopak mezi nevýhody této analýzy patří redukce skuteĉnosti do 

poĉitatelných jevů. Data a korelace zvolených kategorií nenabízí vysvětlení, proĉ 

k jevům dochází. Kategorizace způsobuje silnější konstrukci reality (zejména u malého 

poĉtu kategorií) a zároveň i urĉité zprůměrování (Trampota a Vojtěchovská 2010, 

s. 103-110). 

Nejdříve je nutné vymezit si jednotlivé etapy obsahové analýzy: 

 formulovat výzkumné otázky nebo hypotézy, 

 definovat výběrový soubor, 

 vybrat reprezentativní vzorek ze souboru, 

 vybrat a definovat jednotky měření, 

 konstruovat analyzované obsahové kategorie, 

 vystavit systém kvantifikace, 

 trénovat kódovaĉe, případně provést pilotní test 

 kódovat obsahy, 
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 analyzovat nashromáţděná data, 

 definovat zjištěné výsledky (Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 103-104). 

Nejprve je třeba formulovat jasný cíl výzkumu. Následně musí být stanoveny relevantní 

hypotézy nebo výzkumné otázky s ohledem na existenci (nebo neexistenci) předchozích 

výzkumů. Na základě těchto hypotéz/otázek zjistíme, co přesně v obsazích hledat, jak je 

analyzovat a co má daná obsahová analýza objasnit. Z toho vyplývá nutný poţadavek na 

důslednou konkretizaci otázek/hypotéz. Poté zvolíme výběrový soubor, tedy takové 

jednotky, které přicházejí v úvahu k analyzování. Tento soubor musíme vymezit na 

základě několika hledisek. Musíme si zvolit, jakým médiím se budeme věnovat 

(například týdeníky, celostátní deníky, televize …), v jakém ĉasovém období je budeme 

sledovat (měsíc před událostí, týden před a po události apod.) a jaké obsahy budeme 

analyzovat. Správná volba výběrového souboru nám usnadní následný výběr vzorku 

zkoumání, tak aby byl dostateĉně reprezentativní, ale zároveň nebyl příliš robustní, aby 

jej bylo technicky i ĉasově moţné zanalyzovat. U médií je moţné přistupovat k výběru 

náhodně, vyuţít konstruovaný týden (aby došlo k zapoĉtení i rozdílů v obsazích 

v různých dnech týdne) ĉi zvolit úĉelový vzorek zohledňující i sezónní vlivy na média.  

Následně přistoupíme k nadefinování jednotky měření. Jedná se o ĉást mediálního 

obsahu, která bude analyzována. Je důleţité zvolit takové jednotky měření, které bude 

ve zkoumaném vzorku moţné zřetelně urĉit a podrobit zkoumání dle proměnné a její 

kategorie. Zároveň musíme být schopni u kaţdé jednotky měření urĉit její zaĉátek 

a konec. U některých je jejich rozsah zjevný (například ĉlánek, odstavec apod.) u jiných 

musíme hranice jednotek nadefinovat. Pokud vycházíme z jednoduchého formálního 

ĉlenění, zvyšujeme tak i spolehlivost kódování. Nesprávné urĉení jednotek měření 

znemoţní opakování postupu (Schulz 2004, s. 40). 

Poté přistoupíme k stěţejní ĉásti celé kvantitativní obsahové analýzy, kdy si musíme 

konstruovat obsahové kategorie zvolených proměnných, které mohou jednotky získávat. 

Musíme si tedy urĉit znaky, které budeme hodnotit. Rozlišujeme mezi a priori 

kódováním, kdy si kategorie volíme ještě před zaĉátkem výzkumu, na základě našich 

znalostí, nebo emergent kódování, kdy kategorie urĉujeme aţ na základě prozkoumání 

vzorku. Kategorie musíme volit tak, abychom vyĉerpali veškeré moţnosti, kterých 

mohou příspěvky nabývat, ale zároveň aby kaţdá jednotka mohla nabývat právě jedné 

kategorie. Proměnné musíme uvést jako měřitelné znaky, které připustí zpětnou vazbu 
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na téma, ale zároveň jako takové znaky, které jsou podstatné pro naše téma. Ze 

zvolených proměnných a kategorií sestavíme kódovací knihu, na základě které poté 

zpracováváme vybraný vzorek mediálních obsahů v rámci kódování (Trampota 

a Vojtěchovská 2010, s. 106). 

Nejdříve provedeme pilotní testování, tak abychom na zaĉátku zkontrolovali správnost 

zvolených proměnných. Následuje samotné kódování vzorku obsahů. Během něj 

sledujeme, jakých kategorií jednotlivé jednotky nabývají podle pokynů v kódovací 

knize. Ta obsahuje názvy proměnných a jejich definice, návod, hodnoty a jim přiřazené 

ĉíselné kódy. Jedná se o dokument, který slouţí jako návod pro kódovaĉe, ale zároveň 

i umoţňuje prověřit postup, případně zopakovat totoţný výzkum. V případě více 

kódovaĉů je nutné provést jejich zaškolení, aby postupovali shodně (Schulz 2004, s. 44-

50). Získaná data jsou následně statisticky zpracována, hodnotí se ĉetnost a korelace 

proměnných. Posléze jsou výsledky výzkumu porovnány s uvedenými 

hypotézami/výzkumnými otázkami. Shromáţděná data analyzujeme a na závěr 

okomentujeme (Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 109-110). 

Oproti tomu kvalitativní analýza zkoumá texty bez předem daných hodnot proměnných. 

Rámce jsou v textu identifikovány během zkoumaní vybraného materiálu. Tato metoda 

umoţňuje zkoumat text více do hloubky, ale vzhledem k detailnímu zkoumání není 

moţné analyzovat příliš robustní vzorek. Kvalitativní výzkum vyţaduje pozornost 

a otevřenost, tak aby bylo moţné identifikovat veškeré rámce, které se v textu nalézají. 

Schopnosti výzkumníka bývají ale předmětem kritiky, ať uţ z hlediska subjektivního 

pozorování nebo předpojatosti. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Výchozí předpoklady a cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jak ĉeská média informovala o válce v Chorvatsku, zda lze 

v jejich ĉláncích identifikovat fenomény, které se objevují ve váleĉném zpravodajství 

napříĉ různými konflikty, a zda se ĉeští novináři během referování o této válce drţeli 

urĉitých rutinních postupů vztahujících se k zpravování o zahraniĉních konfliktech. 

Formulované hypotézy navazují na vybrané zahraniĉní studie a tuzemské diplomové 

práce. Níţe uvedené hypotézy vychází z několika předpokladů, které vyplynuly ze 

studia odborné literatury a konkrétních výzkumů. Při referování o váleĉných konfliktech 

se ve zpravodajství médií objevují v teorii popsané fenomény, jako například 

naduţívání oficiálních zdrojů, diskriminace alternativních zdrojů nebo nevyváţené 

referování o jedné nebo druhé straně sporu, které jsou typické pro váleĉné zpravodajství 

nezávisle na konfliktu. Ve své analýze tak sleduji vyuţívání oficiálních zdrojů a jejich 

preferování před alternativními aktéry, vliv trendu domestikace zpravodajství na tento 

konkrétní konflikt. Dále ve výzkumu ověřuji výsledky jiných zahraniĉních výzkumů 

v ĉeském prostředí, například upřednostňování urĉitých zahraniĉních zdrojů před jinými 

a znemoţnění přístupu opoziĉních názorů do mediálního prostoru. Jedna z hypotéz 

navazuje na diplomové práce studentů FSV a v jejím rámci se věnuji analýze 

jednotlivých témat, na která se média v průběhu konfliktu soustředila. 

Výzkum kombinuje kvantitativní i kvalitativní analytické postupy. Metodou výzkumu 

platnosti hypotéz je kvantitativní obsahová analýza. Na závěr výzkumu byla provedena 

kvalitativní analýza ve formě případové studie, jejímţ cílem bylo zjistit, jak ĉeská média 

rámcovala konflikt v Chorvatsku, případně v jakých aspektech se odlišovaly obsahy 

sledovaných médií. 

Cílem výzkumu není srovnávat charakteristiky mediálního pokrytí konfliktu s jeho 

reálným průběhem. Předmětem mého zájmu jsou obsahy zpravodajských médií, které 

jsou předkládány, nikoliv jejich vztah ke skuteĉnosti. To stejné platí u sledování 

konkrétních aktérů, kdy sleduji, jak byl aktér identifikován daným zpravodajským 

médiem, nikoliv pravdivost ĉi relevanci mediálního oznaĉování ke skuteĉnému stavu 

věcí. 
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2.2 Hypotézy a výzkumné otázky 

Ve své práci jsem formulovala celkem 4 hypotézy a 2 výzkumné otázky. Hypotézy jsou 

rozděleny do tří skupin: a) konkrétní zdroje jako aktéři, b) zdroje jako autoři a c) témata. 

Při jejich zpracování jsem vycházela z výzkumů, nejdůleţitější z nich jsou rozpracované 

v teoretické ĉásti. Jedním ze stěţejních výsledků mé analýzy, by mělo být urĉení, kdo 

měl a kdo naopak neměl příleţitost se k danému konfliktu v médiích vyjádřit, ať uţ ve 

smyslu zdroje jako autora nebo zdroje jako aktéra. 

A) Konkrétní zdroje jako aktéři: 

Hypotéza 1: Česká média při referování o válce v Chorvatsku dávala prostor 

zejména českým a politickým aktérům. 

První hypotéza vychází z předpokladu, ţe hlavními aktéry ve zpravodajství budou 

oficiální zdroje, tedy zejména politici a úředníci. Jak v teoretické ĉásti v kapitole 1.4.3.1 

Práce se zdroji a aktéry na příkladech výzkumů s válečnou tématikou uvádím, tento 

předpoklad vyplývá z výsledků několika zahraniĉních výzkumů, jako je studie 

M. Oregana (2010), D. V. Dimitrova a J. Stromback (2005), M. D. Hossaina (2014) 

a K. Luskové (2013). Výše uvedené výzkumy potvrzují nadměrné uţívání oficiálních 

zdrojů v období váleĉných konfliktů. Jednotlivá média se při vyuţívání těchto zdrojů 

mírně odlišují, předloţené výzkumy potvrzují naduţívání oficiálních, například 

v období války v Perském zálivu bylo dokonce 50 % informací z oficiálních zdrojů 

(Iyengar a Simon 1993, s. 365-383). Hossain (2014) zase ve svém výzkumu uvádí, ţe 

jako primární zdroj jsou oficiální zdroje uţívány třikrát více neţ neoficiální zdroje. 

Stejně tak O´Regan potvrzuje tendenci médii naduţívat politicko-úřednické zdroje při 

získávání informací. Lusková (2013) ve svém výzkumu potvrdila závěry zahraniĉních 

výzkumů aplikované na ĉeské prostředí, kdy uvádí, ţe oficiální zdroje se objevovali ve 

40 % citací. Ve své studii porovnám, zda i ĉeská média během konfliktu, tíhla 

k získávání informací z oficiálních zdrojů. Případně, zda vyuţívala i armádní nebo 

civilní, případně jiné zdroje. A také jak se lišil přístup do médií prostřednictvím citace, 

a následné zastoupení oficiální zdrojů v porovnání s aktéry, kteří byli pouze 

parafrázováni. 

Zároveň je tato hypotéza propojena s pojmem domestikace, který přináší popis událostí 

vloţený do národního kontextu a vtaţený k národním událostem a politikům. Tento 

předpoklad vychází ze studie například P. Alasuutari a A. Qadir (2013) a ze závěrů 
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studie V. Neĉase a L. Vochocové (2014). Tyto výzkumu potvrzují, ţe média referují 

o mezinárodních událostech prostřednictvím národního kontextu a jako zdroje vyuţívají 

domácí politiky a úředníky. Hypotéza je tedy podloţena výzkumy, které dokládají, ţe 

k událostem v období konfliktu se ve zvýšené míře vyjadřují zejména politici a vysocí 

úředníci, a ţe jsou zprávy intenzivně domestikovány, proto tato hypotéza předpokládá, 

ţe to budou právě ĉeští politici, kteří vývoj na Balkáně v médiích komentovali. 

Hypotéza 2:  Srbské zdroje informací byly využívány ve zpravodajství českých 

médií výrazně méně než chorvatské zdroje informací. 

Druhá hypotéza předpokládá, ţe aktéři chorvatské národnosti budou mít výrazně více 

prostoru v médiích k vyjádření sek situaci neţ aktéři srbské národnosti. Hypotéza se 

opírá o výsledky výzkumu R. Vincenta (2000), které potvrzují negativní postavení 

médií vůĉi Srbům. Vincent poukazuje na neumoţnění získání prostoru pro vyjádření 

v médiích, nedostateĉný přístup do médií pro alternativní názory a pro opozici. Opět 

také poukazuje na naduţívání oficiálních zdrojů, s tím ţe o názory srbského 

obyvatelstva se novináři zajímali jen zřídka, stejně tak jako Srbové nebyli příliš ĉasto 

zdroji informací. Eliminování jedné ze stran konfliktu potvrzuje L. Nord (2006, s. 85-

110), který pracoval na výzkumu švédských médií, která získávala 25 % informací od 

amerických zdrojů, zatímco irácké zdroje jako zdroje zpráv eliminovala. Absence 

arabských a iráckých zdrojů, tak neumoţnila napadnout perspektivy, v kterých bylo 

o konfliktu referováno. Práce Kristíny Luskové (2013) potvrzuje výsledky zahraniĉních 

výzkumů aplikované na ĉeské prostředí a válku v Gaze a Libanonu Hypotéza tedy 

předpokládá, ţe i v případě konfliktu v Chorvatsku a referování ĉeských médiích bude 

docházet k eliminaci jedné strany konfliktu, které přístup do zpráv není tolik 

umoţňován, konkrétně tedy straně srbské.  

B) Zdroje jako autoři: 

Hypotéza 3: Česká média při referování o válce v Chorvatsku užívala převážně 

zpravodajských tiskových agentur. 

Hypotéza předpokládá, ţe hlavním primárním zdrojem zpráv ve sledovaných médiích 

budou zpravodajské tiskové agentury. Třetí hypotéza se opírá o výzkum K. Luskové 

(2013) a B. Horvita (2006). Lusková došla k závěru, ţe ĉeská média výrazně vyuţívají 

zahraniĉních zdrojů, Horvit zase ve svém výzkumu uvádí, ţe ĉasté ĉerpání médií ze 
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zahraniĉních zpravodajských agentur přináší omezený výběr zdrojů. Tyto zpravodajské 

agentury podle Horvita sami preferují oficiální zdroje zejména ze zemí, kde je postavení 

těchto agentur dominantní, ĉímţ opět dochází ke zkreslování informací. Jak uvádím 

v teorii, vliv mezinárodních zpravodajských agentur na národní zpravodajství sílí, 

zejména kvůli nemoţnosti jednotlivých národních médií platit si vlastní zpravodaje 

v zemích po celém světě (Camaj 2010). Vyuţívání zahraniĉních zdrojů potvrzují i výše 

uvedené výzkumy, které zdůrazňují závislost některých médií na zahraniĉním 

zpravodajství.  

C) Témata:  

Hypotéza 4:  Nejčastější tématem českých deníků byly útoky jednotlivých armád 

a postup vojsk obou stran konfliktu. 

Hypotéza ĉtvrtá předpokládá zájem médií zejména o bojové akce, referování o útocích 

a postupech armád. Ĉtvrtá hypotéza vychází ze závěrů dvou ĉeských diplomových prací 

Luskové (2013) a Javorského (2010). K. Lusková (2013) ve výsledcích svého výzkumu 

uvádí, ţe ĉeská média akcentovala bojové události, na dalším místě pak diplomatické 

snahy, zatímco zájem o civilisty nepatřil k těm nejĉastějším tématům, která se v textech 

objevovala. M. Javorský (2010), jako výsledek výzkumu hlavních témat v médiích 

uvádí vojenské akce NATO, nicméně podle něj například Mladá fronta Dnes 

zdůrazňovala i přísun uprchlíků z Kosova. Cílem mého výzkumu bude zjistit, jaká byla 

témata ĉlánků referujících o válce v Chorvatsku v ĉeských denících. Média v případě 

konfliktů mohou akcentovat válku jako váleĉný konflikt, válku jako nebezpeĉí pro 

civilisty, ohroţení lidských práv, zdůrazňovat diplomatické jednání, ekonomické 

dopady nebo z pohledu nutnosti zajistit humanitární pomoc. Porovnám tedy závěry 

Luskové a Javorského s výsledky mého výzkumu vztaţenému k válce v Chorvatsku. 

Další oblastí, kterou se v práci zabývám, je rámcování jednotlivých stran konfliktu. 

V rámci případové studie jsem vyhledávala převaţující rámcování jednotlivých 

úĉastníků války. 

Výzkumná otázka 1: Jak byly českými médii rámcovány jednotlivé strany 

konfliktu? 

Výzkumná otázka 2: Jak se liší rámcování Srbů a Chorvatů ve zpravodajství 

Mladé fronty a Rudého práva? 
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Z dostupných studií vyplývá, ţe zpravodajská média ĉasto oznaĉovala Srby jako 

agresory, výzkumy uvádí, ţe Miloševiĉ byl médii ĉasto démonizován.  Výzkumné 

otázky se opírají o výzkum Vincenta (2000), který ve svém výzkumu dochází 

k výsledkům, kdy jsou podle něj Srbové ĉasto zobrazováni v médiích jako představitelé 

zla, Miloševiĉ je oznaĉován jako šílený diktátor. Jak v kapitole 1.4.3.1 uvádím, média 

ĉasto ospravedlňovala ĉiny NATO, i kdyţ zemřeli srbští civilisté, protoţe za to podle 

nich mohl „zloĉinný vůdce,“ a zároveň zdůrazňovala a zveliĉovala váleĉné zloĉiny, 

kterých se Srbové dopouštěli. Manheimův výzkum, uvádí, ţe média rámovala letecké 

útoky NATO na Jugoslávii jako „humanitární“ válku proti „genocidě,“ k tomu 

vyuţívala prezentování Miloševiĉe jako Hitlera. Chovala se tak ĉeká média k Srbům 

a Miloševiĉovi jiţ za války s Chorvatskem (McQuail 2009, s. 209-213, 390-391)? Ve 

svém výzkumu se zaměřím na zjištění, zda se tak dělo i v ĉeských médiích v průběhu 

chorvatské války. Nejdříve porovnám rozdíly v rámcování konfliktu, na závěr uvedu, 

jak autoři sledovaných médií na konflikt pohlíţeli a jak se lišilo rámcování jednotlivých 

stran konfliktu a jednotlivých deníků. 

2.3 Výběrový soubor 

K vlastní analýze jsem vybrala dva ĉeské deníky Mladou frontu Dnes a Rudé právo.
29

 

Tyto dva celostátní deníky patří v souĉasné době k nejprodávanějším nebulvárním 

novinám v Ĉeské republice. MF Dnes
30

 má prodej necelých 175 000 výtisků, Právo
31

 

                                                 
29

 Deník byl v září 1995 přejmenován na Právo. 

30
 Mladá fronta vznikla v místě redakce německého Der ihned po druhé světové válce. Mladá fronta jako 

deník pro mladé lidi vychází od 9. 5. 1945 do 31. 7. 1990. Po roce 1948 se stejně jako většina tehdejších 

oficiálních tiskovin stala nástrojem propagandy vládnoucí strany. Od 20. 12. 1968 vycházel jako Deník 

ĈSM. Jejím vydavatelem byl ústřední výbor Socialistického svazu mládeţe. Po roce 1989 je deník 

převeden do rukou státu a následně privatizován.  Je vytvořena akciová spoleĉnost, která deník vydává 

jako deník Mladá fronta Dnes. Jejím vydavatelem je Vydavatelství Mladá fronta. Souĉasným 

vydavatelem deníku je vydavatelství MAFRA, která jej sama oznaĉuje jako „největší seriózní deník 

v Ĉeské republice“ (Mladá fronta Dnes 2014).  

31
 Právo, dříve jako Rudé Právo zaĉalo vycházet jako deník ústředního výboru KSĈ v roce 1920. Od roku 

1948 se stal nejdůleţitějším nástrojem propagandy KSĈ a byl deníkem s nejvyšším nákladem. Po roce 

1989 dochází k oddělení od provázanosti s KSĈ, vydavatelem se stalo nakladatelství Borgis. Následná 

transformace listu vyústila v přejmenování na Právo (1995). 
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téměř 92 500 výtisků (Prodaný náklad deníků 2014). Oba deníky vychází ve 

sledovaném období šestkrát týdně (od pondělí do soboty).  

Analyzovány byly tematicky relevantní ĉlánky přítomné na titulních stranách
32

 MF 

Dnes a Rudého práva od zaĉátku konfliktu aţ po konec bojů v Chorvatsku (25. ĉerven 

1991 aţ 31. srpen 1995). Zvolená data vychází z teoretické ĉásti z kapitoly 1.5.1 

Kontext konfliktu
33

 a závěr je zvolen v souvislosti s historickým koncem bojů, tak jak je 

popsán v kapitole 1.5.5 Operace Blesk a Bouře.
34

 Zaĉátek výzkumu a první 

analyzované ĉíslo kaţdého z deníku je z 25. ĉervna 1991. Toto datum bylo zvoleno jako 

poĉátek výzkumu vzhledem k vyhlášení nezávislosti Chorvatska a Slovinska na 

Jugoslávii k tomuto dni. Přestoţe jiţ v předchozích měsících se udály různé potyĉky 

mezi obĉany jednotlivých stran konfliktu, ve váleĉný konflikt spor Chorvatska 

a Srbska
35

 přerostl aţ po této události. Ve výzkumu jsem následně poĉínaje uvedeným 

datem sledovala veškerá ĉísla, respektive jejich titulní strany, kde jsem vyhledávala 

ĉlánky týkající se konfliktu a ty jsem následně kódovala. Analýza médií pokraĉovala 

i po uzavření příměří v roce 1992 a jako koneĉné datum pro výzkum jsem zvolila 

31. srpna 1995. V srpnu proběhla poslední výrazná událost této války a tou byla operace 

Bouře od 4. do 7. srpna 1995.
36

 Vzhledem k tomu jak výrazným konfliktem válka 

v Chorvatsku byla a vzhledem k tomu, ţe se předpokládá urĉitý dozvuk konfliktu 

v médiích i po skonĉení této operace, byl konec mého výzkumu posunut na výše 

uvedený 31. srpen 1995. Celkově bylo analyzováno 2572 vydání, finální analyzovaný 

soubor ĉítá 424 jednotek. 

Jak jiţ bylo uvedeno, sleduji ĉlánky týkající se zahraniĉních událostí, proto se dá 

předpokládat, ţe se budou objevovat právě na titulních stranách. Tento výběr má ale 

i své omezení, které se uvědomuji jiţ před zaĉátkem samotného výzkumu a to ţe titulní 

strany nabídnout pravděpodobně pouze v omezeném rozsahu nějaké výrazné rámcování 

                                                 
32

 Důvodem pro omezení analýzy pouze na obsahy titulních stran je celkový poĉet všech relevantních 

ĉlánků publikovaných ve vymezeném období. Ĉasová nároĉnost jejich zpracování přesahuje moţnosti 

autorky a limity diplomové práce. 

33
 Strana 60. 

34
 Strana 64-65. 

35
 Do té doby byly oba státy souĉástí Jugoslávie a i po tomto datu se nejedná o samostatné země, spíše jen 

ĉásti Jugoslávie s větší nebo menší touhou po nezávislosti nebo touho po vlivu na zbytek území. 

K uznávání nezávislosti obou zemí dochází aţ postupně během sledovaných let. 

36
 Viz. kapitola 1.5.5 Operace Blesk a Bouře. 
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konfliktu z pohledu ĉeských novinářů jako autorů. To by se objevilo více na stranách 

s komentáři a glosami k tématu.  

Jednotkou analýzy byl jeden ĉlánek. V případě, ţe ĉlánek zaĉal na titulní straně 

a pokraĉoval na další jiné, byl kódován ĉlánek celý. Kódovány nebyly ĉlánky týkající se 

konfliktu v Bosně, pokud se nevracely ĉásteĉně i k problémům v Chorvatsku. Ve své 

práci jsem se vzhledem k rozsahu a sloţitosti problému v bývalé Jugoslávii rozhodla 

věnovat se ĉásti konfliktu, který se odehrával v Chorvatsku a je tedy geograficky 

definován. Zároveň jsem kódovala i veškeré ĉlánky, které se o Chorvatsku v té době 

zmiňovaly, pokud se jejich téma týkalo války v Chorvatsku. Takovéto vymezení je 

nutné zejména vzhledem k zároveň probíhající válce v Bosně. Ĉlánky odkazující na 

tento souběţný konflikt jsem nemohla do svého výzkumu zahrnout, aby nedocházelo ke 

zkreslení získaných dat. Výzkum se tedy týká jen konfliktu v Chorvatsku, nicméně si 

uvědomuji, ţe váleĉný problém na Balkáně byl mnohem komplexnější a zkoumaný 

problém je jen jednou z mnoha sloţek této války. 

Pro analýzu deníku Rudé právo jsem zvolila databázi NEWTON. Deník MF Dnes 

z období, kterým se ve svém výzkumu zabývám, se v této databázi nenachází, a proto 

byl analyzován v papírové formě. Abych minimalizovala vliv rozdílné formy, 

nepouţívala jsem v NEWTONu k vyhledávání klíĉová slova ani jiný lexikální filtr, ale 

sledovala jsem veškeré ĉlánky na titulních stranách deníku. A poté jsem ty, které se 

týkali války v Chorvatsku, kódovala. U MF Dnes jsem zase prošla veškerá ĉísla, která 

ve zvoleném období vyšla, respektive jejich titulní strany, a opět jsem ĉlánky, které 

odkazovaly ke sledovanému problému, kódovala.  

Před vlastním kódováním byl proveden pilotní test na 30 ĉláncích z různých období 

války, aby bylo moţné jiţ na zaĉátku výzkumu podchytit urĉité nedostatky v kódovací 

knize a případně některé hodnoty upravit, tak aby odpovídali ĉlánků. 

2.3.1 Sledované proměnné 

U některých proměnných je nutné si vymezit, jak konkrétně na ně bylo nahlíţeno, tak 

aby docházelo vţdy k jednoznaĉnému oznaĉení konkrétní hodnoty proměnné 

a nedocházelo k chybám.  

Proměnná aktér není vztaţena k ţádné konkrétní hypotéze, ale umoţňovala lepší 

orientaci mezi aktéry a případně slouţila k porovnání ĉetnosti v zastoupení konkrétních 
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aktérů v ĉláncích (například Miloševiĉe a Tujdmana). Do hodnoty proměnné bylo 

zapsáno vţdy konkrétní jméno nebo název instituce. Aktéři byli kódováni dle významu, 

který jim přiřklo samotné médium, tedy ti, kteří byli zmíněni v prvních odstavcích textu, 

s důrazem na ty aktéry, kteří byli citováni. 

Proměnná citace byla sledována z důvodu lepšího rozdělení a následného porovnání 

prostoru, který aktéři v médiích měli. Jak uvádím v teorii v kapitole 1.2.4.1 Přístup 

zdroje do zpráv
37

 rozdílný přístup ke zdrojům v případě tištěných médií je prezentován 

právě citováním aktéra nebo jeho parafrázováním. 

Proměnná
38

 typ aktéra sleduje aktéra, tak jak je ve ĉlánku oznaĉen médiem. Pomocí této 

proměnné jsem sledovala, které typy aktérů měli přístup do zpravodajství, a které byly 

médii opomíjeny. Popis funkce nevychází ze skuteĉné reality, ale z oznaĉení aktéra 

médiem v jednom konkrétním ĉlánku. Proto se můţe stát, ţe jeden aktér je jednou 

oznaĉen jedním typem a příště je tentýţ aktér kódován jiným typy v závislosti na popisu 

aktéra médii. Proměnná typ aktéra byla kódována podle popisu funkce aktéra, přiĉemţ 

bylo přihlíţeno k rozdílnostem mezi ministrem obrany, který byl kódován jako politik, 

a mluvĉím ministerstva obrany, kódovaným jako úředník. Hodnota odborník byla 

kódována v případě, ţe média aktéra oznaĉily výrazem jako je expert, odborník aj. 

Hodnota úředník, pak zahrnuje všechny úřednické funkce (mluvĉí, velvyslanec, 

zástupce organizace apod.), kromě politických představitelů. Hodnota neoficiální 

bojovník pak představuje takové zástupce, jakým byli srbští ĉetnici, chorvatské 

paramilitární jednotky, domobrana a předáci jednotlivých nevojenských milic apod. 

Rozlišovala jsem i hodnotu úředník, jakoţto konkrétní zástupce urĉité instituce, 

a hodnotu mezinárodní organizace. Novináři někdy místo citace konkrétního aktéra 

uţívají mnohoznaĉné výrazy k oznaĉení aktérů jako například „OSN vyzvalo“, „ES 

varovalo“ apod. Takto pojmenovaní aktéři byli oznaĉeni hodnotou mezinárodní 

organizace, aby byli ve výsledcích rozlišeni od například konkrétních úředníků, kteří 

měli přístup do zpráv. Tato proměnná slouţí zejména k vyhodnocení první hypotézy 

a její sledování mi na závěr umoţní vyhodnotit, kteří aktéři mají přístup do médií, a zda 

jsou médii upřednostňovány oficiální zdroje, tak jak uvádím v kapitole 1.4.3 

v teoretické ĉásti. 

                                                 
37

 Strana 27. 
38

 Proměnné jsou řazeny podle výše uvedených hypotéz. 
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Proměnná národnost sledovala ĉetnost výskytu jednotlivých národností a jejím cílem 

bylo zjistit, které národy měly větší prostor v médiích, které měly přístup do 

zpravodajství, a které byly naopak eliminovány. U proměnné „národnost“ byla vţdy 

kódována taková národnost, jaká byla oznaĉena přímo novinářem. Proto je moţné, ţe 

někdy byl tentýţ aktér kódován jako jugoslávské národnosti a jindy jako srbské nebo 

chorvatské. Problém vyvstává u ĉeské a slovenské národnosti, kdy někdy novináři 

aktéry oznaĉovali národností ĉeskoslovenská, pak kódováno jako ĉeská, jindy byl důraz 

na slovenskou národnost a to i před rokem 1993, pak kódováno jako slovenská. Tato 

proměnná souvisí s vyhodnocením jak první, tak třetí hypotézy. Zaměřuji se na 

vyuţívání ĉeských zdrojů a souĉasně je tato proměnná důleţitá i pro vyhodnocení třetí 

hypotézy týkající se upřednostňování jedné ze stran konfliktu před druhou. 

Proměnná zdroj ĉlánku vychází pouze z domicilu. Vzhledem k ĉastému neodkazování 

na zdroj byla zavedena i proměnná agentura v textu k podchycení zahraniĉních 

agenturních zdrojů explicitně vyjádřených v textu. Zde tedy sleduji jak primární zdroj 

(ve smyslu tiskové agentury) uvedený uvnitř ĉlánku, tak domicil jednotlivých zpráv.  

Proměnná téma ĉlánku je rozdělena na hlavní a vedlejší téma ĉlánku a sleduje dvě 

nejdůleţitější témata, kterých se konkrétní ĉlánek týkal. Zde je důleţité přesné 

vymezení jednotlivých témat, tak aby se vzájemně nepřekrývala a jedno téma nemohlo 

být kódováno více hodnotami. Zároveň bylo nezbytné mít relativně široké mnoţství 

hodnot této proměnné, aby příliš témat nespadalo do hodnoty „jiné“ a nezpůsobovala 

tak zkreslení závěreĉného výsledku. Proto na tomto místě více rozvedu jednotlivá 

témata pro jednoznaĉné pochopení, co které téma zahrnovalo a co nikoliv. První 

hodnota je „Pokračování bojů, postupy jednotlivých vojsk, mnoţství zbraní 

a ozbrojenců, oběti na ţivotech (vojáků a zajatců)“ a zahrnuje veškeré zmínky o útocích 

vojsk na cíle, patří sem i násilí páchaní na vojácích a vojenských zajatcích, ale i texty 

o speciálních zbraních armád, chemických útocích a podobně. Druhá hodnota 

„Diplomatické snahy (postoj světa ke konfliktu, návrhy na řešení situace, uvalení 

embarga, role USA v Chorvatsku, uznání nezávislosti)“ představuje veškeré texty, 

v kterých bylo tématem jednání zahraniĉních státníků o postupu vůĉi soupeřícím 

stranám, také zmínky o různých konferencích, které se konaly a jejichţ cílem bylo 

ukonĉit válku. Touto hodnotou bylo kódováno i zapojení ĉeských státníků do jednání 

s ostatními zeměmi o uzavření příměří nebo uvalení embarga a podobně. Patří sem 

i vyjádření konkrétních představitelů zemí o postoji jejich státu k situaci na Balkáně 
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apod. Další hodnotou proměnné bylo téma „Dopad konfliktu na chorvatské civilisty 

(jejich práva, ţivot v úkrytech, opouštění domovů, emigrace …)“ přiĉemţ takto byly 

kódovány ĉlánky, které se explicitně týkaly chorvatských civilistů. A stejně tak i téma 

„Dopad konfliktu na srbské civilisty ţijící na území Chorvatska (jejich práva, ţivot 

v úkrytech, opouštění domovů, emigrace …).“ Patří sem pouze ĉlánky, u kterých bylo 

zřejmé, které strany konfliktu se týkají. Pokud ĉlánek hovořil pouze o násilí na 

civilistech, kdy nebylo moţné přesně vyĉíst, koho se týká, pak byl kódován jako 

„Ohroţení lidských práv a válečné zločiny, etnické čistky a násilí na civilistech (vraţdy 

dětí, znásilňování ţen, popravy muţů, vznik koncentračních táborů a další).“ Stejně tak 

tato hodnota zahrnuje i smrt jiných civilistů neţ těch, jejichţ národů se konflikt týkal, 

například novinářů nebo lékařů. Problematickou hodnotou je „Zapojení a vliv na ČR 

(imigranti do ČR, vliv na české firmy podnikající na území Chorvatska, Češi ţijící 

v Chorvatsku, humanitární pomoc z ČR a další)“ zde je nutné přesné vysvětlení, tak aby 

nebylo moţné chybné kódování. Při pilotním textu bylo zjištěno, ţe je velké mnoţství 

ĉlánků týkajících se našich vojáků a turistů na chorvatském území, proto byla těmto 

tématům vyĉleněna zvláštní hodnota. Do výše uvedené hodnoty patří zejména vlastní 

vliv války přímo na Ĉeskou/Ĉeskoslovenskou republiku, zejména pak na její obchod 

a ekonomiku. Jako například omezení lodního převozu nebo problémy s ropovodem 

Adria, které se přímo dotýkali ĉeských obĉanů. Dalším tématem, které vyţaduje 

vysvětlení, je hodnota „Postoj Srbů ke konfliktu (demonstrace, vyjadřování podpory 

nebo nesouhlasu s Miloševiče, vyhlášení nezávislosti Krajiny …). Tato hodnota zahrnuje 

takové texty, které se týkají například protestům Srbů v Bělehrad proti válce, ale 

i takové, které popisují dění v Krajině ve smyslu názorů, které obyvatelé zastávají, a ve 

smyslu jejich postoje k válce, k vyhlášení samostatnosti nebo jejich vztahu 

k Chorvatsku. Hodnota „Zodpovědnost Srbska za konflikt a kritika Srbska,“ zahrnuje 

takové ĉlánky, které explicitně oznaĉovaly jako viníky Srby, poukazovaly na jejich 

podíl na válce nebo na zodpovědnost Miloševiĉe za konflikt. Podobně bylo nahlíţeno na 

hodnotu „Zodpovědnost Chorvatska za konflikt a kritika Chorvatska,“ akorát zde 

samozřejmě z pohledu viny Chorvatska a jeho představitelů. Další hodnotou proměnné, 

kterou je nutné okomentovat je hodnota „Čeští vojáci na území Chorvatska,“ která 

zahrnuje ĉlánky, které se konkrétně zmiňují o ĉeských vojácích na území Chorvatska. 

Pokud ĉlánek odkazoval jen k zahraniĉním vojákům nebo jednotkám UNPROFOR, byl 

text kódován jako „Zahraniční vojenské jednotky na území Chorvatska.“  
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2.4 Vyhodnocení výzkumu a interpretace výsledků 

V rámci výzkumu
39

 titulních stran Práva a Mladé fronty Dnes od 25. ĉervna 1991 do 

31. srpna 1995 bylo identifikováno 424 ĉlánků týkajících se konfliktu v Chorvatsku. 

Z deníku Rudé právo bylo zahrnuto 164 ĉlánků, z Mladé fronty Dnes 260 ĉlánků.  

2.4.1 Popis analyzovaného souboru 

 

Tabulka č. 1: Počet analyzovaných vydání v jednotlivých letech 

 1991 1992 1993 1994 1995 Celkem 

MF Dnes 
158 307 306 309 206 1286 

Rudé právo 
158 307 306 309 206 1286 

Celkem 
316 614 612 618 412 2572 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

 

Tabulka č. 2: Počet analyzovaných jednotek v jednotlivých letech 

 1991 1992 1993 1994 1995 Celkem 

MF Dnes 
104 49 32 14 61 260 

Rudé právo 
50 23 20 17 54 164 

Celkem 
154 72 52 31 115 424 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe deník MF Dnes se tématu zejména v roce 1991 

věnoval výrazně ĉastěji neţ ve stejném období deník Rudé právo. I v následujících 

letech, vyjma roku 1994, věnuje MF Dnes na titulní straně více prostoru sledovanému 

problému neţ Rudé právo. Zároveň v roce 1991, kdy dochází k eskalaci konfliktu, 

můţeme sledovat i v médiích ĉastější zmínku o tomto problému, stejně jako v roce 

1995, kdy dochází k novým sráţkám vojenských jednotek obou stran konfliktu. Obě 

média svůj prostor na titulní straně věnovala problému v Chorvatsku i zaĉátkem roku 

1992, kdy dochází k uzavírání příměří, zatímco během let 1993 a 1994, kdy je uzavřeno 

příměří a dochází jen k několika akcím obou stran, se média věnovala jiné problematice. 

                                                 
39

 Vyhodnocení bylo provedeno v programu Microsoft Excel. 
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2.4.2 Vyhodnocení první hypotézy 

První hypotéza zněla: „Česká média při referování o válce v Chorvatsku dávala 

prostor zejména českým a politickým aktérům.“ 

K vyhodnocení této hypotézy bylo nutné přistupovat z několika hledisek. První 

sledovanou proměnnou bylo zastoupení jednotlivých typů aktérů v ĉláncích, přiĉemţ 

vzhledem k závěrům výzkumů, z kterých má hypotéza vycházela, jsem předpokládala, 

ţe nejvýraznější zastoupení budou mít politiĉtí aktéři, kteří jako oficiální zdroje mají 

spolu s úředníky nejjednodušší přístup do zpráv a jsou také novináři ĉasto vyuţíváni 

vzhledem k tomu, ţe předpokládají, ţe právě politici a úředníci jsou zdrojem 

spolehlivých informací a novinek (Schudson 1989, s. 271). Tento předpoklad se potvrdil 

v obou sledovaných denících.  

Rudé právo ve článcích využívalo politiky jako aktéry v 44,3 %, Mladá fronta 

Dnes 30,6 % politiků ze všech analyzovaných aktérů. Pokud se zaměříme na 

oficiální zdroje, tedy jak politiky, tak úředníky, je jejich užívání v článcích 

výrazné. Právo využívalo oficiálních zdrojů jako aktérů celkem v 60,8 %, Mladá 

fronta ve 48,2 %. Výraznější zastoupení politiků v Rudém právu je způsobeno větším 

zaměřením ĉlánků tohoto deníku na témata spojená s diplomatickými snahami 

jednotlivých zemí (viz níţe).  

Dohromady obě média odkazovala k politikům jako aktérům v 30,6 %, k vojákům 

v 20,7 % a k úředníkům v 17,2 % ze všech zastoupených kódovaných aktérů. 
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Graf č. 1: Zastoupení aktérů v článcích Mladé fronty Dnes a Rudého práva   

   (údaje v procentech, n Právo=316, n MfD =506) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

Tabulka č. 3: Celkové zastoupení aktérů ve článcích (N= 822) 

Typ aktéra Počet Podíl (%) 

politik 295 35,9  

voják 170 20,7  

úředníci (vyjma politiků) 141 17,2  

obĉan 65 8  

mezinárodní organizace 51 6,2  

neoficiální bojovníci 26 3,2  

podnikatel 19 2,3  

novinář 17 2,1  

policisté 17 2,1  

zdravotník 11 1,3 

odborník 5 0,6 

jiný 5 0,6 

nelze urĉit 0 0 

celkem aktérů 822   
Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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Druhou sledovanou proměnnou byla národnost aktérů, kteří se v ĉláncích objevovali. 

Vzhledem k trendu domestikace, který můţeme ve zpravodajství vysledovat, bylo 

moţné předpokládat, ţe velmi významná ĉást aktérů bude ĉeské národnosti. Oba 

deníky využívaly ve více než 30 % české aktéry. Zároveň zde vidíme výrazné 

zastoupení chorvatských zdrojů a jejich převahu na zdroji například srbskými. Oba 

deníky ve skoro 21 % u aktérů ţádnou národnost neuváděli. V grafu je také zřejmé 

zastoupení jugoslávských aktérů, zde je nutné si uvědomit, ţe jugoslávský aktér se 

nerovná srbský aktér, ale zahrnuje i chorvatské aktéry, ĉasto představitele jednotné 

Jugoslávie. Jak je uvedeno v teoretické ĉásti, vlivem domestikace dochází k výraznému 

vyuţívání domácích aktérů k přiblíţení zahraniĉních konfliktů v národním kontextu. 

Graf č. 2: Zastoupení aktérů podle národností v článcích Mladé fronty Dnes 

a Rudého práva (údaje v procentech, n Právo=316, n MfD =506) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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Tabulka č. 4: Celkové zastoupení aktérů podle národností (N=822) 

Národnost aktéra Počet Podíl (%) 

ĉeská 256 31,1 

není uvedena 172 20,9 

chorvatská 150 18,3 

srbská 85 10,3 

jugoslávská 48 5,8 

jiná 37 4,5 

německá 15 1,8 

francouzská 12 1,5 

sovětská/ruská 12 1,5 

americká 10 1,2 

britská 8 1,0 

slovenská 8 1,0 

slovinská 6 0,7 

bosenská 3 0,4 

celkem aktérů 822   

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

Přístup zdroje do zpráv v tištěných médiích můţeme také hodnotit z hlediska prezentace 

aktéra s jeho přesnou citací, nebo naopak můţeme sledovat rozdílný přístup a pouhé 

převyprávění výpovědi urĉitého aktéra bez vyuţití jeho konkrétních slov (Trampota 

2006, s. 80 – 84). Z tohoto důvodu jsem sledovala i jak se promění poměr aktérů 

v ĉláncích, pokud budeme sledovat pouze takové aktéry, kteří byli ve ĉlánku citováni. 

Z celkového počtu 822 aktérů mělo přístup do zpráv skrz vlastní citaci 24,9 % 

aktérů. Z toho necelých 29 % v Mladé frontě Dnes a téměř 19 % v Rudém právu. 

V případě analýzy podle typu citovaného aktéra můţeme sledovat výraznou převahu 

oficiálních zdrojů. Dochází k mírnému poklesu zastoupených politiků, ale výraznému 

nárůstu úřednických promluv. Při součtu obou těchto proměnných jako zástupců 

oficiálních zdrojů docházíme k závěru, že více než 53 % citovaných aktérů jsou 

oficiální zdroje. U zastoupení citovaných aktérů podle národnosti můţeme sledovat 

nárůst poĉtu aktérů ĉeské národnosti z 31 % na 40 %, a mírný nárůst citovaných 

chorvatských aktérů z 18 % na 21 %. Z pohledu národnostního rozloţení se tedy, co se 

citovaných aktérů týká, poměr příliš nezměnil. 
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Graf č. 3: Zastoupení citovaných aktérů celkem v obou denících (údaje 

v procentech, N=205) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

Tabulka č. 5: Celkové zastoupení citovaných aktérů podle národnosti (N=205) 

Národnost citovaných aktérů Počet Podíl (%) 

ĉeská 82 40,0 

chorvatská 44 21,5 

není uvedena 26 12,7 

srbská 19 9,3 

jugoslávská 11 5,4 

americká 3 1,4 

jiná 6 2,9 

slovenská 4 2,0 

slovinská 3 1,5 

francouzská 2 1,0 

německá 2 1,0 

britská 1 0,5 

sovětská/ruská 1 0,5 

bosenská 1 0,5 

celkem citovaných aktérů 205   
Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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Abych mohla zvolenou hypotézu potvrdit nebo vyvrátit bylo nutné zaměřit se na ĉeské 

aktéry, kteří se v ĉláncích objevovali a na politické aktéry, u kterých jsem analyzovala 

národnost. Mezi ĉeskými aktéry, kteří měli přístup do zpravodajství, bylo více neţ 30 % 

politiků a zároveň mezi politiky, kteří se v ĉláncích objevovali, bylo téměř 28 % těch 

s ĉeskou národností. Souĉasně ale můţeme poměrně překvapivě sledovat velký podíl 

chorvatských politiků, kteří se k válce měli moţnost v médiích vyjádřit. Opět se nám 

zde potvrdil předpoklad, ţe média tíhnout k referování o událostech skrz oficiální zdroje 

(politiky a úředníky) jako aktéry svých ĉlánků. Ĉasto se také objevovali jako aktéři ĉeští 

generálové, a to z toho důvodu, ţe událostí spojených s našimi jednotkami v chorvatské 

Krajině bylo relativně hodně. A zároveň vidíme, ţe například obĉané jako aktéři se 

příliš neobjevují, stejně tak jsou jako aktéři opomíjeni například odborníci na danou 

problematiku. Hypotéza, ţe se v ĉláncích budou objevovat zejména ĉeští a politiĉtí 

aktéři, se nám tedy potvrdila. Přesto je ale zajímavé, ţe u politických aktérů není 

převaha ĉeských, tak výrazná jako u pohledu na ĉeské aktéry celkem (viz tabulka ĉ. 4).  

Graf č. 4: Zastoupení českých aktérů celkem v obou denících rozdělených dle typu 

aktéra (N= 256)

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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Graf č. 5: Zastoupení politických aktérů celkem v obou denících rozdělených dle 

národnosti (N=295) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

 

2.4.3 Vyhodnocení druhé hypotézy 

Druhá hypotéza zní: „Srbské zdroje informací byly využívány ve zpravodajství 

českých médií výrazně méně než chorvatské zdroje informací.“ 

Tato hypotéza vychází z předpokladu, ţe v kaţdém konfliktu je jedna strana v médiích 

upřednostňovaná před druhou, která nemá takovou moţnost se v médiích k situaci 

vyjadřovat a nabídnout tedy opoziĉní pohled na konflikt. Ĉeská média se jednak pod 

vlivem západních zahraniĉních médií a také na základě historického vývoje měla více 

věnovat chorvatským aktérům, jejich názorům a jejich promluvám, zatímco srbský 

názor tolik prezentován být dle mého předpokladu neměl. Jak můţeme vidět 

v následujícím grafu, tato hypotéza se také potvrdila. Chorvatské zdroje byly 

výrazně upřednostňovány jak z hlediska samotné národnosti aktérů, tak při 

analýze aktérů, kteří byly citováni. Výraznou převahu měly chorvatské politické 

zdroje. Chorvatský prezident Tujdman se v ĉláncích jako aktér objevoval jednou ĉastěji 

neţ jeho srbský protějšek Miloševiĉ. Velký nepoměr byl i mezi chorvatskými 
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a srbskými obĉany jako aktéry, kdy srbští obĉané měli minimální šanci se ve zprávách 

objevit. Velký rozpor zejména v citacích se objevoval i mezi dvěma analyzovanými 

deníky. 

 

Graf č. 6: Rozdílnost využití chorvatských a srbských zdrojů jako aktérů (údaje 

v procentech, n aktérů=822, n citovaných aktérů=205, n politiků aktérů=295, n občani aktéři=65) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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Graf č. 7 a 8: Rozdílnosti citování chorvatských a srbských aktérů v jednotlivých 

denících (údaje v procentech, n Právo=59, n MfD =146) 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

U citovaných aktérů vidíme, že Rudé právo téměř jednou častěji citovalo 

chorvatské aktéry před srbskými aktéry. Ještě větší rozdíl můžeme sledovat 

u Mladé fronty Dnes. V tomto deníku bylo citováno pouze 9 % srbských aktérů, 

oproti tomu chorvatským aktérům byl dán prostor v 25 %. Největší rozpor mezi 

deníky je v citování srbských a chorvatských obĉanů, Rudé právo necitovalo ani 

jednoho obĉana ani jedné národnosti, u tohoto deníku tedy můţeme hovořit o jisté 

vyváţenosti, co se národností týká. Mladá fronta citovala obě národnosti, ale s velkým 

rozdílem v zastoupení Chorvatů a Srbů. Ze všech citovaných občanů v deníku bylo 

více než 50 % promluv chorvatských, oproti pouhým 17 % srbských promluv.  

Graf č. 9: Zastoupení srbských a chorvatských občanů v citacích Mladé fronty 

Dnes (údaje v procentech, n MfD =30) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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2.4.4 Vyhodnocení třetí hypotézy 

Třetí hypotéza zněla: „Česká média při referování o válce v Chorvatsku užívala 

převážně západních zpravodajských tiskových agentur.“ 

Tuto hypotézu se nepodařilo ověřit a to z toho důvodu, ţe novináři ani v jednom 

z deníků téměř neuváděli zdroje, z kterých zpráva ĉerpala. U téměř poloviny ĉlánků 

chyběl jakýkoliv zdroj, který by odkazoval k autorovi textu nebo ke zdroji, odkud byl 

text převzat. V případě deníku Rudé právo bylo větší procento ĉlánků převzatých 

z agentury ĈTK 22,6 % oproti 6,2 % ĉlánků u Mladé fronty Dnes. V druhém zmíněném 

deníku se ale ĉastěji objevovali ĉlánky vlastních zvláštních zahraniĉních zpravodajů, 

protoţe deník měl v dějišti války několik svých reportérů jiţ od poĉátku bojů.  

Tabulka č. 6: Zdroje článků v obou denících celkem (N=424) 

Zdroj článku 

(domicil) 

 Podíl 

(v %) 

Nelze urĉit 44,1 

Vlastní ĉlánek 41,3 

ĈTK 12,5 

Reuters 1,4 

DPA 0,7 
Zdroj: Vlastní výzkum 

V jednotlivých ĉláncích se ale tiskové agentury jako zdroje informací objevovali, 

celkem stodevětkrát, nejvíce pak v takových ĉláncích, u kterých nebyl uveden autor ani 

zdroj v domicilu. Zde jiţ v souĉtu uţitých agentur převládaly ty ze západních zemí, 

nicméně není pravda, ţe by místní agentury jako je chorvatská HINA nebo srbská 

SRNA byly opomíjeny. Překvapivé je velmi ĉasté vyuţívání zpravodajské agentury 

Tanjug. Ve více neţ 33 % deníky odkazovaly na tuto agenturu jako na zdroj informací, 

přiĉemţ ale například Mladá fronta tuto tiskovou agenturu v jednom ze svých ĉlánků 

popisuje jako výrazně prosrbskou.
40

 Rudé právo ĉastěji odkazovalo k zahraniĉním 

agenturám jako ke zdrojům, ze 164 ĉlánků se objevily odkazy k těmto agenturám v 66 

případech, tedy ve více neţ 40 %. Oproti tomu Mladá fronta ve 260 ĉláncích odkazovala 

k zahraniĉní agentuře jen v 43 případech, tedy v necelých 17 %. 

                                                 
40

 V tomto konkrétním ĉlánku „Daruvar odmítl zprávy o masakru“ ze 17. 6. 1993 Mladá fronta uvádí na 

pravou míru nepravdivou informaci z agentury Tanjug a oznaĉuje jí jako prosrbskou, nicméně 

i v následujících letech je tato agentura ĉasto vyuţívána jako zdroj textu v ĉlánku. 
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Tabulka č. 7: Využívání jednotlivých agentur v textech článků v obou denících 

celkem (n= 109) 

Agentura Podíl (v %) 

Tanjug 33,0 

Reuters 13,8 

AFP 11,9 

AP 9,2 

HINA 8,3 

ĈTK 6,4 

DPA 5,5 

Itar-tass 3,7 

APA 2,7 

SRNA 2,7 

ADN 1,8 

Interfax 0,9 

UPI 0,0 

Xinhua 0,0 
Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

 

2.4.5 Vyhodnocení čtvrté hypotézy 

Hypotéza čtvrtá zněla: „Nejčastější tématem českých deníků byly útoky 

jednotlivých armád a postup vojsk obou stran konfliktu.“ 

Tato hypotéza vycházela z výsledků výzkumů z diplomových prací, týkajících se 

konfliktů a referování o nich v ĉeských médiích. Má hypotéza se opírá o výsledek práce 

Kristíny Luskové, která se věnovala konfliktu na Blízkém východě a jeho prezentaci 

v ĉeských médiích. Její výsledek, tedy ţe média akcentují zejména bojové události 

a postupy vojsk, se potvrdil i v mé práci. A stejně tak jako v jejím výzkumu i v mém se 

novináři také velmi ĉasto věnovali popisu diplomatických snah jednotlivých zemí 

o urovnání konfliktu.  Výrazně méně ĉasto se potom objevoval popis utrpení civilistů 

a ohroţování lidských práv, kdy opět k podobnému výsledku došla i Kristína Luskové. 

Rozloţení témat v ĉeských denících se tedy během let nijak výrazně nezměnilo. 
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Graf č. 10: Rozdílnosti citování v tématech mezi oběma deníky (údaje 

v procentech, n Právo=312, n MfD =502) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 

Mezi oběma deníky bylo několik rozdílů v zaměření jejich ĉlánků. RP výrazně více 

prostoru věnovalo diplomatickým snahám a postoji mezinárodních organizací ke 

konfliktu. Také se ve více ĉláncích objevoval rozbor příĉin války a ĉastěji se novináři 

v ĉláncích zabývali postojem Srbů ke konfliktu. Oproti tomu Mladá fronta Dnes se 

výrazně více neţ Rudé právo věnovala ohroţením práv civilistů a několikanásobně 

ĉastěji referovala o dění v Dubrovníku, který, přestoţe byl jako památka velmi poniĉen, 

nebyl místem, kde by se odehrály ty nejhorší události konfliktu v Chorvatsku a stal se 

spíše takovým odkazem dopadu války na symbol Chorvatska. 
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Tabulka č. 8: Témata využívaná v jednotlivých denících (údaje v procentech, 

nRP=312, n MFD=502, ncelkem=814) 

Témata RP (%) MF (%) Celkem (%)  

diplomatické snahy 21,8 16,7 18,7 

pokraĉování bojů 17,0 18,5 17,9 

ĉeští vojáci 12,2 10,6 11,2 

zahraniĉní vojenské jednotky 6,7 7,2 7,0 

jiné 8,3 6,2 7,0 

ĈR a válka mimo vojáků 

a turistů) 4,8 5,8 5,4 

ohroţení práv civilistů 2,2 6,6 4,9 

vliv na chorvaty 2,9 5,0 4,2 

příĉiny války 5,4 2,6 3,7 

Dubrovník 1,0 4,8 3,3 

vliv na srby 2,9 3,6 3,3 

ĉeští turisté 4,5 2,4 3,2 

zodpovědnost Srbska 3,2 2,8 2,9 

humanitární pomoc 1,3 3,2 2,5 

postoj Srbů 3,2 1,6 2,2 

zodpovědnost Chorvatska 1,9 1,4 1,6 

role médií 0,6 0,6 0,6 

globální dopady 0,0 0,4 0,2 

rozdílné náboţenství 0,0 0,2 0,1 
Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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2.5 Případová studie 

Případová studie na závěr mého výzkumu slouţí jako dokreslení způsobu referování 

o konfliktu v ĉeských médiích. V rámci případové studie jsem vyhledávala převaţující 

rámcování jednotlivých úĉastníků války a zároveň porovnávala rozdíl ve vztahu deníků 

k Srbům a k Chorvatům. 

Z pohledu rámcování této války v jednotlivých médiích lze rozlišit výrazně rozdílné 

rámcování Rudého práva a Mladé fronty Dnes. Jak uvádím v teorii způsobů na nahlíţení 

rámců uvnitř textu a jejich rozlišování je několik. V deníku Mladá fronta Dnes lze 

vysledovat velmi výrazné empatické rámcování. Robinson (200, s. 616) vidí tento typ 

rámcování jako zaměřování se na civilisty a jejich problémy. Z výše uvedených analýz 

můţeme potvrdit, ţe Mladá fronta se zřetelně více věnovala tématům spojeným 

s problémy civilistů. Pokud seĉteme procentuální zastoupení témat věnujících se 

problematice civilistů (vliv na chorvatské a srbské civilisty, ohroţení lidských práv 

a násilí na civilistech a humanitární pomoc do zasaţených míst dostáváme se závěru, ţe 

více neţ 18 % ĉlánků se ve svých textech věnovalo právě problémům obětí války (RP 

jen 9 %). Oproti tomu deník Rudé právo vyuţíval ve svých textech spíše distanční 

rámcování, zachovával si větší odstup od jednotlivých stran konfliktů. Tématem ĉlánků 

byly spíše diplomatické snahy, tedy popis snaţení západních velmocí nějak situaci 

urovnat a také popis situace na bojištích. Ĉastěji neţ Mladá fronta Dnes se tento deník 

také věnoval problematice příĉin války. Neoznaĉoval příliš, kdo je obětí, spíše se na 

spor díval z nadhledu jako na konflikt dvou národů, kdy je nezbytné nalézt řešení. Na 

titulní stránce RP se ani jednou neobjevil nějaký lidský příběh, obĉané neměli vůbec 

ţádný citovaný příspěvek. Zároveň ale v případě zmínky o obĉanech ve ĉláncích bylo 

zpravodajství vyváţené a neupřednostňovali nijak viditelně ţádnou ze stran sporu. 

Stejně tak je moţné rozlišit rámec mírové a váleĉné ţurnalistiky. Sice se oba deníky 

věnovaly ve velkém rozsahu diplomatickým snahám, ale mezi jednotlivými deníky byly 

urĉité rozdíly. Johan Galtung popisuje rozdílnost váleĉného a mírového rámce ve 

 zdůrazňování odlišností jednotlivých stran konfliktu. Tedy popisu násilí, ve které vyústí 

na jedné straně, rozboru mírových iniciativ a návrhů řešení situace na straně druhé 

(Fahmy a Eakin 2014, s. 89-91).  Zatímco Mladá fronta Dnes tedy referovala ĉasto 

o problémech civilistů a jejich utrpení, Rudé právo se více věnovalo řešení krize skrz 

mírové jednání politiků zahraniĉních mocností (v téměř 22 % ĉlánků). Obracení se na 

civilisty je zřetelné i při porovnání jednotlivých deníků v mnoţství obĉanů, kteří byli 
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aktéry různých ĉlánků a v mnoţství obĉanů, jejich promluvy se do zpravodajství dostaly 

ve formě citací. 

Graf č. 11: Rozdílnosti v podílu občanů jako aktérů na článcích deníků (údaje 

v procentech, n RPAKTÉŘI=316, n MfDAKTÉŘI =506 a n RPCITACE=59, n MfDCITACE =146) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2014 
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procházení ĉlánků se jich mnoho empaticky rámcovaných objevovalo ke zprávám 

o válce v Bosně, ale jiţ ve ĉláncích referujících o konfliktu v Chorvatsku můţeme tento 

typ rámcování zřetelně rozeznat. Ĉasto jsou citovány mladé ţeny popisující ztrátu dětí 

ĉi muţů nebo přibliţující kaţdodenní ţivot v městech pod palbou: „naším domovem 

není Jugoslávie, ale Chorvatsko nebo „jsem připravena začít ţít nový ţivot, ale jen 
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Oproti tomu prostor pro srbské civilisty a jejich promluvy byl v Mladé frontě 
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chorvatské armády, se poĉet promluv srbských obĉanů v ĉláncích mírně zvýšil. Některé 
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jeden z příkladů uvedu citaci západního diplomata v Mladé frontě Dnes: „Šance, ţe 

Srbové budou vyjednávat seriózně, jsou skoro nulové.“ 

Titulní strany MF také obsahovaly několik ĉlánků, které aţ nepřirozeně zabarveně líĉí 

útrapy Chorvatska. Například jako „Chorvatsko je otřeseno a uklízí trosky starobylých 

památek, perly Jadranu … byl to útok na principu teroristické války. Dalším příkladem 

je ĉlánek zdůrazňující neetiĉnost útoků Srbů v období Vánoc „Vánoční mše v úkrytu.“ 

Ĉlánek připomíná, jak by Chorvati jako křesťané rádi oslavili Vánoce, ale nemohou, 

protoţe se obávají velkých útoků ze strany Srbů, protoţe ti jako pravoslavní Vánoce 

neslaví. 

 Dalším příkladem je ĉlánek „Těţké dny Chorvatska“ od zpravodaje MF Dnes: 

„Obyvatelé Chorvatska jsou šokováni masakrem nevinných lidí a zraněných příslušníků 

chorvatské policie, kteří se dostali do rukou srbských četniků v oblasti Banije. Televize 

tu stále opakuje otřesné záběry nákladního auta, které přivezlo jejich zohavená těla. … 

„Očití svědkové hovoří o tom, ţe „četnici“ tam uspořádali doslova hon na 40 místních 

obyvatel. Ze dvou aut prý kulomety ostřelovali vše, co se hýbalo, plenili a zapalovali 

domy, zabíjeli i dobytek.“ 

Samozřejmě nelze zpochybnit, ţe pravděpodobně k podobným masakrům a dalším 

váleĉným zloĉinům docházelo, nicméně obvykle ĉlánky postrádají opoziĉní názor 

někoho ze Srbů.  V období, kdy Chorvati byly těmi, kteří zpět dobývali své území, 

a kteří tehdy „přinutili“ uprchnout desetitisíce chorvatských Srbů, se podobné ĉlánky, 

ale z pohledu pohromy pro srbské obyvatelstvo jiţ neobjevují, ani Srbové aţ na pár 

výjimek nemají moţnost se ke své situaci vyjádřit. Ĉásteĉným důvodem pro 

upřednostnění zpráv o útocích Srbů, byl i fakt, ţe na území, na kterém se bojovalo, ţila 

i ĉeská menšina. Většina ĉeských Chorvatů se přidala na stranu chorvatské armády 

a útoky na ĉeské obyvatele se také staly předmětem ĉlánků. Zde pak nalézáme ĉlánky 

rámcované dichotomiím rámce „my“ versus „oni.“ Kdy tím, kdo je oznaĉován jako 

„my“ jsou Chorvaté, zatímco Srbové jsou ti „oni,“ kteří jsou zobrazeni jako ti, kteří jsou 

ti zlí, kteří způsobují veškeré váleĉné problémy a útrapy, zatímco v protikladu k nim 

stojí Chorvati, na kterých se ukazuje to utrpení, které „oni“ způsobují, a kterému musí 

ĉelit.  
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Zajímavý je také ĉlánek, který otiskla MF Dnes, „Kategoricky soud odmítám,“ ve 

kterém cituje jugoslávského velvyslance Stojanoviĉe, který jí prostřednictvím Rudého 

práva nařknul z neobjektivního referování o váleĉném konfliktu. 

Jak předchozí úryvky dokazují, výrazně do zpravodajství vstupují zvláštní zpravodajové 

MF Dnes
41

, kteří líĉí útrapy lidí vlastním pohledem a jejich texty se z velké ĉásti také 

obrací na civilisty z řad Chorvatů. Jejich zprávy ĉasto nejsou nestranné. Nejvíce je to 

patrné na konci války v roce 1995, kdy docházelo k vyhánění a násilnostem na srbských 

civilistech. 

Například Petr Pravda v mnohých svých ĉláncích staví Srby do pozice agresorů a viníků 

celé události bez přidání urĉitého kontextu, tak aby si ĉtenář mohl udělat vlastní názor. 

Některé z Pravdových komentářů obsahují věty jako „Srbové sklízejí, co zaseli, kdyţ 

vyprovokovali válku,“ případně shrnuje, ţe Chorvaté museli zasáhnout silou, protoţe 

„násilí se dá zastavit pouze silou“ nebo podotýká, ţe se Chorvati museli dívat „jak si 

Srbové dělají, prakticky, co chtějí a jak jejich válečnému taţení včetně etnických čistek, 

budování koncentračních táborů a útoků na chráněné zóny mezinárodní společenství 

nezabránilo.“ Některé ĉlánky i v Mladé frontě Dnes upozorňovali na problém uprchlíků 

po chorvatské ofenzívě jako ĉlánek „Chorvaté napadli uprchlíky,“ kde se uvádí, ţe 

srbští uprchlíci byli dokonce ostřelováni Chorvaty, nicméně těchto ĉlánků nebylo 

mnoho, spíše se objevovali texty odsuzující průběh konfliktu v Bosně a útok na 

Srebrenici. Právo na titulní straně 12. 8. 1995 uvedlo titulek „Z Krajiny prchá 150 000 

Srbů,“ kdy v ĉlánku zmiňuje výrok C. Bildta a uvádí: „ţe chorvatská ofenzíva vyvolala 

"největší katastrofu uprchlíků v této barbarské válce". Zdůraznil, ţe Srbové, Chorvati 

i Muslimové musejí být posuzováni podle stejných kritérií.  

V některých situacích se zpravodajství Práva a Mladé fronty rozcházelo i v důleţitých 

informacích týkajících se viníků. Například ĉlánek „sestřelení vrtulníku s pozorovateli 

ES“ Mladá fronta za viníky ihned oznaĉila jugoslávkou armádu, zatímco Právo 

referovalo o události jako o tragédii, u které je viník zatím neznámý. Nicméně 

zpravodaj B. Boroviĉka se k události vyjadřuje takto „Chorvatsko ho označilo za "další 

teroristickou akci federální armády", armáda vyjádřila politování a slíbila důkladné 

vyšetření, předák srbského území Krajina v Chorvatsku M. Babić obvinil armádní velení 

z neschopnosti a srbská vláda hovoří o úderu namířeném proti mírovému řešení 
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konfliktu“ a zamýšlí se nad otázkou „Byl to pokus o zkompromitování armády? Měl 

incident přerušit mírový plán OSN povaţovaný částí srbských politiků za pro-chorvatsky 

zaměřený? Šlo o projev rozporů mezi umírněnými a militantními silami v armádě?“ 

Rozdílná interpretace jednotlivých deníků se objevuje i v případě smrti ĉeských vojáků, 

kdy Mladá fronta Dnes přinesla ĉlánek „Svědci výbuchu prohlásili, ţe zabíjel srbský 

granát,“ zatímco Právo citovalo mluvĉí OSN, která spolu s mluvĉím UNPROFOR za 

útoĉníky oznaĉila Chorvaty. Ti se pak k odpovědnosti přiznali a omluvili se, to otiskla 

i Mladá fronta s dodatkem, ţe Šušak ale přímo neřekl, ţe zabíjel chorvatský granát. 
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Závěr 

Ve zpravodajství médií referujícím o váleĉných konfliktech lze vysledovat konkrétní 

fenomény, které se prolínají váleĉným zpravodajstvím napříĉ různými konflikty. To jak 

novináři v těchto situacích postupují je předmětem různých zahraniĉních výzkumů, 

jejichţ výsledky jsem v této práci ověřila. Ve své analýze jsem se zaměřila na sledování 

vyuţívání oficiálních zdrojů a na jednostranně zaměřené zpravodajství. Také jsem se 

věnovala vyuţití zahraniĉních agentur a následně jsem zhodnotila tematické ukotvení 

ĉlánků týkajících se konfliktu. Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak ĉeská média 

přistupovala k referování o válce v Chorvatsku. Sledovala jsem, kteří aktéři měli do 

zpravodajství přístup, zda se i v ĉeských denících projevilo preferování oficiálních 

zdrojů před alternativními aktéry a upřednostňování domácích aktérů a národního 

kontextu. Tyto předpoklady vyplývají ze studia odborné literatury i z výsledků 

konkrétních výzkumů popsaných v teoretické ĉásti. Závěry mé analýzy se s těmito 

předpoklady shodují, třetina aktérů ze ĉlánků byli politici, nadpoloviĉní většina všech 

aktérů byli oficiální zdroje. Výzkum potvrdil nejen výrazné vyuţívání politiků 

a úředníků jako zdrojů, ale i zaměření na ĉeské aktéry, kterých byla celá třetina. 

Předpojatý výběr zdrojů ze strany tisku umoţňuje těmto „hlasům s přístupem“ nabídnutí 

vlastní perspektivy pohledu na událost a mají tak moţnost nastavit vlastní interpretaĉní 

rámec. Slepota médií k alternativním zdrojům, pak komplikuje přístup opoziĉních 

názorů do zpravodajství a způsobuje zkreslení skuteĉnosti a vede k jednostrannému 

pohledu. Právě upřednostňování jedné strany konfliktu bylo potvrzeno v další hypotéze, 

která potvrdila ĉastější uţívání chorvatských zdrojů a jejich preferování před zdroji 

srbskými. Výrazná převaha chorvatských aktérů ve zpravodajství se projevila zejména 

při sledování primárních zdrojů, tedy přístupu aktérů skrz vlastní citace. Při takovémto 

přístupu novinářů není moţné dosáhnout vyrovnaného zpravodajství. Nedostatek 

alternativních názorů a svědectví, které novináři povaţují za nedůvěryhodné, je právě 

naopak tím, co zpravodajství na důvěryhodnosti ubírá. Chybějící neutrální pohled na 

konflikt se projevil v analýze konkrétních ĉlánků u Mladé fronty Dnes, která nejenţe 

výrazně upřednostňovala chorvatské aktéry, ale zároveň i nabízela ĉlánky stranící 

Chorvatům. Potvrdil se tak předpoklad vyplývající z teoretické ĉásti, podle kterého 

média prezentovala Srby ve svých ĉláncích spíše negativně, ĉímţ opět přispívala ke 

zkreslení a neumoţnila tím publiku vytvoření vlastního názoru na probíhající konflikt. 
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Závěr výzkumu sledující témata, která deníky předkládaly ve svých ĉláncích, potvrdil 

tíhnutí médií k referování o jednotlivých bojích a postupech armády, stejně jako 

k popisu spíše diplomatických snah namísto vysvětlování příĉin války nebo referování 

o civilistech. 

Při porovnání postoje ĉeských médií k válce v Chorvatsku se závěry výzkumů, 

je zřejmé, ţe média stále zastávají urĉité postoje při referování o váleĉných konfliktech, 

které se ani během let nemění. Ať se jedná o výzkum týkající se války v Iráku, bojů 

v Gaze, konfliktu v Libanonu, válce v Kosovu, Afganistánu, Chorvatsku nebo 

Bangladéši, mění se vţdy jen kontext v podobě události, práce se zdroji a přístup 

k aktérům je stále stejný. Výsledkem je zpravodajství plné svědectví politiků 

a úředníků, kteří mají jen pramalou znalost neutěšené situace v místě konfliktu, na úkor 

odborníků a přímých úĉastníků děje. Přílišná důvěra v informace od oficiálních 

představitelů země způsobuje nevyváţenost zpravodajství a vede k nekvalitnímu pokrytí 

váleĉného konfliktu. Jak kvantitativní výzkum, tak kvalitativní analýza v této práci 

potvrdily existenci výše uvedených fenoménů ve zpravodajství ĉeských deníků 

referujících o válce v Chorvatsku. 
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Summary 

In the war news there we can find concrete phenomenon which go through reporting of 

different war conflicts. Journalistic work in these situations is a subject of foreign 

research which results were verified in this work. I was focused on monitoring the use 

of official resources and unilaterally focused news, in my analysis. I also analysed the 

use of foreign agencies and then I evaluated the theme of articles relating to the conflict. 

The aim of my research was to determine how was the approach of czech media to the 

reporting on the war in Croatia. I also studied who sources had access to the news and if 

there media gave a preference to official sources before alternative ones and if there 

media gave a preference to domestic sources and national context. These assumptions 

come from the studying of literature and from results of specific research described in 

the theoretical part. The conclusions of my analysis are the same as these assumptions, 

one third of sources of articles was politicians, the majority of all participants were 

official sources. The research confirmed not only significant use of politicians and 

officials as sources, but also focus on Czech sources, who was also one third. Biased 

selection of sources from the side of press allows these "voices with the access" offering 

their own perspective view of the event and they have the ability to set their own 

interpretive framework. Media are blind to alternative sources. This fact complicates the 

access of opposition opinion to the news and it causes the distortion of reality and leads 

to a one-sided view. 

Giving a preference to one side of the conflict was confirmed by another hypothesis, 

which confirmed the frequent use of Croatian resources and their preference before 

Serbian sources. Clear predominance of Croatian players in the news was particularly 

confirmed during studying the primary sources, an approach of sources through their 

own quotes. In such an approach journalists can not achieve a balanced coverage. Lack 

of alternative views and testimonies make the news incredible. Missing neutral view of 

the conflict was reflected in the analysis of specific articles by Mlada fronta Dnes, 

which not only greatly favored Croatian sources, but also offered articles which are 

biased to in favour of Croatian. This confirms the presumption from the theoretical part, 

according to the media presented the Serbs in their articles rather negatively, which 

again contributed to bias and did not allow the audience to create their own opinion on 

the conflict. 
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Conclusion of the research confirmed the tendency of the media for reporting on 

individual battles and military procedures, as well as to describe rather diplomatic 

efforts instead of explaining the causes of the war or reporting on civilians. When 

comparing the attitudes of Czech media to the war in Croatia with research findings, it 

is clear that the media still occupy a certain position when reporting on wars, which did 

not alter over the years. We can compare research findings from the war in Iraq, 

fighting in Gaza, the conflict in Lebanon, the war in Kosovo, Afghanistan, Croatia and 

Bangladesh, there was always changing context in the form of events, but work with 

resources and access to players is still the same. The result of this work with sources is 

a testimony full of news of politicians and bureaucrats who have little knowledge of the 

plight situation on the place of conflict, instead of using of experts. Excessive reliance 

on information from official representatives causes imbalance of news and leads to poor 

quality of coverage from the conflict. Quantitative research and qualitative analysis in 

this study confirmed the existence of the above phenomena in the czech news referring 

about the war in Croatia. 
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Zdroj: Franjo Tudjman. Bosna i Hercegovina web [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: 

http://www.infobih.com/article.php?cl=&clanak_id=4120&locale=bs 
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Zdroj: Slobodan Miloševiĉ. Historycentral.com [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: 

http://www.historycentral.com/Europe/Milosevic.html 
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Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie v roce 1981 (fotografie)  

 

 

 

Zdroj:  < http://hr.iio.org.uk/map/yugoslavia-1981.gif> 

 

Příloha 4: Mapa Jugoslávie a Srbská Krajina (fotografie)  

 

Zdroj: Ţivě z Balkánu: Chorvatské Sudety, místo Němců Srbové. Zpravy.aktualne.cz [online]. [cit. 2014-

12-30]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/republika-srbska-krajina-

mapa/r~i:photo:389731/r~i:article:707644/ 
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Zdroj:  < Srbský prezident se ve Vukovaru omluvil za masakr Chorvatů. IDnes.cz [online]. [cit. 2014-12-

30]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/srbsky-prezident-se-ve-vukovaru-omluvil-za-masakr-chorvatu-

pqx-/zahranicni.aspx?c=A101104_145831_zahranicni_aha > 
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Zdroj: AP, ČTK. Mladá fronta Dnes. 1991, roč. 1, č. 212, s. 1. 
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Příloha 7: Děti vracející se ze školy (fotografie) 

 

Zdroj: RŮŢIČKA, Michal. Mladá fronta Dnes. 1991, roč. 1, č. 217, s. 1. 
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Příloha 8: Kódovací kniha 

1) Médium 

01. MF Dnes 

02. Rudé právo/Právo 

2) Datum 

DD.MM.RRRR 

3) Zdroj ĉlánku (domicil) 

01. AP 

02. Reuters 

03. ĈTK 

04. AFP 

05. UPI 

06. DPA 

07. ITAR-TASS 

08. Interfax 

09.  Xinhua 

10. Vlastní ĉlánek 

11. HINA  

12. SRNA 

13. Tanjug 

14. ADN 

15. APA 

98. Jiné 

99. Nelze urĉit 

4) Aktér1 

konkrétní jméno nebo instituce 

99. Nelze urĉit 

5) Citace 

01. Ano 

02. Ne 

6) Národnost1 

01.  Ĉeská 

02. Srbská 

03. Chorvatská 

04. Jugoslávská 

05. Americká 

06. Britská 

07. Francouzská 

08. Německá 

09. Slovinská 

10. Sovětská/Ruská 

11. Bosenská 

12. Slovenská 

98. Jiná 

99. Neuvedena 
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7) Typ aktéra1 

01. Politik 

02. Odborník 

03. Neoficiální bojovník 

04. Voják 

05. Novinář 

06. Zdravotník 

07. Obĉan 

08. Podnikatel 

09. Úředník  

(mimo politiků) 

10. Mezinárodní 

organizace 

11. Policisté 

98. Jiný 

99. Nelze urĉit 

 

8) Aktér2 

konkrétní jméno nebo instituce 

99. Nelze urĉit 

9) Citace aktéra2 

01. Ano 

02. Ne 

10) Národnost2 

01.  Ĉeská 

02. Srbská 

03. Chorvatská 

04. Jugoslávská 

05. Americká 

06. Britská 

07. Francouzská 

08. Německá 

09. Slovinská 

10. Sovětská/Ruská 

11. Bosenská 

12. Slovenská 

98. Jiná 

99. Není uvedena 

11) Typ aktéra2 
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01. Politik 

02. Odborník 

03. Neoficiální bojovník 

04. Voják 

05. Novinář 

06. Zdravotník 

07. Obĉan 

08. Podnikatel 

09. Úředník 

 (mimo politiků) 

10. Mezinárodní 

organizace 

11. Policisté 

98. Jiný 

99. Nelze urĉit 

 

12) Hlavní téma 

 

01. Pokraĉování bojů, postupy jednotlivých vojsk, mnoţství zbraní a ozbrojenců, 

oběti na ţivotech (vojáků a zajatců) 

02. Diplomatické snahy (postoj světa ke konfliktu, návrhy na řešení situace, 

uvalení embarga, role USA v Chorvatsku, uznání nezávislosti) 

03. Dopad konfliktu na chorvatské civilisty (jejich práva, ţivot v úkrytech, 

opouštění domovů, emigrace …) 

04. Dopad konfliktu na srbské civilisty ţijící na území Chorvatska (jejich práva, 

ţivot v úkrytech, opouštění domovů, emigrace …) 

05. Ohroţení lidských práv a váleĉné zloĉiny, etnické ĉistky a násilí na 

civilistech (vraţdy dětí, znásilňování ţen, popravy muţů, vznik 

koncentraĉních táborů a další) 

06. Zapojení a vliv na ĈR (imigranti do ĈR, vliv na ĉeské firmy podnikající na 

území Chorvatska, Ĉeši ţijící v Chorvatsku, humanitární pomoc z ĈR 

a další) 

07. Příĉiny války, jednotlivé cíle stran (nacionalismus, boj o přístup k moři, 

rozpor mezi sebeurĉením menšin a lidskými právy, vyhlášení nezávislosti 

versus Velké Srbsko apod.) 

08. Globální dopady na ekonomiku nebo politiku (problém imigrantů do západní 

Evropy, bipolární rozdělení světa při uznávání nezávislosti …) 

09. Role médií v konfliktu, rozpory v referování a cenzura 
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10. Postoj Srbů ke konfliktu (demonstrace, útoky srbských civilistů na 

chorvatské civilisty, vyjadřování podpory nebo nesouhlasu s Miloševiĉe, 

vyhlášení nezávislosti Krajiny …) 

11. Zodpovědnost Srbska za konflikt a kritika Srbska 

12. Humanitární pomoc 

13. Dubrovník 

14. Ĉeští vojáci na území Chorvastka 

15. Ĉeští turisté a vliv na dovolené na Jadranu 

16. Zodpovědnost Chorvatska za konflikt a kritika Chorvatska 

17. Zahraniĉní vojenské jednotky na území Chorvatska (vyjma ĉeských vojáků) 

18. Důraz na rozdílné náboţenství jako jádro konfliktu 

98. Jiné 

 

13) Vedlejší téma 

01. Pokraĉování bojů, postupy jednotlivých vojsk, mnoţství zbraní a ozbrojenců, 

oběti na ţivotech (vojáků a zajatců) 

02. Diplomatické snahy (postoj světa ke konfliktu, návrhy na řešení situace, 

uvalení embarga, role USA v Chorvatsku, uznání nezávislosti) 

03. Dopad konfliktu na chorvatské civilisty (jejich práva, ţivot v úkrytech, 

opouštění domovů, emigrace …) 

04. Dopad konfliktu na srbské civilisty ţijící na území Chorvatska (jejich práva, 

ţivot v úkrytech, opouštění domovů, emigrace …) 

05. Ohroţení lidských práv a váleĉné zloĉiny, etnické ĉistky a násilí na 

civilistech (vraţdy dětí, znásilňování ţen, popravy muţů, vznik 

koncentraĉních táborů a další) 

06. Zapojení a vliv na ĈR (imigranti do ĈR, vliv na ĉeské firmy podnikající na 

území Chorvatska, Ĉeši ţijící v Chorvatsku, humanitární pomoc z ĈR 

a další) 

07. Příĉiny války, jednotlivé cíle stran (nacionalismus, boj o přístup k moři, 

rozpor mezi sebeurĉením menšin a lidskými právy, vyhlášení nezávislosti 

versus Velké Srbsko apod.) 

08. Globální dopady na ekonomiku nebo politiku (problém imigrantů do západní 

Evropy, bipolární rozdělení světa při uznávání nezávislosti …) 

09. Role médií v konfliktu, rozpory v referování a cenzura 



122 

 

10. Postoj Srbů ke konfliktu (demonstrace, útoky srbských civilistů na 

chorvatské civilisty, vyjadřování podpory nebo nesouhlasu s Miloševiĉe, 

vyhlášení nezávislosti Krajiny …) 

11. Zodpovědnost Srbska za konflikt a kritika Srbska 

12. Humanitární pomoc 

13. Dubrovník 

14. Ĉeští vojáci na území Chorvastka 

15. Ĉeští turisté a vliv na dovolené na Jadranu 

16. Zodpovědnost Chorvatska za konflikt a kritika Chorvatska 

17. Zahraniĉní vojenské jednotky na území Chorvatska (vyjma ĉeských vojáků) 

18. Důraz na rozdílné náboţenství jako jádro konfliktu 

98. Jiné 

14) Tiskové agentury explicitně v textu 

AP 01. Ano 02. Ne 

Reuters 01. Ano 02. Ne 

ĈTK 01. Ano 02. Ne 

AFP 01. Ano 02. Ne 

UPI 01. Ano 02. Ne 

DPA 01. Ano 02. Ne 

Itar-tass 01. Ano 02. Ne 

Interfax 01. Ano 02. Ne 

Xinhua 01. Ano 02. Ne 

HINA 01. Ano 02. Ne 

SRNA 01. Ano 02. Ne 

Tanjug 01. Ano 02. Ne 

ADN 01. Ano 02. Ne 

APA 01. Ano 02. Ne 

 


