
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

Barbora Smudková 

 

 

 

 

Mediální obraz obětí únosů v českých 

médiích v období 2013–2015 (genderová 

analýza) 

 

 

Bakalářská práce 

 

Praha 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Barbora Smudková  

Vedoucí práce: doc. PhDr. Barbora Osvaldová  

 

Rok obhajoby: 2016  

 



 

 

Bibliografický záznam 

SMUDKOVÁ, Barbora. Mediální obraz obětí únosů v českých médiích v období 

2013–2015 (genderová analýza). Praha, 2016. 60 s. Bakalářská práce, Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Barbora Osvaldová  

 

Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Mediální obraz obětí únosů v českých médiích v období 2013–

2015 (genderová analýza) se zabývá charakteristikou práce médií s obětmi únosů 

a stereotypy, které mediální pracovníci nejen v takových případech vytváří a podporují. 

Součástí práce je analýza vybraných psaných mediálních výstupů o únosu českého občana 

v Libyi a dvou českých občanek v Pákistánu. Práce se skládá z teoretické části, ve které 

předkládá relevantní poznatky o práci médií s kriminální tématikou, etických mezích, které 

by měli při referování o trestných činech a obětech násilí mediální pracovníci respektovat, 

a o genderových stereotypech, které právě i při zpracovávání takovýchto témat média 

podporují. Druhá část bakalářské práce představuje kontext zvolených případů únosů, 

v metodologické části pak práce objasňuje metodu zkoumání, charakterizuje výzkumný 

vzorek a sledované období. Poslední analytická část představuje výsledky zkoumání, zároveň 

odpovídá na stanovené hypotézy a výzkumné otázky. Podstatou této práce je kvantitativní 

obsahová analýza obsahů celostátních deníků Blesk a Mladá fronta Dnes a zpravodajského 

serveru Novinky.cz z období od března 2013 do března 2016. Analýza se zaměřuje na obecné 

jevy jako četnost příspěvků o vybraných tématech, důležitost tématu v rámci příspěvků či 

informační zdroje. V rámci posledních dvou hypotéz pak ověřuje, zda média zobrazovala 

oběti pomocí familiárních označení a zasazovala je do negativního kontextu, zejména pak, 

zda takový přístup neaplikovala na ženské oběti s výrazně vyšší četností a zda tyto jevy lze 

definovat jako genderové stereotypy. 
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Abstract 

The bachelor thesis entitled Media image of victims of kidnapping in Czech media in the 

period 2013–2015 (gender analysis) deals with the characteristics of the way how mediae 

are working with the victims of abduction and with the stereotypes that the media workers 

create and support, not only in these cases. The main part of this thesis is an analysis of 

selected media performances about the abduction of Czech male-citizen in Libya and two 

Czech female-citizens in Pakistan. The work contains a theoretical part which presents 

relevant findings about the media work with crime, about the ethical limits that should be 

respected by the media workers while reporting about crimes and victims of violence and 

about the relevant knowledge concerning gender stereotypes which are also supported by 

media which are reporting on the victims of crime. The second part of this thesis shows 

the selected cases of kidnapping. In the methodological part, the work explains the 

method of research and characterizes the research sample and the period of research. The 

final part contains the analysis and represents the results of the research. Also, this part is 

answering the research questions and hypotheses. The principle of this thesis is 

the quantitative content analysis of the contents of the selected czech daily newspaper 

Blesk and Mladá fronta Dnes and the news website Novinky.cz in the period from March 

2013 to March 2016. The analysis focuses on the general phenomena such as the 

frequency of the articles about the selected topics, the importance of the topics within the 

particular articles and the information sources. Within the last two hypotheses, this thesis 

focuses on the possible familiar naming of the victims of kidnapping and on their 

depicting in the negative context. Especially, whether or not such an attitude is applied 

to the cases of female victims much more frequently, and whether those phenomena may 

be defined as gender stereotypes. 
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Úvod 

Únosy českých občanů v zahraničí patří mezi velmi ojedinělé případy, které bezesporu 

zaslouží pozornost veřejnosti a médií. Referování o nich je ale často mnohem náročnější 

než pokrývání dalších kriminálních činů, o vězněných osobách se často dozvídáme jen 

v krajních momentech jakými je začátek jejich pohřešování nebo někdy až po letech 

přicházející propuštění. Únosy osob v zahraničí navíc vyžadují určitou kooperaci státních 

orgánů obou zemí, osobní utrpení obětí a emoce jejich blízkých se tak často stávají 

veřejným problémem, který při necitlivém zacházení nejen ze strany mediálních 

pracovníků může přehlušit samotný čin.  

Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, jaký mediální obraz 

vytváří zejména česká média o obětech únosů. Ten je zkoumán pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy na příkladech dvou únosů českých občanů z posledních let. První 

z analyzovaných kauz, které se v českých médiích dostalo hojné pozornosti, je únos 

českých turistek Hany Humpálové a Antonie Chrástecké na území Pákistánu. Ženy byly 

svými únosci zadržovány po dobu dvou let od přepadení jejich vozidla v březnu roku 

2013 na cestě přes pákistánskou provincii Balúčistán. K tématu se média vracela 

i po osvobození obou žen v březnu 2015 a na začátku následujícího roku, v případu 

se totiž objevovaly aktualizace i po necelém roce od jejich návratu do vlasti. Druhý 

zkoumaný případ je pak únos Pavla Hrůzy v Libyi. Ten byl spolu se skupinou dalších 

osob v březnu 2015 unesen při ozbrojeném přepadení ropného vrtu, v jehož objektu 

pracoval, a v zajetí únosců bohužel zůstával i v době vzniku této práce. 

Oba případy mají několik společných momentů, například co se týče faktu, 

že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v době pobytu unesených osob 

na daných územích nedoporučovalo českým občanům se v oblastech zdržovat. Rozdíly 

mezi nimi naopak můžeme vidět například v množství informací a zdrojů dostupných 

médiím, v časovém úseku, po který se média případy zabývala, nebo i v různé mediální 

prezentací obou kauz. 

Právě rozdílný přístup a zpracování obou témat je předmětem praktické části této 

práce. Rozdíly se pokusím nalézt a popsat pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy 

zpráv a článků uveřejněných ve zvolených médiích, kterými jsou celostátní deníky Blesk 

a Mladá fronta Dnes a zpravodajský server Novinky.cz. Zejména se pak zaměřím na to, 

zda případné rozdílné pojetí referování o obou případech není určitým způsobem 

podmíněné rozdílným genderem obětí obou únosů. Přitom se budu snažit zužitkovat 
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poznatky z předchozí teoretické části. 

Teoretická část této práce se věnuje tomu, jak média referují a jak by měla 

referovat o obětech trestných činů a kriminalitě vůbec. Kriminalita je jedním 

z nejčastějších témat, která jsou pomocí médií šířena. Ke čtenářům, divákům 

a posluchačům se nedostává jen prostřednictvím žurnalistických výstupů ale 

i prostřednictvím literatury, rozhlasu a filmové, divadelní a televizní tvorby. Za pomoci 

odborné literatury se proto pokusím představit nejen to, jak média obecně s kriminalitou 

zachází, ale i jak jejich počínání upravují etická pravidla zakotvená v kodexech, teorii 

žurnalistiky či příručkách pro mediální pracovníky. Součástí teoretické části bude 

vzhledem k případům zvoleným pro praktickou část práce i pohled na to, jak se média 

staví k otázce genderu a jaké genderové stereotypy se v mediálních výstupech objevují. 
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1. Referování o obětech trestných činů 

V následující části své bakalářské práce se zaměřím na to, jak média obecně pracují 

s tématem kriminality. V první řadě se pokusím o shrnutí toho, jak na zobrazování 

trestných činů v médiích pohlíží odborná veřejnost a literatura. Na základě užití 

relevantních zdrojů se pokusím vysledovat principy a důvody médií pro práci s kriminální 

tematikou.  

Dalším pohledem na referování o kriminalitě pak bude pohled etický. Určité 

etické nároky na mediální pracovníky klade nejen zákon hájící například soukromí obětí, 

ale často i samotné médium. Tyto normy nalézají záštitu v etickém kodexu Syndikátu 

novinářů České republiky, redakčních kodexech, ale i v osobních etických hranicích 

každého jednoho autora. 

Vzhledem k zaměření mé práce se pokusím vysledovat zejména to, jak se pohlíží 

na oběti násilných trestných činů. Kvůli komplikovanosti zvolených případů 

analyzovaných v praktické části práce totiž v podstatě odpadá pohlížení na role pachatelů 

či orgánů činných v trestním řízení. 

 

1.1. Kriminalita v médiích 

Tématu kriminality se v médiích dostává širokého zastoupení.1 Vzhledem k tomu, že se 

svou podstatou referování o kriminalitě dotýká emocí příjemců, často se mu dostává 

speciálního zacházení a prostoru.2  

Příčiny hojného zastoupení prezentace trestné či jinak deviantní činnosti 

v médiích totiž vychází ze samotné podstaty kriminality jako patologického jevu. 

„Před občany vyvstává obava z ohrožení a poškození jejich osobních zájmů; potenciální 

nebezpečí z kriminality plynoucí se rovněž týká nejen jich samotných, ale i osob jim 

blízkých.“3 Neméně pak kriminalita zasahuje i do zájmů a funkčnosti společnosti jako 

                                                 

1 Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo za rok 2015. In: Česká televize [online]. 2016 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/press/3801.pdf 

2 VESECKÁ, Renáta a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 

(ne)mluví. s. 13 

3 ibid s. 14 
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celku, který v životech a hodnotách jednotlivců zastává zásadní postavení. Kriminalita 

proto patří mezi sociální jevy a témata, na které se názor konzumentů médií a veřejnosti 

nijak dramaticky v průběhu času ani napříč společnostmi nemění.4 Mediální analytik Jan 

Jirák ve své přednášce Násilí a logika mediálního byznysu ze semináře Média a násilí 

zmiňuje, že „mediální produkce (…) oproti statistikám zřetelně nadhodnocuje kriminální 

činnost“5. Ta je podle něj „snadno pochopitelná, dramatická a mediálně ‚fotogenická‘“6 

a její předložení příjemcům je pro média značně jednoduché. Zejména u šíření násilného 

a kriminálního obsahu pomocí televize se profesor Jirák domnívá, že je jedním z hlavních 

příčin znecitlivění společnosti vůči násilí. Zesilující se explicitnost podle něj narůstá 

i s potřebou diváků dostat co nejpřesnější zobrazení násilného aktu. Zároveň ale dodává, 

že potřebu příjemců vidět z násilných činů co nejvíce, aby si mohli vytvořit co 

nejcelistvější obrázek celé situace, vyvolali tvůrci médií ve snaze přitáhnout i k méně 

zajímavému obsahu uspokojivý počet příjemců.7 

1.2. Etické zásady a problematické jevy mediálního pokrytí 

kriminality 

Etické normy, které vymezují morální způsoby lidského chování na základě našich 

vlastních vnitřních pravidel či pravidel společenských, ovlivňují v menší či větší míře 

činy každého z nás. Mravní hodnoty a zásady jsou většinou jen ve svých extrémech 

postižitelné zákonem, daná společnost je ale od nás i přes jejich nevymahatelnost může 

vyžadovat. Do situací, ve kterých je třeba pomýšlet na etické zásady, se běžně dostávají 

i novináři při výkonu svého povolání – od citlivé práce se zdroji či dodržování presumpce 

neviny až po nezneužívání výhod, které jim mohou být za využití jeho přístupu 

k veřejnosti nabízené.  

Také proto začaly v 90. letech se zpožděním vznikat etické kodexy i v české 

žurnalistice. Ty vymezují určitou „cestu na hraně mezi ‚co není zakázáno, je povoleno‘ 

                                                 

4 VESECKÁ, Renáta a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 

(ne)mluví. s. 14 

5 JIRÁK, Jan. Média a násilí: přednášky a diskuse ze semináře, který uspořádaly společnost Corona a 

Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rámci 

Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2005 (Třeboň, 7. května 2005). s. 15 

6 ibid s. 15 

7 ibid. s. 17 
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a ctěním vyšších zásad“8. Celá řada médií a vydavatelství vytvořila své vlastní kodexy, 

k jejichž dodržování se jejich zaměstnanci zavazují např. už při samotném uzavírání 

pracovní smlouvy. Některá vydavatelství či periodika vlastní kodexy nemají, 

v takovýchto případech ale pro mediální pracovníky stále platí zákony a určité normy 

společenského chování.9  

Existence novinářských kodexů ale nestojí jen na těch vznikajících pro konkrétní 

redakce. „Kodexy chování novinářů, které byly přijaty v řadě evropských 

demokratických zemí, se snaží různým způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy 

a svobodami občanů tak, aby se nedostávaly do konfliktu, a stanovit odpovědnost 

novinářů za jejich činnost.  Syndikát novinářů České republiky na základě studia 

mezinárodních i národních dokumentů vypracoval Etický kodex novináře, který je 

závazný pro jeho členy a k jehož dobrovolnému dodržování vyzval všechny české 

a moravské novináře bez ohledu na jejich členství v syndikátu.“10  

Kromě zásad zpracovaných v etických kodexech by se ale novináři měli ohlížet 

i na další pravidla slušného chování, z nichž některá jsou zpracovaná v rozmanitých 

poučkách a základních příručkách pro výkon žurnalistické profese. Ty se řadou témat 

zabývají více do hloubky ve snaze dovést novináře nejen k etické ale i kvalitní 

žurnalistice. 

 

1.2.1. Novinářská etika 

Etika je definována jako teorie morálky a filozofická nauka o správném chování. Etika 

pohlíží na lidskou činnost z hlediska dobra a zla, snaží se najít obecné základy, na  nichž 

stojí pravidla morálky11. Výkonu žurnalistické profese se dotýká hned několik druhů 

etiky: etika individuální, která se zabývá morálními hodnotami jednotlivce, sociální etika 

                                                 

8 KŘÍŽOVÁ, Vendula. Vznik a proměny etických kodexů vybraných celostátních deníků v České 

republice po roce 1989. s. 19 

9 KŘÍŽOVÁ, Vendula. Vznik a proměny etických kodexů vybraných celostátních deníků v České 

republice po roce 1989. s. 51 

10 Etický kodex. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/. 

11 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Druhý svazek. s. 392 
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pohlížející na morální normy společenského celku a etika profesní, která určuje etická 

pravidla a normy práce v konkrétním oboru.12 

Novinářská etika spadá do souboru profesních norem mediální etiky, která odráží 

akceptované morální hodnoty, dle nichž se následně tvoří postupy pro vznik mediálních 

produktů. V novinářské etice se pak pohlíží zejména na etiku zpravodajství, která stojí 

na základních hodnotách a principech jako je nestrannost, objektivita a vyváženost. 

Zásady novinářské etiky pak po mediálních pracovnících požadují jak vnitřní, tak i vnější 

regulační aparáty. Novinářská etika odráží normy vyžadované v daném dobovém 

a sociálním kontextu. „V podmínkách demokratické společnosti, v níž je svoboda projevu 

považována za jeden ze základních konstitutivních prvků, patří mezi tyto normy zásady 

úcty k pravdě, pečlivého a spolehlivého informování, cílevědomého potlačování 

postojových náklonností a animozit a vědomého zvažování dopadu vlastní činnosti 

a významu z hlediska veřejného zájmu na jedné straně a ochrany soukromí jednotlivce 

na straně druhé.“13 

1.2.2. Etika referování o obětech trestných činů 

Kriminalita patří do široké řady témat, která média pokrývají, hraje mezi nimi ale jednu 

z hlavních rolí. Vzhledem k četnosti výskytu kriminální tematiky v žurnalistických 

textech a složitosti velké části případů myslí na takovéto spektrum zpráv 

či publicistických textů i etické kodexy odkazující často přímo na platnou legislativu. 

Jak aktérům samotného činu, mezi které se kromě oběti trestné činnosti řadí i její 

pachatelé, tak i osobám jim blízkým se dostává určité míry právní ochrany, jejíž meze by 

měla média respektovat. Viktimizace neboli zraňování obětí14 totiž samotným činem 

pouze začíná, traumatizující pro ně může být i styk s orgány činnými v trestním řízení 

nebo právě necitlivý přístup médií.15 

                                                 

12 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. s. 81 

13 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. s. 56 

14 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. s. 12 

15 ibid s. 16 
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Etický kodex Syndikátu novinářů České republiky16 k případům referování 

o kriminalitě přímo i nepřímo odkazuje hned v několika bodech. Z první části kodexu 

hovořící o Právu občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace lze na pokrývání 

násilné trestné činnosti aplikovat tyto konkrétní body: 

a. „zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je 

doprovodit nezbytnými výhradami“, 

c. „dbát na rozlišování faktů od osobních názorů“, 

e. „neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti“, 

f. „nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důležitých dat“, 

j. „nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo 

dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost prostředků 

je potřeba posuzovat  v souvislosti s veřejným zájmem na publikování příslušné 

informace.“ 

Taková překročení etických pravidel přesto nejsou v českém prostředí nijak 

neznámá – například v roce 2007, kdy bylo odhalováno děsivé pozadí tzv. kuřimské 

kauzy týrání dětí, se redaktorka celostátního deníku vydávala za jinou osobu kvůli 

přístupu k osobním záznamům jedné z obětí.17 

Třetí část kodexu hovořící o Důvěryhodnosti, slušnosti a serióznosti médií pak lze 

na případy pokrývání kriminální tematiky aplikovat ve většině jejích bodů:  

a. „nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná 

informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena“,  

b. „jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat 

profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže“,  

c. „respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny 

pochopit následky svých výpovědí“,  

                                                 

16 Etický kodex. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/. 

17 VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a oběti trestných činů. s. 45 
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d. „dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí 

nebo delikventů bez jejich jasného svolení“,  

e. „považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů 

a lži za nejzávažnější profesionální chyby“,  

f. „kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat 

dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně“,  

h. „nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, 

barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace“. 

Kodex sice poskytuje mnoho zásad upravujících chování mediálních pracovníků 

nejen při referování o trestných činech a jeho obětech, v hranicích obecných pravidel 

novinářské etiky ale najdeme jen málo odkazů k tomu, jak konkrétně by mělo citlivé 

a profesionální zacházení s takovýmito tématy vypadat. Zveřejňování informací 

prostřednictvím masových médií má přitom účinky na aktéry probíraných kauz ale 

i na publikum. „Média mají významný dopad na jednotlivce i na společnost, (…) 

ovlivňují chování, postoje či názory jedinců“18 a to i ve vztahu k obětem. „Netaktní, 

necitlivý přístup a slídění má negativní dopad na velký okruh veřejnosti včetně obětí 

kriminality. Informování o kriminalitě je vždy rozporuplné: utkávají se při něm právo 

veřejnosti na informace s právem obětí a jejich rodin na soukromí.“19 Necitlivý přístup 

a zpracování mediálních výstupů může poté, co oběť či její blízcí přestojí samotnou 

primární újmu, způsobovat dotčeným osobám další zraňování. To je označováno jako 

sekundární viktimizace, častý proces, který již na rozdíl od primární viktimizace přímo 

nesouvisí s konáním pachatele, ale podílejí se na něm například právě média, okolí oběti 

nebo orgány činné v trestním řízení.20 Podle Štěpána Vymětala proto „existují tři hlavní 

etická pravidla pro mediální prezentaci obětí kriminality: pravidlo o respektování 

soukromí obětí a jejich blízkých, pravidlo o ochraně dobrého jména obětí zločinů 

a pravidlo o respektování dalších potřeb a zájmů obětí zločinů“21. 

                                                 

18 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. s. 312 

19 VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a oběti trestných činů. s. 9 

20 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. s. 13 

21 VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a oběti trestných činů. s. 46 
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Jedním z problematických jevů, kterým by se měli mediální pracovníci vyhýbat, 

je stigmatizace obětí nebo podněcování k ní. Negativní postoje k viktimizovaným 

osobám se mohou zakládat na domněnce, že oběť si svým chováním za způsobenou újmu 

může sama, a v určitých případech takové smýšlení mohou podněcovat právě i média. 

„Spekulativní, chybné a zavádějící verze k živému případu mohou stigmatizovat a zranit 

oběť, stejně jako její blízké. Lidé mají tendenci věřit tomu, co se objeví v médiích. Oběť 

nemá šanci takové spekulace vyvrátit. Pokud v nás okolnosti případu vyvolávají otázky, 

pak je vhodné se také vyjadřovat formou otázek, nikoliv formulovat vlastní spekulativní 

úvahy.“22  

Ke druhotnému zraňování obětí a jejich blízkých prostřednictvím médií nemusí 

docházet jen na základě podnětů ke stigmatizaci. Novináři by neměli explicitním líčením 

či zachycováním průběhu násilného činu podporovat určitou fascinaci násilím. „Líčení 

hrůz zločinu nebo nehody, které oběť vytrpěla, prostřednictvím děsivých detailů, vede 

k další traumatizaci oběti nebo pozůstalých.“23 Výsledné články, reportáže či rozhovory 

by měly rovněž respektovat důstojnost oběti a nesnižovat ji užitím familiárních výrazů. 

Jak upozorňuje spoluautorka příručky Novináři a oběti trestních činů Petra Vitoušková, 

„násilný brutální čin na lidské důstojnosti (oběti) nic nezměnil“24. Novináři by také měli 

respektovat soukromí obětí a jejich blízkých a nezveřejňovat informace o jejich 

zdravotním stavu či následcích prožité újmy, pokud k tomu samy nedají souhlas. Zároveň 

by neměli svou činností zasahovat do práce orgánů činných v trestném řízení 

a nezveřejňovat informace, které by mohly ohrozit průběh vyšetřování nebo samotnou 

záchranu obětí.25 

2. Gender a stereotypy v médiích 

Předchozí kapitola pojednávala o způsobech informování o obětech trestných činů 

z hlediska etických postupů ustálených v žurnalistické profesi. Kromě těchto do značné 

míry psaných norem existují i další aspekty, které způsob tvorby mediálních sdělení 

o obětech únosů ovlivňují. V zásadě se jedná také o problém různě nastavených etických 

                                                 

22 VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a oběti trestných činů. s. 21 

23 ibid s. 16 

24 ibid s. 18-19 

25 ibid s. 21 
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norem, které ale nejsou nikde výslovně definovány a vycházejí z různých předsudků 

a stereotypů každého novináře. 

Jan Jirák tuto stereotypizaci popisuje jako určitý způsob sociální klasifikace 

konkrétních skupin, která je založena na zobecňujících znacích a ničím neověřitelných 

faktech. Tyto stereotypy tak a priori předpokládají způsob chování daných skupin a jejich 

vlastnosti. Z jeho pohledu se jistým stereotypům ve způsobu uvažování nedá v běžném 

životě bránit a je jimi ovlivněn každý člověk.26 Problém nastává v okamžiku, kdy 

stereotypy začnou být nebezpečné a začnou přispívat k omezování nebo vyloučení dané 

stereotypizované skupiny. „Stereotypy mohou obsahovat sexistické, rasové, etnické nebo 

jinak podmíněné předsudky, jež jsou natolik rozšířené, že se stávají podstatnou (někdy 

dokonce převládající) součástí konkrétní kultury, resp. konkrétní společenské praxe.“27 

Jedním z nejčastějších způsobů stereotypizace je ta genderová, která tvoří jednu 

z výchozích tezí této bakalářské práce. Přestože většina etických zásad žurnalistické 

profese hovoří a rovném přístupu, vyváženosti zpravodajství a v něm používaných 

formulací, praxe je často odlišná. Stejně jako v mnoha jiných společenských sférách ani 

v žurnalistice ještě zcela nezmizel odlišný pohled na muže a ženy právě na základě jejich 

odlišné genderové příslušnosti.  

2.1. Gender 

Pojem gender označuje soubor vlastností a chování, který je formován kulturou a je 

spojený s obrazem muže a ženy.28 V češtině pro tento termín neexistuje adekvátní 

ekvivalent, proto se nejčastěji přejímá v původním tvaru. Na rozdíl od pojmu pohlaví, 

který rozlišuje jedince jednoho druhu na základě odlišných vlastností a funkcí spojených 

s pohlavním rozmnožováním, termín gender pojednává o rozdílných očekáváních a rolích 

příslušníků femininního a maskulinního genderu, které jsou závislé na zvyklostech dané 

společnosti nebo jejích skupin, často také na zachycení tytéž společnosti v čase. Gender 

neboli sociální pohlaví29 jedince navíc nemusí odpovídat jeho biologickému pohlaví. 

Mezi genderovými rolemi sice nejsou na rozdíl od pohlavních znaků jasně dané rozdíly, 

                                                 

26 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. [online] 

27 ibid [online] 

28 Velký sociologický slovník. s. 339 

29 VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu. s. 10 
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přesto v rámci jednotlivých společností a kultur v různých formách existují. Tematika 

genderu a genderových rozdílů má přesah do disciplín jako sociální antropologie, 

ekonomie, psychoanalýza a do feministických teorií, souhrnně se tématikou zabývají 

genderová studia.30 

Nerovnosti ve společenském přístupu k jedincům rozdílných genderů 

a diskriminační tendence zejména k zástupkyním femininního genderu můžeme sledovat 

například v rozdělení rolí v rámci rodiny, ve sféře pracovních příležitostí či kulturních 

zvyklostí31, ale nalezneme je i v jazyce.32 Tyto nerovnosti v přístupu k příslušnicím 

a příslušníkům femininního a maskulinního genderu často vycházejí ze zjednodušených 

představ o tom, jak mají vypadat, vystupovat, jak pravděpodobně přemýšlí a jaké jsou 

jejich schopnosti. S těmito stereotypy mimo jiné operují i masová média, která jejich 

celospolečenský význam zároveň značně posilují.33 

2.2. Genderové stereotypy v médiích 

Existence stereotypů a jejich přítomnost v mediálních výstupech je z teoretického 

pohledu Jana Jiráka „neodmyslitelnou součástí sociální praxe a (stereotypy jsou) 

podstatným nástrojem pro orientaci v životě“34, je ale zároveň „zvláště důležité všímat si 

toho, které stereotypy se v médiích projevují a jak.“35 Podle Jaroslava Čuříka by se ale 

měli jejich zobrazování a dalšímu předkládání mediální pracovníci vyvarovat 

a to zejména ve zpravodajství.36 

Růzností přístupu českých médií k mužům a ženám se ve své studii O stereotypech 

v médiích aneb Svět, který vidí média z roku 2001 zabývala Jana Valdrová, která došla 

k názoru, že v českých médiích přetrvává patriarchální nahlížení na ženy. Ty jsou 

prezentovány jako osoby s přímou psychickou a ekonomickou závislostí na mužích. 

„Ženské mediální rolové spektrum zná ženu-matku, milenku, manželku, pečovatelku, 

                                                 

30 Velký sociologický slovník. s. 339 

31 VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu s. 9 

32 VALDROVÁ, Jana, Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ a Pavla PACLÍKOVÁ. Kultura genderově 

vyváženého vyjadřování [online]. 

33 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. [online] 

34 ibid [online] 

35 ibid [online] 

36 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. s. 42 
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spotřebitelku. Veřejnost se téměř nesetká s inscenací úspěšné, respekt a uznání vzbuzující 

vědkyně či vzděláním a rozhledem imponující matky pěti (vlastních) dětí.“37 Jak Jana 

Valdrová ve své studii pozoruje, ženy jsou často popisovány z hlediska vzhledu, přestože 

toto hledisko není vzhledem k tematice článku či pořadu relevantní, výrazně menší 

důležitost je pak dávána jejich vzdělání, profesi či talentu.38 Zatímco v případě žen je 

v mediálních výstupech dominantní pohled na střet nezvyklé role ženy úspěšné v profesi 

a matky či manželky, u mužů je kladen důraz především na jejich veřejné postavení 

a mnohem méně na osobní život. Posun v referování o jedincích odlišného genderu Jana 

Valdrová nachází i v jejich pojmenování: „V českém jazykovém prostředí se 

hierarchizace pohlaví projevuje familiárním označováním žen křestními jmény, zatímco 

jejich mužské protějšky jsou nazývány příjmením a funkcí.“39  

Používání familiárních označení pro ženy se odvíjí i od odlišného přístupu médií 

k soukromí mužů a žen. Zatímco u žen je kladen tlak na mateřství a na roli ženy 

v domácnosti s dominantním postavením muže, který je v médiích často zobrazován jako 

vůdčí postava nadřazená ženě40, muži nejsou zpravidla představování jako osoby mající 

city či přiznávající slabost41. „Muž je ve společenském povědomí z řešení rodinných 

problémů do té míry vyřazován, že se stává cizincem ve vlastní rodině. Je-li výjimečně 

přenechána výchova dítěte otci, měl by být alespoň pod kontrolou. Důsledky takového 

pojetí se projevují např. při soudních sporech o svěření dětí do výchovy. Média veřejné 

služby ani komerční média se nijak výrazně nepokoušejí tuto vážnou situaci měnit.“42 

John Fiske se v knize Television culture zabývá rozdílným nahlížením médií 

na sociální pohlaví a stereotypním pojetím, která se s femininním a maskulinním 

genderem pojí obecně. Odkazuje přitom na publikaci Envoys of Otherness: Difference 

and Continuity in Feminist Criticism, ve které Cary Nelson utřídil pojmy pojicí se 

se společenskými konstrukcemi genderů. S maskulinním pojí vlastnosti jako aktivní, 

úspěšný, nadřazený, primární, inteligentní, logický, pevný či nezávislý, s femininním pak 

                                                 

37 VALDROVÁ, Jana. Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. s. 186 

38 VALDROVÁ, Jana. Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. s. 191 

39 ibid s. 186 

40 VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu. s. 11 

41 ibid s. 11 

42 VALDROVÁ, Jana. Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. s. 194 
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vlastnosti opačného rázu jako pasivní, neúspěšná, podřízená, sekundární, představivá, 

nelogická, měkká či závislá.43 Z těchto sociálních konstrukcí pak vychází i použití 

genderových kontrastů v jazyce. „Upřímné a čestné chování bývá asociováno 

s chlapstvím bez ženského ekvivalentu. Slovní klišé povyšuje fenomén mužství 

na morální hodnotu. Nezbývá tedy často ženám nic jiného, než se vzmužit, nebýt baba či 

zbabělec, k problémům se stavět mužně a chlapsky přímo.“44 Zatímco muž je rozhněvaný 

či racionální, žena je hysterická či mužatka, z opačného pohledu pak můžeme vidět 

citlivou ženu a zženštilého muže. „Ve striktně rozdělovaném světě mužů a žen se jedny 

a tytéž významy chápou různě – podle toho, kterému pohlaví jsou určeny.“45  

Podle Jana Jiráka jsou stereotypy vysoce odolné proti změně a to také z toho 

důvodu, že jejich existenci nepodporujeme jen jejich posilováním a přijímáním, ale 

i pokud se je snažíme prvoplánově popírat.46 Jejich využívání v médiích ale popírá zásady 

objektivity, které sice vzhledem k tomu, že sami mediální pracovníci jsou produkty určité 

společnosti mající předsudky, nelze zcela dosáhnout, přesto by ale mělo být na témata 

nahlíženo s odstupem. Objektivní popisování reality může zkreslit i užívání nevhodných 

jazykových prostředků.47 Podle Jany Valdrové by tak měla (česká) média „potlačovat 

nekorektní přístup – naivitu, zesměšňování, projevy neúcty a diskriminace, bagatelizace 

celých tematických oblastí. Dát přednost odbornicím a odborníkům před baviči. 

Problematizovat nedemokratická, diskriminující, nekorektní stanoviska. Odhalovat 

a zcela omezovat pokusy o podsouvání postojů, realizované nepřímo volbou 

neobjektivních výrazových prostředků, či přímo – vyslovováním nekorektních 

a diskriminujících názorů a poskytnout dostatek prostoru pro fundovanou polemiku 

a iniciovat diskurs o ženských otázkách.“48 

                                                 

43 FISKE, John. Television culture. s. 205 

44 VALDROVÁ, Jana. Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. s. 187 

45 VALDROVÁ, Jana, Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ a Pavla PACLÍKOVÁ. Kultura genderově 

vyváženého vyjadřování [online]. 

46 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média [online]. 

47 LÁBOVÁ, Alena a Barbora OSVALDOVÁ. Zpravodajství v médiích. s. 12 

48 VALDROVÁ, Jana. Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. s. 204 
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3. Kontextuální část 

Následující část práce ve stručné podobě představuje obě analyzované kauzy zejména na 

základě informací dostupných z tištěných a psaných médií. V podkapitolách 

pojednávajících o jednotlivých únosech jsou shrnuty významnější události, o kterých se 

do médií dostaly zprávy, kromě nich také některá fakta o bezpečnostní situaci a opatřeních 

v oblastech únosů.  

3.1. Únos Hany Humpálové a Antonie Chrástecké 

Češky Hana Humpálová a Antonie Chrástecká byly uneseny 13. března 2013 poblíž města 

Nok Kundi v provincii Balúčistán. Mikrobus, kterým cestovaly od iránsko-pákistánské 

hranice, byl podle dostupných informací a pozdějších výpovědí unesených žen přepaden 

ozbrojenými únosci. Přestože s oběma turistkami cestoval i ozbrojený policista, je i jejich 

ochránce únosci donutili přestoupit do svého vozu a odevzdat jim doklady a osobní věci. 

Policejní doprovod obou Češek byl později propuštěn a obě ženy odvezeny na neznámé 

(či utajované) místo, pravděpodobně poblíž afghánské hranice, kde byly zadržovány 

až do března roku 2015. 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o jejich únosu informovalo o den 

později, 14. března 2014. V té době ještě bez bližších informací o identitě obou osob, 

pouze s dalším zdůrazněním předchozích upozornění na trvale zhoršenou bezpečnostní 

situaci v pákistánské provincii Balúčistán a dalších oblastech země.49 

Během celého zadržování Hany Humpálové a Antonie Chrástecké se objevovalo 

jen minimum nových zpráv, dvě z nich poskytli sami neznámí únosci, kteří na internetu 

publikovali dvojici videí zachycující obě Češky. Po osvobození Hany Humpálové 

a Antonie Chrástecké v březnu 2015, které měla na žádost jejich rodin zprostředkovat 

turecká Nadace pro lidské svobody a práva a humanitární pomoc IHH, se začaly 

objevovat spekulace o průběhu vyjednávání a vyplacení výkupného státem, zároveň také 

o zmařené záchranné akci plánované několik měsíců po únosu či o nepotvrzené snaze 

jedné z unesených žen navrátit se k únoscům. 

                                                 

49 Pákistán: Varování pro cesty. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/pakistan_varovani_pro_cesty.html. 
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Obě ženy společně cestovaly pozemní cestou do Indie přes Turecko, Irán 

a Pákistán. Ta byla u českých turistů oblíbená zejména v devadesátých letech dvacátého 

století50, kdy náklady na přejetí této trasy pozemní dopravou byly výrazně nižší, než ceny 

letecké dopravy do Indie. Významnou cestou se ale stala už v padesátých letech minulého 

století. Jako tradiční pouť do Indie a Nepálu byla známá zejména mezi skupinami 

hlásícími se k odkazu beatnické generace a hnutí hippies, získala si i kultovní označení 

hippie trail nebo the overland.51 V posledních letech, kdy se výrazně snižují náklady 

na leteckou dopravu, ale této trase na oblíbenosti ubývá. Její vytíženost klesá jak kvůli 

snižování cenového rozdílu, tak i kvůli změně možnosti přechodu mezi Iránem 

a Afgánistánem a zejména pak kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v některých státech 

na této trase, Pákistán nevyjímaje. Provincie Balúčistán, která leží na pákistánské části 

trasy, se dlouhodobě potýká s násilným povstáním nacionalistů, kteří pro území žádají 

větší autonomii, a aktivními islámskými radikály. Přes dlouhodobé výstrahy Ministerstva 

zahraničních věcí je tato cesta stále jednou z používaných a propagovaných alternativ 

cesty do Indie.52 

3.2. Únos Pavla Hrůzy 

Pavel Hrůza byl unesen 6. března 2015 při ozbrojeném útoku na ropné pole al-Ghani 

v Libyi. Za ním údajně stojí radikální islamistická teroristická organizace Islámský stát, 

která v Libyi působí od roku 2014. Podobně jako v případě žen unesených v roce 2013 

v Pákistánu byla také identita Pavla Hrůzy zpočátku úřady a médii utajována.  

Pavel Hrůza v Libyi pracoval od roku 2009 pro společnost Value Added Oilfield 

Services (VAOS) jako koordinátor cateringu. Firma musela své zaměstnance, kteří 

z velké části pochází ze zahraničí, z pracovišť evakuovat už v minulosti, například 

po svržení režimu diktátora Muammara Kaddáfího, kdy zemi sužovala válka. Podle 

informací, které firma po únosu zveřejnila, se měli její zaměstnanci v den útoku rovněž 

evakuovat. Útočníci ale k ropnému poli al-Ghani dorazili dříve, z oblasti následně unesli 

                                                 

50 Po zemi do Indie. Dostupné z: http://www.tybrdo.cz/indie/po-zemi-do-indie. 

51 Hippie trail. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Hippie_trail. 

52 Ještě den před únosem Antonie Chrástecké a Hany Humpálové publikoval server iDnes.cz ve své 

cestovatelské rubrice článek Jana Hermana o přechodu iránsko-palestinské hranice a cestě do Indie přes 

provincii Balúčistán. (http://cestovani.idnes.cz/pakistan-a-cestovani-0re-/rady-na-

cestu.aspx?c=A130308_143601_rady-na-cestu_tom) 
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sedmičlennou skupinu zahraničních zaměstnanců, z nichž část již byla ze zajetí 

propuštěna nebo osvobozena. Zadržování Pavla Hrůzy ale stále trvá, informovanost 

veřejnosti o případu je zároveň velmi nízká. Podle veřejných zdrojů se únosci dosud 

nepřihlásili se svými požadavky. Jedny z posledních zpráv o případu se týkaly dalších 

unesených Čechů, z nichž jeden – příslušník Vojenského zpravodajství Martin Psík – měl 

podle potvrzení ministra obrany Martina Stropnického v oblasti jednat o propuštění Pavla 

Hrůzy. 

Motivací pro pobyt uneseného muže v Libyi bylo jeho zaměstnání, podobně jako 

v případě žen unesených v Pákistánu ale v zemi zůstával doporučením Ministerstva 

zahraničních věcí navzdory. To varuje před pobytem ve všech částech země včetně 

hlavního města Tripolis. Občany České republiky nacházející se v Libyi pak již v době 

dobrovolného pobytu později uneseného Pavla Hrůzy ministerstvo vyzývalo 

k urychlenému opuštění země, ve které se odehrávají ozbrojené střety znepřátelených 

frakcí i teroristické útoky. Z Libye se zároveň stáhla i česká ambasáda, která má nyní 

zastoupení na velvyslanectví v egyptské Káhiře.53 

 

4. Metodologická část 

K zjištění mediálního obrazu obětí únosů jsem užila kvantitativní obsahovou analýzu 

a v rámci možností této metody se zaměřila na obecné faktory jako je četnost, postavení 

tématu v rámci příspěvku nebo informační zdroje, v otázkách zaměřených na faktory 

dotýkající se genderové tématiky jsem pak analyzované texty zaznamenávala na základě 

výskytu familiárních označení unesených osob nebo jejich zobrazení v negativním 

kontextu. Přestože se pomocí kvantitativní analýzy nelze dostat do hloubky sdělení, určitý 

posun v referování o ženách a mužích je možné na základě ověřitelné a objektivní metody 

pozorovat. Kvantitativní metoda, při které jsou v obou případech vyhledávány stejné jevy 

a výrazy, navíc do jisté míry zaručuje, že se v jejích výsledcích neodrazí osobní postoje 

autora, které by mohly práci znehodnotit.  

                                                 

53 Libye: Varování před cestami. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/libye_varovani_pred_cestami_3.ht

ml. 
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V následujících podkapitolách představím užitou metodu a představím stanovený 

výzkumný vzorek. Zjištěné výsledky pak zpracuji v analytické části práce. 

4.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza je metoda výzkumu médií, která se zakládá na vysoce 

strukturovaném a selektivním procesu. Její použití nám dává možnost zpracovat velké 

množství textů při vysoké míře ověřitelnosti a strukturovanosti. Výsledky analýzy je tak 

možné dále i statisticky zpracovávat. Cílem a výsledkem takovéhoto zkoumání je 

kvantitativní popis mediovaných obsahů. Stanovení cíle zkoumání vždy stojí na počátku 

výzkumu, definujeme jej formou výzkumných otázek a hypotéz. „Výzkumnou otázku 

volíme zpravidla tehdy, když zkoumáme zcela novou oblast, ke které nemáme k dispozici 

předchozí výzkumy, zatímco po hypotéze sáhneme, (…) když již předpokládáme, jak by 

mohlo zkoumání dopadnout.“54 

Už při výběru souboru šetření si ujasňujeme „jaká média budeme rozebírat, (…) 

jaké obsahy v nich budeme analyzovat, (…) za jaké časové období je budeme sledovat 

a (…) specifikujeme mediované obsahové jednotky.55 

Poté, co si stanovíme mediální soubor pro další analýzu, dále určujeme, jakou 

resp. jak velkou část z něj potřebujeme pro účely našeho výzkumu dále zpracovávat. 

„Analyzovat celý redakční obsah má smysl jen tehdy, jestliže chceme získat přehled 

o celé tematické šíři určitého média.“56 Pro účely této konkrétní práce pak použijeme jen 

určité části obsahu sledovaných médií, které se týkají vybraných témat.  

Zvolené obsahy v dalším kroku třídíme do kategorií. Data systematicky 

rozřazujeme a zanášíme do kódovací knihy, ze které pak již můžeme stanovovat 

statistická data vyplývající z jednotlivých kategorií, popřípadě můžeme jednotlivé oblasti 

zkoumání mezi sebou kombinovat57. Data získaná takovýmto způsobem pak dále 

posoudíme vzhledem k výzkumným otázkám a hypotézám. 

                                                 

54 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 104 

55 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. s. 35 

56 ibid s. 37 

57 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 107 
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4.2. Charakteristika vybraných mediálních titulů 

Pro účely svého výzkumu jsem si zvolila tři média spadající pod různá vydavatelství. 

Z tištěných novin jsou to deníky Mladá fronta Dnes vydavatelství Mafra a. s. a Blesk 

vydávaný mediálním domem Czech news center a. s. Tyto dva tituly s denní periodicitou 

jsem zvolila kvůli jejich silnému postavení na trhu a vysoké čtenosti.  

Důležitým faktorem pro jejich zvolení bylo také odlišné zaměření obou deníků. 

Zatímco nejprodávanější české periodikum deník Blesk řadíme mezi bulvární média, 

v pořadí druhý nejprodávanější deník MF Dnes je označován jako médium seriózní.  

Třetí vybrané médium pak na rozdíl od prvních dvou tištěných deníků využívá 

elektronické nosiče. Je jím informační server Novinky.cz spoluvydávaný společností 

Seznam.cz a vydavatelstvím Borgis a. s. Novinky.cz jsou dlouhodobě 

nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem v České republice. 

Pro zařazení internetového deníku jsem se rozhodla kvůli odlišné povaze 

internetové žurnalistiky. Oproti tištěným deníkům zde články a zprávy dostávají více 

prostoru, témata lze sledovat či aktualizovat s mnohem větší kontinuitou a i jejich šíření 

probíhá odlišnou formou, například i prostřednictvím sdílení na oblíbených internetových 

sociálních sítích. Kromě textů a fotografií dávají elektronická média prostor i zvukovým 

či audiovizuálním záznamům, které lze snadno připojit přímo k danému příspěvku. 

4.2.1. Deník Mladá fronta Dnes 

Mladá fronta Dnes (nebo také MF Dnes) je celostátní české médium fungující od roku 

1990. Vychází s denní periodicitou vyjma neděle a ve všech vydávacích dnech je deník 

doplněn o přílohy ve formě časopisů. Deník Mladá fronta Dnes vydává mediální dům 

Mafra a. s., pod nějž spadají i deníky Lidové noviny a Metro, týdeník 5plus2, internetové 

zpravodajské portály a televizní stanice. Mediální skupinu v červnu roku 2013 koupil 

holding Agrofert a. s. současného vicepremiéra české vlády Andreje Babiše, který v říjnu 

téhož roku společnost Mafra a. s. převzal od německé společnosti Rheinisch-Bergische 

Druckerei- und Verlagsgesellschaft. Šéfredaktorem listu je v současnosti Jaroslav Plesl, 

do poloviny roku 2014 byla šéfredaktorkou Sabina Slonková, první rok ze sledovaného 

období let 2013–2015 pak deník vedl Robert Čásenský. 

Ve sledovaném období let 2013 až 2015 zastávala Mladá fronta Dnes výsadní 

postavení mezi tištěnými seriózními deníky. V roce 2013 byl průměrný prodaný náklad 
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192 492 výtisků, průměrně se deník dostal k 797 000 čtenářů.58 V roce 2014 počet 

prodaných výtisků i čtenost klesaly, prodaný náklad byl 171 234 výtisků, četlo je 

průměrně 696 000 osob.59 V roce 2015 se průměrně prodalo 154 800 kopií, které 

se dostaly k 635 000 čtenářů.60 

4.2.2. Deník Blesk 

Deník Blesk je bulvární celostátní periodikum vycházející od roku 1992. Patří pod 

vydavatelský dům Czech news center a. s. (CNC), které navazuje na činnost vydavatelství 

Ringier Axel Springer CZ a. s. Vydavatelství Czech news center a. s. je součástí 

mediálního koncernu Czech media invest a.s. pod vedením Daniela Křetínského a Patrika 

Tkáče. Po krátké období ze sledovaného úseku let 2013–2015 byl šéfredaktorem deníku 

Blesk Pavel Šafr, v květnu 2013 jej nahradil Radek Lain. 

Kromě aktuálního zpravodajství přináší deník Blesk především zajímavosti 

a senzace z České republiky i ze světa, své texty nejčastěji doplňuje velkoformátovými 

fotografiemi.  

Deník Blesk je dlouhodobě nejprodávanějším českým periodikem, které nejen 

ve zkoumaném období dosahovalo rovněž nejvyšší čtenosti. V roce 2013 se jej prodalo 

průměrně 276 763 kopií, jejichž dosah činil 1 153 000 čtenářů.61 Stejně jako MF Dnes 

také deník Blesk meziročně svůj náklad snižoval. Prodaný náklad v roce 2014 činil 

265 407 výtisků, čtenářů byl průměrně 1 107 000.62 Další pokles v roce 2015 pak deník 

Blesk dostal na 244 287 prodaných kopií a 1 012 000 čtenářů.63 

                                                 

58 Media projekt 2013. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf 

59 Media projekt 2014. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projekt%20-

%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20data%202014.pdf 

60 Media projekt 2015. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-

%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20data%202015.pdf 

61 Media projekt 2013. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf 

62 Media projekt 2014. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projekt%20-

%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20data%202014.pdf 

63 Media projekt 2015. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-

%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20data%202015.pdf 
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4.2.3. Zpravodajský server Novinky.cz 

Novinky.cz jsou internetovou odnoží tištěného deníku Právo a zpravodajským serverem 

českého internetového portálu a vyhledávače Seznam.cz. Pod hlavičkou společnosti 

Seznam.cz vycházelo internetové zpravodajství na serveru Novinky.cz už od roku 1998. 

V roce 2003 se záběr Novinek.cz rozšířil na on-line zpravodajství, zároveň se 

spoluvydavatelem obsahu stalo vydavatelství Borgis a. s. vydávající deník Právo. 

Novinky.cz nabízí on-line zpravodajství z širokého spektra aktuálních témat doplněné 

o magazínové rubriky. Oproti tištěným médiím dává zveřejňování zpráv a článků on-line 

větší prostor i samotným čtenářům a uživatelům webu. Kromě možnosti snadno sdílet 

zveřejněný obsah například na sociálních sítích mohou návštěvníci také diskutovat pod 

samotnými články. Možnost vstoupit do diskuze dostávají pouze registrovaní a ověření 

uživatelé. 

Podle výstupů výzkumného projektu NetMonitor dosahoval informační server 

Novinky.cz v letech 2013-2015 zhruba 4 200 000 reálných uživatelů, nejsilnější 

konkurenční server iDnes.cz pak navštěvovalo o asi sto tisíc návštěvníků měsíčně více. 

V návštěvnosti zpravodajské rubriky dominovaly Novinky.cz s průměrnými 898 000 

návštěvníků denně – druhých nejvyšších počtů reálných návštěvníků dosahoval 

ve stejném období iDnes.cz s přibližně čtyřikrát menší denní návštěvností.64 

4.3. Časové vymezení analýzy 

Nedílnou součástí výzkumu je sesbírání potřebného materiálu k jeho další analýze. 

Zkoumaný vzorek byl v původní tezi bakalářské práce ohraničen lety 2013 až 2015. 

V obou případech se ale objevily nové skutečnosti ještě v úvodu roku 2016, které jsem 

nakonec k výzkumnému vzorku rovněž přiřadila.  

V případě Hany Humpálové a Antonie Chrástecké sledované období začíná 

po jejich únosu neznámými ozbrojenci v pákistánské provincii Balúčistán v březnu 2013. 

Obě ženy se do České republiky vrátily v březnu roku 2015, jejich případ ale zdaleka 

nepřestal být pro média zajímavý, zvláště kvůli spekulacím o vyplacení výkupného. První 

zmínky o únosu obou Češek se ve sledovaných médiích objevily 13. března 2013, 

sledované období pak končí 8. březnem 2016.  

                                                 

64 Veřejné výstupy. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/verejne-vystupy?page=1 
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 V případě Pavla Hrůzy uneseného v Libyi začíná sledované období v březnu 

2015. Stejně jako v případě unesených žen pak k pozorování přiřazuji i výstupy z úvodu 

roku 2016. První zprávy o jeho zadržování se ve sledovaných médiích objevily 7. března 

2015. Sběr dat jsem pak z praktických důvodů musela ukončit zprávou z 15. února 2016, 

přestože se uneseného muže bohužel v době vzniku práce stále nepodařilo osvobodit. 

4.4. Stanovení hypotéz a výzkumných otázek 

Součástí mediálního výzkumu prováděného metodou kvantitativní obsahové analýzy 

je stanovení hypotéz a výzkumných otázek vycházejících z předchozího seznámení 

s tématem a zkoumaným vzorkem. 

V první řadě jsem po seznámení s oběma tématy a kritikou mediálního pokrytí 

případů sestavila soubor šesti hypotéz, které se z části váží k obecným faktům o pokrytí 

zvolených kauz, jako je četnost a žánr příspěvků či jejich informační zdroje, a z části pak 

ke specifickým částem příspěvků, které se mohou lišit na základě genderových 

stereotypů. 

Hypotézy: 

Hypotéza 1: Obě kauzy v prvním roce budily podobnou míru mediální 

pozornosti. 

Hypotéza 2: Téma unesených žen stálo většinou v příspěvcích samostatně, únos 

Pavla Hrůzy byl častěji zařazován jako vedlejší téma. 

Hypotéza 3: Obě témata byla nejčastěji zpracována formou zprávy. 

Hypotéza 4: Informace k tématům nejčastěji podávali zástupci státu 

a bezpečnostních složek. 

Hypotéza 5: V případě únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké byla 

používána familiární pojmenování a označení výrazně častěji než v případě Pavla 

Hrůzy. 

Hypotéza 6: Unesené ženy byly častěji než Pavel Hrůza prezentovány 

v negativním kontextu, zejména pak zdroji médií. 
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Pro ověření stanovených hypotéz je třeba vypracovat i soubor takových 

výzkumných otázek, na základě jejichž zodpovídání bude následně možné porovnat 

výsledky s prvotními hypotézami. Stejně jako v případě hypotéz čítá soubor výzkumných 

otázek šest bodů: 

Výzkumné otázky:  

Výzkumná otázka 1: Kolikrát o daných tématech média pojednávala v prvním 

roce a které převažovalo? 

Výzkumná otázka 2: Jak často stála témata obou únosů samostatně a jak často 

byla zařazena do kontextu jiných sdělení? 

Výzkumná otázka 3: V jakém žánru byla nejčastěji témata obou únosů 

zpracována? 

Výzkumná otázka 4: Jaké informační zdroje média využívala? 

Výzkumná otázka 5: Byly v pojednávání o jednotlivých kauzách používány 

familiární označení a verze jmen unesených? 

Výzkumná otázka 6: Byly unesené osoby v médiích prezentovány v negativním 

kontextu, a kdo byl případně původcem takového hodnocení? 

5. Analytická část 

V následující části bakalářské práce jsou shrnuty výsledky výzkumu provedeného 

metodou kvantitativní obsahové analýzy vybraných žurnalistických textů. Obsahy 

informující o únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové z období března 2013 až 

března 2016 jsem vyhledávala v databázi monitorovacího systému Newton Media a. s. 

pomocí kombinací hesel „Hanka a Tonča“, „únos“, „Pákistán“, „české turistky“, 

„Humpálová“ a „Chrástecká“. Příspěvky k tématu únosu Pavla Hrůzy z časového úseku 

mezi březnem 2015 a březnem 2016 pak na základě hesel „Pavel Hrůza“ „unesený 

kuchař“, „únos“, „Čech“, „Libye“, „unesený“ a „Pavel H.“. 

Poznatky o nalezených příspěvcích byly následně uspořádány do tabulek 

v programu Excel, díky čemuž je možné na základě nalezených dat zodpovídat stanovené 

výzkumné otázky. V rámci kódovacího dokumentu byl u jednotlivých příspěvků zanášen 

datum vydání, titulek, žánr, postavení sledovaného tématu v rámci příspěvku, zmiňované 

zdroje, případný výskyt familiárních označení unesených osob, případný výskyt 
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osamocených křestních jmen obětí a případný výskyt nahlížení na oběti v negativním 

kontextu. Tato data byla roztřízena do šesti samostatných listů, vždy pro pokrytí každého 

tématu v jednom ze tří médií zvlášť. Téma unesených žen zpracovávalo celkem sto 

čtyřicet příspěvku, o únosu Čecha v Libyi bylo za pomoci databáze Newton media 

nalezeno devadesát dva textů.  

V této části práce jsou na základě získaných poznatků analyzovány jednotlivé 

náležitosti referování o obou případech, jako je četnost příspěvků, žánr textů, postavení 

tématu v rámci příspěvku, informační zdroje a výskyt familiárních pojmenování obětí 

a jejich zasazení do negativního kontextu. Některé výsledky jsou pro usnadnění orientace 

v datech uspořádány do grafů či tabulek přiřazených k jednotlivým podkapitolám. 

Součástí jednotlivých podkapitol je také zodpovězení výzkumných otázek a porovnání 

výsledků analýzy s původními hypotézami. 

 

5.1. Četnost příspěvků o vybraných tématech 

Prvním zkoumaným kritériem v analytické části této bakalářské práce je počet článků, 

které se o obou tématech objevily ve vybraných médiích do března roku 2016. Následující 

poznatky, z nichž některé jsou pro lepší přehlednost zpracovány do grafů, naznačují, jak 

se vyvíjela atraktivita obou témat. Ta se do popředí dostávala zejména v časových úsecích 

navazujících na informační aktualizace. 

Graf č. 1: Celkový počet článků o únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké 

za sledované období rozdělený dle měsíců vydání 



26 

 

Popis grafu č. 1: 

Jak ukazují data zpracovaná v prvním grafu, nejvíce pozornosti tématu žen unesených 

v Pákistánu za období tří let věnoval tištěný bulvární deník Blesk s padesáti jedna články. 

Druhý nejvyšší počet příspěvků zpracovávající tuto kauzu zveřejnilo rovněž tištěné 

periodikum – v Mladé frontě Dnes jich vyšlo celkem čtyřicet šest. Méně prostoru pak 

tématu věnovalo internetové médium – Novinky.cz články s touto tématikou zveřejnily 

čtyřicet třikrát. 

Během prvního roku únosu dvou Češek se toto téma dostalo do popředí 

mediálního zájmu především v prvním měsíci, tedy v době, kdy se kromě prvotní 

informace o únosu dále ve vyšší míře objevovala další upřesnění průběhu únosu, 

totožnosti unesených osob či vyjádření bezpečnostních expertů a zainteresovaných úřadů. 

Další vlna pozornosti následovala v červnu 2013, kdy únosci na sociální síti Facebook 

zveřejnili video zachycující obě ženy, jak předávají zprávu o požadavcích únosců. To se 

projevilo mimo jiné i umístěním zprávy na titulní strany, jako například v případě MF 

Dnes z 27. června 2013, kdy v listu kromě krátké úvodní zprávy První stopa po unesených 

Češkách: video na internetu65 vyšla ještě další širší zpráva na straně devět.  V menší míře 

pak média reagovala na druhé video zveřejněné v říjnu 2013, kde ženy mluví o svém 

zdravotním stavu a možné blížící se smrti. Na serveru Novinky.cz se v návaznosti 

                                                 

65 První stopa po unesených Češkách: video na internetu. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2013, 

(27.6.2013), 1. ISSN 1210-1168. 
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na zveřejnění dalšího videa například zabývali tím, že veřejnosti tentokrát záznam 

neposkytli únosci jako v prvním případě, ale zveřejnili ho rodinní příslušníci obětí.66 

Po delší odmlce se téma znovu recyklovalo v březnu 2014, tedy rok po únosu obou žen. 

Tento moment byl na období dalšího roku v podstatě posledním, v březnu 2015 ale téma 

znovu ožilo, když byly ženy konečně osvobozeny. V této době sledovanost tématu 

dokonce přerostla počet příspěvků zveřejněných v počátku celé kauzy – například deník 

Blesk uveřejnil třikrát více článků. Bulvární deník věnoval výraznou míru pozornosti 

i následným informacím o znovuzapojení žen do domácího života v srpnu 2015, 

například ve zprávě První kroky Tonči (27)67 nebo v té s titulkem Nechte Hanku u islámu, 

psychiatr Jan Cimický varuje: Jinak jí bude hůř!68. Oživení tématu pak na konci roku 

2015 a v úvodu roku 2016 přinesly uniklé zprávy o zprvu utajovaném výkupném, které 

mělo být za ženy vyplaceno Českou republikou. Poslední příspěvek zmiňující případ 

únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové v sledovaném období publikoval server 

Novinky.cz. Ten se především týká osoby prezidenta Miloše Zemana, který získal 

anticenu Kyselá žába za své sexistické výroky. Anticena mu byla uložena mimo jiné 

i na základě jeho výroků o unesených „děvčatech“, jak oběti nazýval.69 

Graf č. 2: Celkový počet článků o únosu Pavla Hrůzy za sledované období rozdělený dle 

měsíců vydání 

                                                 

66 Češky unesené v Pákistánu se objevily na dalším videu, mluví o smrti. In: Novinky.cz [online]. Borgis 

a. s., 2013 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/..na-dalsim-videu-

mluvi-o-smrti.htmlURL| 

67 BLAHA, Etienne. První kroky Tonči (27). Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(19.8.2015), 3. ISSN 1213-

8991. 

68 VESELÝ, Richard. Nechte Hanku u islámu, Psychiatr Jan Cimický varuje: jinak jíbude hůř!. Blesk. CNC 

a. s., 2015, XXIII.(18.8.2015), 6. ISSN 1213-8991. 

69 Zeman dostal Kyselou žábu - anticenu za sexistické výroky. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2016 

[cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/397014-zeman-dostal-kyselou-zabu-

anticenu-za-sexisticke-vyroky.html 
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Popis grafu č. 2: 

Únos Pavla Hrůzy v Libyi se během prvního roku dostal do sledovaných médií celkem 

dvaadevadesátkrát. Z toho třicet dva příspěvků vyšlo v období mezi březnem 2015 

a březnem 2016 v Mladé frontě Dnes, třicet jedna článků na serveru Novinky.cz a dvacet 

devět v deníku Blesk. 

Průběh únosu a zadržování Pavla Hrůzy se do popředí zájmu médií dostal 

v prvním měsíci, kdy v Blesku a MF Dnes vyšlo po sedmnácti článcích a patnáct 

na serveru Novinky.cz. Méně pozornosti pak budily například zprávy o propuštění dalších 

osob zadržovaných spolu s Čechem, které vracely téma do zájmu médií i v dubnu 2015, 

mezi nimi například jediná zmínka MF Dnes o únosu Pavla Hrůzy z dubna 2015 v krátké 

zprávě s titulkem Únosci Čecha pustili rukojmí vyznávající islám, která se týkala 

propuštění dvou bangladéšských rukojmí70. V období mezi červnem a zářím 2015 se 

ve vybraných médiích objevovaly zmínky o Pavlu Hrůzovi v souvislosti se zabitím 

                                                 

70 Únosci Čecha pustili rukojmí vyznávající islám. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(8.4.2015), 8. ISSN 1210-1168. 
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teroristy Mochtára Belmochtára ukrývaného v Libyi71 zajetím právníka Alího Fajáda 

v Libanonu72 a únosem pětice Čechů v Libanonu.73 

Téměř po roce se téma znovu stalo výrazně aktuálním, tentokrát znovu jako 

součást kauzy Čechů propuštěných únosci v Libanonu, z nichž jeden měl údajně 

do oblasti přijet vyjednávat o propuštění Pavla Hrůzy. V tomto období se případu 

dostávalo druhé nejvyšší míry pozornosti, během února 2016 vyšlo v deníku Blesk 

a Mladé frontě Dnes šest článků obsahujících zmínku o Pavlu Hrůzovi, na serveru 

Novinky.cz pak třináct. Novinky.cz navíc jako jediné ze sledovaných médií publikovaly 

téma únosu Pavla Hrůzy pouze v prvním měsíci, znovu se pak objevilo až v únoru 2016. 

Graf č. 3: Počet článků zpracovávajících téma únosů v prvním roce zadržování 

 

Popis grafu č. 3: 

Hana Humpálová a Antonie Chrástecká padly do zajetí v roce 2013 a osvobozeny byly 

až v roce 2015, tedy po dvou letech. Téma následně zůstávalo v médiích průběžně 

aktualizované ještě další rok. Pavel Hrůza byl oproti tomu unesen až v roce 2015, 

                                                 

71 BALOG, Marian. Jednooký lotr je MRTEV. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(16.6.2015), 20. ISSN 

1213-8991. 

72 HRUBEŠ, Karel. Kokain, zbraně, obchod se smrtí. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(20.7.2015), 3. ISSN 1210-1168. 

73 POSPÍŠILOVÁ, Eva. Voják jel vykoupit uneseného Hrůzu? Blesk. CNC a. s., 

2015, XXIII.(26.8.2015), 2. ISSN 1213-8991. 
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pro relevantní srovnání zájmu médií o obě kauzy tak bylo potřeba zvolit stejně dlouhé 

časové období, což byl v tomto případě první rok. Jak ukazuje graf v této příloze, zprávy 

o uneseném Pavlu Hrůzovi v prvním roce nad těmi o Antonii Chrástecké a Haně 

Humpálové výrazně převládaly – v deníku Blesk se o únosu v Libyi psalo 

devětadvacetkrát, o tom palestinském šestnáctkrát, v podobném poměru pak bylo 

i pokrytí případů v MF Dnes (32:15) a na serveru Novinky.cz (31:18). 

Výzkumná otázka 1: Kolikrát o daných tématech média pojednávala v prvním roce 

a které převažovalo? 

Při porovnávání četnosti příspěvků o obou únosech, bylo potřeba vzít v potaz rozdílnou 

délku trvání obou případů. V celkovém měřítku sice média věnovala více pozornosti 

a prostoru únosu českých občanek v Pákistánu, pro relevantní srovnání ale bylo nutné vzít 

v úvahu stejně dlouhou časovou periodu jako v případě únosu Čecha v Libyi. Tato 

výzkumná otázka proto zpracovává především období prvního roku od unesení těchto 

osob. 

V prvním roce životnosti obou kauz, tedy v období března 2013 až března 2014 

v případě unesených žen a v období mezi březnem 2015 až 2016 v případě uneseného 

muže, budilo větší pozornost médií téma únosu Pavla Hrůzy. Nejvíce zpráv o jeho případu 

ve sledovaných médiích vyšlo v prvním měsíci jeho zadržování, kdy tento počet zpráv 

výrazně převyšoval ty z března 2013 týkající se čerstvého únosu Antonie Chrástecké 

a Hany Humpálové. K případu únosu pracovníků na libyjském ropném poli podávali 

různá vyjádření tuzemští i zahraniční politici, informace o identitě uneseného Čecha 

i detailech únosu se na rozdíl od případu v Pákistánu unesených žen objevovaly postupně, 

v prvním měsíci docházelo navíc i k propouštění některých zadržených. Naproti tomu 

v případu pákistánského únosu byla velká část informací o samotném průběhu dostupná 

už v prvních dnech, další aktualizace tak přinášela spíše jen doplnění o důvodu cesty 

obětí, jejich životě, reakce na internetu či výroky vysokých státních představitelů. 

Téma únosu Pavla Hrůzy bylo kvůli nedostatku informací méně zmiňované 

v průběhu roku, zpravidla jen na základě dostupných zpráv o osudu dalších s ním 

zadržovaných rukojmí, ke konci sledovaného období ale příspěvků opět přibylo v rámci 

kauzy únosu pětice Čechů v Libanonu. Oproti tomu k případu únosu Hany Humpálové 

a Antonie Chrástecké se v průběhu prvního roku objevovaly nové informace referující 

přímo o unesených ženách, v červnu 2013 a v říjnu 2013 téma ožilo na základě zveřejnění 
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videí únosců. Zlomový bod případu, který si vysloužil strmý nárůst pozornosti médií, 

nastal až po dvou letech v březnu 2015, kdy byly ženy osvobozeny a o několik měsíců 

později, kdy téma znovu vrátil do povědomí médií únik informací o vyplacení 

výkupného. 

Co se týče ověřování původní hypotézy 1 hovořící o podobné míře pozornosti 

médií pro oba případy, potvrzena nebyla. Příspěvky o Pavlu Hrůzovy se v prvním roce 

ve sledovaných médiích objevovaly o čtyřicet šest procent častěji. Pouze na základě 

četnosti výskytu článků nebo zmínek o případu ale nelze vyvozovat, že by bylo téma pro 

média atraktivnější. Důležitým pohledem na mediální pokrytí tématu může být i význam 

užití tématu v rámci příspěvku, který zkoumá následující kapitola. 

5.2. Únosy Čechů jako hlavní téma 

Následující podkapitola se věnuje kritériu důležitosti, jakou média tématům ve svých 

příspěvcích přisoudila. V průběhu sběru dat bylo rozlišováno, zda jsou informace 

o únosech zařazovány jako ústřední body celého příspěvku, nebo zda je téma zmíněno 

jen jako vedlejší až okrajové. Jako vedlejší bylo téma v článku vyhodnoceno v případě, 

kdy se jednalo např. o souhrn událostí, dílčí otázku politické diskuse či o příspěvky 

zabývající se jinými osobami s možnou spojitostí s obětmi.  

V případě první série grafů v této podkapitole jsem porovnávala četnost hlavních 

a vedlejších příspěvků o Pavlu Hrůzovi s těmi o Antonii Chrástecké a Haně Humpálové 

v jednotlivých médiích. Pro lepší srovnání pokrytí obou kauz jsem znovu zvolila období 

prvního roku. 

Graf č. 4: Poměr textů o obou únosech, ve kterých se témata objevovala jako hlavní či 

vedlejší, za období prvního roku 
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Popis grafu č. 4: 

Jak téma únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové, tak i Pavla Hrůzy si během 

prvního roku zadržování získalo značnou část pozornosti médií. Z grafu je ale patrné, že 

kromě odlišné míry četnosti výskytu zmínek a článků o těchto událostech média také 

různě pracovala s pojímáním tématu jako hlavního či vedlejšího námětu. Během prvního 

roku byl sice námět únosu v Libyi zpracovávaný častěji, nejvíce se však objevoval jako 

součást jiných zpráv. Ty se nejčastěji zabývaly pozdějším únosem českých občanů 

v Libanonu, z nichž jeden byl spojovaný s možným vyjednáváním o propuštění Pavla 

Hrůzy74, další zprávy se týkaly jiných osob, které měly být zadržované či unesené spolu 

s ním. 

Blesk vystavěl na tématu únosu Pavla Hrůzy své články celkem dvanáctkrát, 

                                                 

74 VACULÍK, Radim. Některé z nás bili, všem šlo o život, vypověděl unesený český novinář. 

In: Novinky.cz[online]. Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/394386-nektere-z-nas-bili-vsem-slo-o-zivot-vypovedel-uneseny-cesky-

novinar.html 
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dalších sedmnáct se jej týkalo jen okrajově nebo ho využívalo jako pojítko s informacemi, 

které by se bez českého pozadí pravděpodobně do popředí zájmu tuzemských médií 

nedostaly75. Podobný poměr článků s hlavním a vedlejším zaměřením na únos Pavla 

Hrůzy pak vyšel i v Mladé frontě Dnes. V tomto médiu se téma stalo hlavním námětem 

patnáctkrát, jako vedlejší námět či zmínka bylo použito sedmnáctkrát. Mnohem více je 

pak rozdíl viditelný u serveru Novinky.cz, který z informací o únosu Pavla Hrůzy 

poskládal pouze sedm článků a ve zbylých čtyřiadvaceti téma využil jen jako vedlejší 

námět.  

Oproti tomu články dotýkající se tématu únosu Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové stály v prvním roce mnohem častěji samostatně, přestože celkově bylo téma 

za toto období pokryté s přibližně poloviční četností výskytu zpráv než případ Pavla 

Hrůzy76. Kromě informací týkajících se přímo okolností únosu se k případu hojně 

vyjadřovaly veřejně známé osobnosti a autority77, pro média se na rozdíl od případu Pavla 

Hrůzy vyjadřovali také blízcí a rodinní příslušníci obětí78. Podstatnou část zpráv, které 

zpracovávaly téma únosu obou žen jako hlavní námět, také zásobily informace získané 

prostřednictvím videí zveřejněných únosci. V případě Pavla Hrůzy však další přímé 

informace o jeho osudu kromě těch o průběhu únosu do médií nepronikly. 

V článcích Blesku figurovalo téma únosu v Pákistánu jako hlavní třináctkrát, jako 

vedlejší v průběhu prvního roku pouze třikrát. V MF Dnes se o únosu Češek v prvním 

roce psalo celkem patnáctkrát, z toho vždy byl jejich únos hlavním námětem. Novinky.cz 

pak o zadržování Češek zveřejnily čtrnáct hlavních zpráv a čtyři, které se tématu věnovaly 

jen okrajově. 

  

                                                 

75 Třetí volný. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(7.4.2015), 24. ISSN 1213-8991. 

76 viz. graf č. 3 

77 Čeští muslimové chtějí pomoci uneseným. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2013, XXIII.(22.3.2013), 2. 

ISSN 1210-1168. 

78 „Pákistánem chtěly jen projet do Indie, poznávat, meditovat“. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2013, XXIII.(16.3.2013), 1. ISSN 1210-1168. 
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Graf č. 5: Porovnání počtu článků, ve kterých obě témata figurovala jako hlavní/vedlejší 

námět, za celá sledovaná období 

 

Popis grafu č. 5: 

Na těchto grafech zpracovávajících celá sledovaná období je oproti grafu č. 4 vidět rozdíl 

nejen v celkovém počtu článků o tématech, který je bezesporu ovlivněn delší dobou, 

po kterou Češky zůstávaly v zajetí, ale především v míře, v jaké se témata objevovala 

v mediálních příspěvcích samostatně. Co se týče pokrytí případu únosu Pavla Hrůzy, bylo 

téma použito jako hlavní námět článku v 37 procentech textů. Naproti tomu téma únosu 

Antonie Chrástecké a Hany Humpálové tvořily z celkových 140 příspěvků, ve kterých 

bylo téma za tříleté období ve vybraných médiích zpracováno, z 67 procent články 

primárně se zabývající jejich únosem a jeho okolnostmi. 

Výzkumná otázka 2: Jak často stála témata obou únosů samostatně a jak často byla 

zařazena do kontextu jiných sdělení? 

V tomto dílčím úseku analytické části práce byly představeny výsledky zkoumání, které 

se zabývalo významem vybraných témat v rámci jednotlivých textů. V grafech č. 4 a 5, 

bylo postupně představeno porovnání důležitosti témat za období prvního roku únosu 

a za celá sledovaná období v jednotlivých případech. 

Co se týče tématu únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké, bylo v celém 

sledovaném období mezi březnem 2013 a březnem 2016 zpracováno jako hlavní námět 

v 94 příspěvcích, v kontextu jiných sdělení se téma objevilo v 46 případech. Rozděleno 

na jednotlivá média, figurovalo téma unesených Češek jako hlavní a vedlejší v deníku 
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Blesk v poměru 34:17, v deníku MF Dnes v poměru 30:16 a na serveru Novinky.cz 

v poměru 30:13. Co se pak týče období porovnatelného s délkou zadržování oběti 

v druhém případě, tedy období prvního roku únosu, bylo téma únosu v Pákistánu 

zpracováno jako hlavní námět v 42 případech, jako vedlejší pak jen sedmkrát. 

U druhého sledovaného tématu ve všech médiích převládaly texty zabývající se 

jím pouze v kontextu jiných sdělení. Vzhledem k tomu, že období jednoho roku 

se v případě únosu Pavla Hrůzy rovná celému sledovanému období, je téma zpracováno 

pouze v grafu č. 4. Jako hlavní námět se únos Pavla Hrůzy ve vybraných médiích objevil 

v 34 případech, jako vedlejší námět v 58 případech. Rozděleno na konkrétní média, byl 

poměr textů zpracovávajících téma jako hlavní a vedlejší námět v deníku Blesk 12:17, 

v deníku MF Dnes 15:17 a na serveru Novinky.cz 7:24. 

U druhé výzkumné otázky zabývající se významem sledovaných témat v rámci 

jednotlivých příspěvků došlo k potvrzení prvotní Hypotézy 2 předpokládající, že téma 

únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové stálo v příspěvcích nejčastěji samostatně 

a naproti tomu článků zabývajících se únosem Pavla Hrůzy se v médiích objevilo méně 

než těch, ve kterých bylo téma použito k doplnění jiných skutečností. Jak již bylo 

zmíněno v popisu grafu č. 4, téma únosu v Libyi bylo sice v prvním roce trvání kauzy 

zmiňováno častěji, ve větší části příspěvků bylo ale užito jen jako doplnění jiných 

aktuálních zpráv. Pravděpodobným vysvětlením tohoto nepoměru by mohlo být například 

menší množství informací k samotnému případu Pavla Hrůzy. 

5.3. Žánr příspěvků  

Zvolený vzorek médií se profiluje zejména jako zpravodajský, kromě zpráv ale dvě 

sledovaná témata dostávala prostor i v názorových rubrikách a dalších žurnalistických 

útvarech. V jakém žánru byla obě témata zpracována, ukazují následující tabulky. 
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Tabulka č. 1: Žurnalistické útvary, ve kterých bylo zpracováno téma únosu Pavla Hrůzy 

Únos Pavla Hrůzy  

 Blesk MF Dnes Novinky.cz 

zpráva 13 20 29 

krátká zpráva 13 7 0 

komentář 1 2 1 

rozhovor 2 1 1 

glosa 0 2 0 

 

Tabulka č. 2: Žurnalistické útvary, ve kterých bylo zpracováno téma únosu Antonie 

Chrástecké a Hany Humpálové 

Únos Hany Humpálové a Antonie Chrástecké 

 Blesk MF Dnes Novinky.cz 

zpráva 26 25 41 

krátká zpráva 15 11 1 

komentář 4 4 0 

rozhovor 5 3 0 

glosa 0 3 1 

 

Popis tabulek č. 1 a 2: 

Jak ukazují přiložené tabulky s výčtem žurnalistických útvarů, ve kterých 

se o zkoumaných tématech referovalo, v případě obou kauz převládaly zprávy. 

Zpravodajské příspěvky o obou únosech byly dále nejčastěji zpracovány v rozsáhlejší 

a komplexnější podobě, výjimkou ale nebyly ani krátké zprávy shrnující nejnutnější 

informace z aktuálního dění v případu. 

V rozsáhlejších zpravodajských textech o případech nejčastěji pojednával server 

Novinky.cz. V případě únosu Pavla Hrůzy na serveru Novinky.cz vyšlo dvacet devět 

takových textů oproti dvaceti v MF Dnes a třinácti v deníku Blesk. Širšího prostoru se 

na portálu Novinky.cz dostalo i případu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké, server 

uveřejnil čtyřicet jedna rozsáhlejších zpráv, MF Dnes naproti tomu dvacet pět textů 

s podobným rozsahem, v Blesku se jich objevilo dvacet šest. 
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Oproti tomu formát kratších zpravodajských příspěvků v internetovém médiu 

téměř odpadá, jednu kratší zprávu Novinky.cz zveřejnily pouze v případě únosu 

v Pákistánu79. Tištěné deníky pak formát užívaly jako druhý nejčastější, v případě 

unesených Češek jej Blesk užil patnáctkrát a MF Dnes jedenáctkrát, o tématu zadržování 

Pavla Hrůzy prostřednictvím krátkých zpráv deník Blesk informoval třináctkrát a MF 

Dnes sedmkrát. 

Co se týče publicistických textů zabývajících se případy, byly ve sledovaných 

médiích nalezeny různé útvary, nejčastější byly komentáře a rozhovory, tématy se ale 

autoři zabývali i v glosách. Komentáře k případům vydala všechna sledovaná média, 

v případě těch zmiňujících únos Pavla Hrůzy ale pouze deník Blesk použil téma jako 

hlavní námět80, obě dvě glosy ke stejnému tématu, které vyšly v deníku MF Dnes, pak 

téma zpracovávaly jako hlavní81.  

Téma unesených Češek zpracovával deník Blesk jako komentář čtyřikrát, 

v MF Dnes vyšly čtyři komentáře a tři glosy, na serveru Novinky.cz pak jedna glosa. 

V komentářích uveřejněných v deníku Blesk bylo téma unesených žen hlavním námětem 

ve všech případech, z komentářů MF Dnes bylo ve dvou téma zpracováno jako vedlejší, 

ze tří glos MF Dnes se únosem Antonie Chrástecké a Hany Humpálové primárně zabývala 

jedna. V jediné glose serveru Novinky.cz pak byl případ hlavním námětem. 

Redaktoři vybraných médií rovněž ke sledovaným kauzám zpracovali rozhovory. 

Těch nejvíce publikoval deník Blesk, ve kterém k únosu Pavla Hrůzy vyšly dva, k únosu 

Hany Humpálové a Antonie Chrástecké jich pak v periodiku bylo publikováno pět. 

Interview k případům zpracovali i v MF Dnes, k únosu Češek vyšla tři a k únosu Čecha 

jedno, Novinky.cz pak v jednom rozhovoru zmínily případ Pavla Hrůzy. 

V interview deníku Blesk týkajících se únosu Češek v Pákistánu na otázky 

odpovídali bezpečnostní experti, v jednom případě pak samy unesené ženy82. Kromě 

                                                 

79 V Pákistánu byly uneseny dvě české turistky. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295987-v-pakistanu-byly-uneseny-dve-ceske-

turistky.html 

80 Scénář záchrany.. nebo smrti. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(11.3.2015), 3. ISSN 1213-8991. 

81 MARJANOVIČ, Teodor. Unesenému kuchaři možná svitne naděje. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015,XXV.(26.3.2015), 14. ISSN 1210-1168. a MARJANOVIČ, Teodor. V Libyi dostihla krutá realita 

Islámského státu i nás, Čechy. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(9.3.2015), 14. ISSN 1210-

1168. 

82 Žijí naši rodiče, jsou zdraví? Nevíme!. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(30.3.2015), 5. ISSN 1213-8991. 
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jediného rozhovoru s bezpečnostním expertem, který se spíše zabýval obecnými 

podmínkami přežití v zajetí83, byly všechny předně zaměřené na unesené ženy. 

Dva rozhovory MF Dnes využívající případ zadržovaných žen jako hlavní námět byly 

vedeny s rodinnými příslušníky obětí84 a bývalým ředitelem civilní rozvědky Karlem 

Randákem85. 

Rozhovory uveřejněné v Blesku, které obsahovaly zmínku o Pavlu Hrůzovi, 

se tématu jeho únosu dotýkaly jen okrajově – první z nich se primárně věnuje únosu 

Čechů v Libanonu86, druhý pak osudu jedné z již propuštěných žen87. V rámci rozhovoru 

o pozadí osvobození pákistánských rukojmí byl případ Pavla Hrůzy zmíněn i v MF 

Dnes.88 Okrajově se tématu Čecha uneseného v Libyi dotkly ve svém interview 

i Novinky.cz, jejichž redaktor se dotazoval jednoho z mužů propuštěných ze zajetí 

v Libanonu.89 

Výzkumná otázka 3: V jakém žánru byla nejčastěji témata obou únosů zpracována? 

 Výsledky této části kvantitativní analýzy potvrzují hypotézu 3, která předpokládá, že obě 

témata byla nejčastěji zpracována formou zprávy. Hypotéza vycházela především z faktu, 

že se všechna sledovaná média profilují především jako zpravodajská. Celkově byla obě 

témata zpracována nebo zmíněna v 201 zprávách, osmnácti názorech a dvanácti 

rozhovorech. 

Komentáře a glosy, ve kterých bylo téma únosu Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové a únosu Pavla Hrůzy užito jako ústřední námět, ve sledovaných médiích vyšly 

v poměru 8:3. V případě rozhovorů se pak jako hlavní námět objevilo pouze téma 

                                                 

83 FABIAN, Jiří. Jak lze přežít zajetí. Blesk. CNC a. s., 2016, XXIV.(11.2.2016), 4. ISSN 1213-8991. 

84 "Pákistánem chtěly jen projet do Indie, poznávat, meditovat". Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2013, XXIII.(16.3.2013), 1. ISSN 1210-1168. 

85 PŘIBIL, Marek. Zaplatili jsme? Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(30.3.2015), 3. ISSN 1210-

1168. 

86 RENOVICA, Vera. "Neměli skočit na lep!". Blesk. CNC a. s., 2016, XXIV.(4.2.2016), 2. ISSN 1213-

8991. 

87 FABIAN, Jiří. "Znovu jí jde o život". Blesk. CNC a. s., 2016, XXIV.(10.2.2016), 2. ISSN 1213-8991. 

88 PŘIBIL, Marek. Zaplatili jsme? Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(30.3.2015), 3. ISSN 1210-

1168. 

89 VACULÍK, Radim. Některé z nás bili, všem šlo o život, vypověděl unesený český novinář. 

In: Novinky.cz[online]. Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/394386-nektere-z-nas-bili-vsem-slo-o-zivot-vypovedel-uneseny-cesky-

novinar.html 
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unesených Češek. Z celkových osmi rozhovorů, ve kterých byly zmíněny, se primárně 

jejich únosu věnovalo sedm. 

5.4. Informační zdroje médií 

Následující kapitola ukazuje, jak sledovaná média pracovala se zdroji informací. Ty byly 

v textech vyhledávány na základě jejich přímé citace nebo parafráze. Každý ze zdrojů 

zmíněných v příspěvcích byl započítán v rámci jednotlivých textových výstupů jen 

jednou, četnost jejich výstupů k tématům únosů v Pákistánu a Libyi tak narůstala, pouze 

pokud byly uvedeny ve více článcích. Vzhledem k tomu, že různé zdroje měly jinou míru 

relevance, popřípadě měly jiný informační potenciál, byli jednotliví mluvčí či citace 

přebrané z jiných médií nebo od zainteresovaných organizací uspořádáni do několika 

podkategorií. 

 

Graf č. 6: Informační zdroje médií k případu únosu Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové 
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Popis grafu č. 6:  

K únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké se prostřednictvím médií nejčastěji 

vyjadřovali vrcholní představitelé státu. V deníku Blesk se z nich nejvíce prostoru dostalo 

prezidentu Miloši Zemanovi, který byl od prvních měsíců zadržování Češek do konce 

sledovaného období v periodiku Blesk citován šestkrát, v MF Dnes třikrát a na serveru 

Novinky.cz sedmkrát. Odkazování nebo citování slov Miloše Zemana se týkalo jeho 

korespondence s pákistánským prezidentem a diplomaty90, která probíhala už krátce po 

únosu, prohlášení o stavu žen91 a místě jejich zadržování92 nebo krátce před jejich 

návratem předznamenání jejich osvobození93. Po návratu žen do vlasti začala média 

reflektovat jeho kritiku na adresu unesených94, ke které se vracel i v úvodu roku 2016, 

kdy na veřejnost unikly informace o výkupném.95 

V deníku Mladá fronta Dnes a na serveru Novinky.cz byly z vrcholných státních 

představitelů nejčastěji citovány či parafrázovány zdroje z Ministerstva zahraničních věcí 

České republiky. Kromě tiskových mluvčí či ministerstvem zveřejněných dokumentů 

média odkazovala i přímo na prohlášení ministrů zahraničí, kteří se za tříleté sledované 

období vystřídali tři – k případu promlouval i po svém odchodu z funkce Karel 

Schwarzenberg96, Jan Kohout97 a současný ministr Lubomír Zaorálek98. Ti v průběhu 

                                                 

90 Zeman se vložil do pátrání po turistkách unesených v Pákistánu. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 

2013 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/296394-zeman-se-vlozil-do-patrani-

po-turistkach-unesenych-v-pakistanu.html 

91 Zeman je rád, že jsou unesené Češky naživu. S teroristy se prý ale nevyjednává. In: Novinky.cz [online]. 

Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/306279-

zeman-je-rad-ze-jsou-unesene-cesky-nazivu-s-teroristy-se-pry-ale-nevyjednava.html 

92 DOLEŽAL, Jan. Vím, kde jsou. Blesk. CNC a. s., 2013, XXI.(17.10.2013), 4. ISSN 1213-8991. 

93 JEŽEK, Ondřej. Hanka a Tonča mají šanci!. Blesk. CNC a .s., 2015, XXIII.(16.3.2015), 7. ISSN 1213-

8991. 

94 KORECKÝ, Miroslav. Zeman jim neodpustí. A co vy? Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(31.3.2015), 12. ISSN 1210-1168. 

95 Nic jsem nepotvrdil, ale výši výkupného nikdo nedementoval, řekl Zeman. In: Novinky.cz [online]. 

Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/394395-nic-jsem-

nepotvrdil-ale-vysi-vykupneho-nikdo-nedementoval-rekl-zeman.html 

96 Unesené Češky v Pákistánu nedrželi teroristé, naznačil Bělobrádek. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 

2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/365553-unesene-cesky-v-pakistanu-

nedrzeli-teroriste-naznacil-belobradek.html 

97 Zemanovi se jeho bonmot „Alláhu akbar” nepovedl, soudí ministr Kohout. In: Novinky.cz [online]. 

Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/307551-zemanovi-se-

jeho-bonmot-allahu-akbar-nepovedl-soudi-ministr-kohout.html 

98 Zmizely v Pákistánu před rokem, úřady dál mlčí. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2014, XXIV.(14.3.2014), 4. ISSN 1210-1168. 
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zadržování českých občanek nejčastěji sdělovali médiím veřejně publikovatelné 

informace formálního rázu, mezi nimi ale i osobní postoje k případu. 

Mezi citovanými a parafrázovanými zdroji byly velmi často i zahraniční zdroje 

z řad diplomatů, státních představitelů, různých organizací i médií. Deník Blesk podobně 

jako MF Dnes odkazoval na zdroje ze zahraničí jen v několika případech. Ze čtyř 

zahraničních zdrojů zmíněných v deníku Blesk informace poskytl v jednom případě 

pákistánský senátor99 a mluvčí pákistánského Národního ústavu pro krizové situace100, 

dvakrát pak redaktoři Blesku odkázali na blíže nespecifikovaná zahraniční média101. 

Mladá fronta Dnes z pěti zahraničních zdrojů jednou citovala ředitele pákistánského 

Národního úřadu pro krizové situace102, třikrát pak odkazovala na pákistánská média The 

Express Tribune103 a Pakistan Times104. V jednom případě pocházela informace od 

agentury AFP105. Novinky.cz se zahraničními zdroji pracovaly nejhojněji. 

Z pákistánských státních institucí se sever obracel k prohlášením ministra vnitra106, 

ministerstva zahraničí107, pákistánského velvyslanectví108 a Národního úřadu pro krizové 

situace109. Zprávy v pákistánských médiích pak v rámci sledování případu server 

                                                 

99 Není tradicí ubližovat ženám!. Blesk. CNC a. s., 2013, XXI.(16.11.2013), 6. ISSN 1213-8991. 

100 RUSÁ, Kateřina. Jsou prý v Afghánistánu!. Blesk. CNC a. s., 2013, XXIII.(4.3.2015), 20. ISSN 1213-

8991. 

101 BERÁNKOVÁ, Kristýna. Hanku a Tonču propustili kvůli zdraví. Blesk. CNC a. s., 

2013, XXIII.(30.3.2015), 4. ISSN 1213-8991. 

102 Unesené dívky prý mohou být v Afghánistánu. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(4.3.2015), 

4. ISSN 1210-1168. 

103 BĚLKA, Michal. Nic se jim nestane, ujistil Pákistán blízké unesených. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2013,XXIII.(16.11.2013), 5. ISSN 1210-1168. 

104 Pákistánské úřady pátrají po unesených Češkách. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2013, XXIII.(15.3.2013), 7. ISSN 1210-1168. 

105 ibid 

106 V Pákistánu byly uneseny dvě české turistky. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295987-v-pakistanu-byly-uneseny-dve-ceske-

turistky.html 

107 ibid 

108 Snad chtějí jen výkupné, doufají příbuzní mladých Češek unesených v Pákistánu. 

In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/296185-snad-chteji-jen-vykupne-doufaji-pribuzni-mladych-cesek-

unesenych-v-pakistanu.html 

109 Češky unesené v Pákistánu by mohly být v Afghánistánu. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 [cit. 

2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/363176-cesky-unesene-v-pakistanu-by-

mohly-byt-v-afghanistanu.html 
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reflektoval v odkazech na informační server dnd.com110 a deníky Dawn111 a Express 

Tribune112. Dále redaktoři Novinky.cz využívali jako zdroje informací také agentury 

AFP113, tureckou agenturu Anadolu114, turecký deník Millyet115, prohlášení humanitární 

organizace IHH116 a informace Interpolu117.  

Ohledně osobnějších informací o zadržovaných ženách se všechna tři vybraná 

média obracela na osoby známé (sousedé, kolegové)118 a blízké (přátelé)119 obětem, 

v menší míře pak i na rodinné příslušníky120. 

Významným zdrojem informací byla pro sledované tituly i ostatní tuzemská 

média. V největším počtu příspěvků se ve všech třech médiích jako zdroj informací 

objevil týdeník Respekt. Blesk z něj čerpal ve třech případech, MF Dnes v sedmi 

a Novinky.cz pětkrát. Informace časopisu Respekt sledovaná média začala využívat 

po propuštění unesených žen na svobodu v březnu 2015, kdy vyvstaly první spekulace 

                                                 

110 Únosci Češek v Pákistánu mlčí, úřady o nich nic neví. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 

2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/296266-unosci-cesek-v-pakistanu-mlci-

urady-o-nich-nic-nevi.html 

111 Unesené Češky prý pomohl zachránit Katar. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/365598-unesene-cesky-pry-pomohl-zachranit-katar.html 

112 Uneseným dívkám se nic nestane, ujistil rodiny pákistánský senátor. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. 

s., 2013 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/319382-unesenym-divkam-

se-nic-nestane-ujistil-rodiny-pakistansky-senator.html 

113 V Pákistánu byly uneseny dvě české turistky. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/295987-v-pakistanu-byly-uneseny-dve-ceske-

turistky.html 

114 Češky unesené v Pákistánu jsou na svobodě. In: Novinky.cz [online]. Borgis. a. s., 2015 [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/365512-cesky-unesene-v-pakistanu-jsou-na-

svobode.html 

115 Česko za unesené Češky nezaplatilo, řekl ministr Chovanec. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/365523-cesko-za-unesene-cesky-

nezaplatilo-rekl-ministr-chovanec.html 

116 ibid 

117 Češky unesené v Pákistánu hledá i Interpol. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2013 [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/296886-cesky-unesene-v-pakistanu-hleda-i-

interpol.html 

118 Češka unesená v Pákistánu pomáhala propuštěným vězňům. Blesk. CNC a. s., 2013, XXI.(23.3.2013), 

6. ISSN 1213-8991. 

119 JANOUŠ, Václav a Hana VÁLKOVÁ. Únosci Češek mlčí, příbuzní doufají ve výkupné. Mladá fronta 

Dnes. Mafra a. s., 2013, XXIII.(16.3.2013), 7. ISSN 1210-1168. 

120 HAVELKOVÁ, Eva. Antonie snášela věznění hůř než Hana, míní armádní expert. Mladá fronta Dnes. 

Mafra a. s., 2015, XXV.(31.3.2015), 1. ISSN 1210-1168. 
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o vyplacení výkupného únoscům121. Ve větší míře se pak sledovaná média ke zjištěním 

Respektu obracela v únoru 2016, kdy tajné zdroje periodika zmínily ještě vyšší částku 

za propuštění žen, než se původně soudilo.122 Deníky Blesk a Mladá fronta Dnes a server 

Novinky.cz pak citovaly i ČTK a Lidové noviny, významným zdrojem byla zejména 

ve zprávách serveru Novinky.cz Česká televize. 

Kromě nezařazených zdrojů, které jsou v grafu označeny jako jiné, tajných zdrojů 

a citací samotných unesených žen věnovala média značný prostor i bezpečnostním 

expertům. Deník Blesk se ze všech zdrojů nejčastěji obracel na bývalého náčelníka 

Vojenské zpravodajské služby Andora Šándora. Ten pro Blesk popisoval pravděpodobné 

důvody a scénáře únosu, věznění i záchranných operací a komentoval společenské nálady 

vyvolané únosem a nové informace v případu pocházející například z videí zveřejněných 

únosci. Kromě něj list citoval i bezpečnostního experta Adama Dolníka či bývalého 

ředitele civilní rozvědky Karla Randáka. Ten byl spolu s Andorem Šándorem často 

odkazován i v textech Mladé fronty Dnes, na bezpečnostní experty se pak jako jediný 

neobracel server Novinky.cz.  

  

                                                 

121 HRUBEŠ, Karel. Dva miliony dolarů. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(30.3.2015), 2. ISSN 

1210-1168. 

122 Za unesené Češky v Pakistánu zaplatilo Česko 145 miliónů korun. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. 

s., 2016 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/394065-za-unesene-cesky-v-

pakistanu-zaplatilo-cesko-145-milionu-korun.html 
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Graf č. 7: Informační zdroje médií k případu únosu Pavla Hrůzy 

 

Popis grafu č. 7: 

Stejně jako u tématu unesených žen se i v případě únosu Pavla Hrůzy média nejčastěji 

obracela na zdroje z tuzemských ministerstev a další státní představitele. Během 

sledovaného období se v deníku Blesk k tématu nejčastěji vyjadřovalo tiskové oddělení 

Ministerstva zahraničních věcí (3) jednou pak ministr Lubomír Zaorálek123. Poslední 

citaci k případu z řad politických představitelů pak Blesku poskytl prezident Miloš 

Zeman124. Podstatně častěji pak na Ministerstvo zahraničních věcí odkazoval deník 

MF Dnes, v pěti případech pocházely informace od ministerstva, třikrát pak deník citoval 

ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka125. Mezi zdroje informací MF Dnes na rozdíl 

od Blesku nepatřil prezident Miloš Zeman, dvakrát naproti tomu periodikum citovalo 

premiéra Bohuslava Sobotku. Co se týče zpravodajského serveru Novinky.cz, byly jeho 

zdroje z řad politických špiček nejpestřejší a nejvíce citované. Informace od Ministerstva 

                                                 

123 Unesli Čecha z Vysočiny? Blesk. CNC a. s., 2015, 2015(10.3.2015), 2. ISSN 1213-8991. 

124 JEŽEK, Ondřej. Hanka a Tonča mají šanci!. Blesk. CNC a .s., 2015, XXIII.(16.3.2015), 7. ISSN 1213-

8991. 

125 HRUBEŠ, Karel. Výkupné, nebo smrt. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(10.3.2015), 1. ISSN 

1210-1168. 
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zahraničních věcí server ve svých příspěvcích publikoval dvakrát126, šestkrát pak médium 

zprostředkovalo informace podané ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem. 

V souvislosti s únosem Pavla Hrůzy byl třikrát citován předseda vlády Bohuslav 

Sobotka127, v jednom případě prezident Miloš Zeman128. Server navíc pracoval 

i s informacemi a výroky poskytnutými exministrem zahraničí Karlem 

Schwarzenbergem129, poslancem Petrem Fialou130, ve čtyřech příspěvcích se pak objevilo 

vyjádření ministra obrany Martina Stropnického131. 

Podstatné množství informací týkající se zejména propuštění dalších osob 

zadržovaných spolu s Pavlem Hrůzou pocházelo od zahraničních médií a dalších 

zahraničních zdrojů. S těmi podobně jako s českou politickou scénou pracoval nejméně 

deník Blesk, z médií jiných států zmínil mezi zdroji pouze srbskou televizní stanici 

RTRS132 a převzaté vyjádření bezpečnostního experta z rakouské televize ORF133. 

Z dalších zahraničních institucí pak deník Blesk odkazoval na zařazení Pavla Hrůzy mezi 

osoby v pátrání Interpolu134 a na vyjádření rakouského Ministerstva zahraničních věcí135. 

MF Dnes své informace získávala ze zahraničních médií a institucí podstatně častěji, 

z rakouských médií, která reflektovala především dění kolem uneseného muže 

                                                 

126 Po útoku na ropné pole v Libyi je pohřešován český občan. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/363596-po-utoku-na-ropne-pole-v-

libyi-je-pohresovan-cesky-obcan.html 

127 Sobotka: Předpokládám, že ČR s teroristy vyjednávat nebude. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/364268-sobotka-predpokladam-ze-cr-s-

teroristy-vyjednavat-nebude.html 

128 Jednobarevné vedení ČSSD teď nese veškerou odpovědnost, řekl Zeman. In: Novinky.cz [online]. Borgis 

a. s., 2015 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/364284-jednobarevne-vedeni-

cssd-ted-nese-veskerou-odpovednost-rekl-zeman.html 

129 Unesené Češky v Pákistánu nedrželi teroristé, naznačil Bělobrádek. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 

2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/365553-unesene-cesky-v-pakistanu-

nedrzeli-teroriste-naznacil-belobradek.html 

130 Ministr Stropnický by měl rezignovat nebo být odvolán, žádá šéf ODS Fiala. In: Novinky.cz [online]. 

Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/394282-ministr-

stropnicky-by-mel-rezignovat-nebo-byt-odvolan-zada-sef-ods-fiala.html 

131 VACULÍK, Radim. Unesený právník nebyl v Libanonu poprvé, jezdil za Fajádovou rodinou. 

In: Novinky.cz[online]. Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/394025-uneseny-pravnik-nebyl-v-libanonu-poprve-jezdil-za-fajadovou-

rodinou.html 

132 IS chce 12,5 milionu za Rakušana. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(24.3.2015), 20. ISSN 1213-8991. 

133 Scénář záchrany.. nebo smrti. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(11.3.2015), 3. ISSN 1213-8991. 

134 DOLEŽAL, Jan. Uneseným Čechem je Pavel Hrůza. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(14.3.2015), 7. ISSN 

1213-8991. 

135 Unesli Čecha z Vysočiny? Blesk. CNC a. s., 2015, 2015(10.3.2015), 2. ISSN 1213-8991. 



46 

pocházejícího z Rakouska, citovali redaktoři deníku z periodika Der Standard136 

a ve třech případech z deníku Die Kronen-Zeitung137. Jediným přímo libyjským zdrojem 

byl deník Libya Herald138 a tamní ministr ropného průmyslu139, za zrušené české 

velvyslanectví v Tripolisu pak v jednom případě poskytla informace ambasáda 

v Egyptě140. Odlišné zahraniční zdroje pak citoval server Novinky.cz. Ten využíval jako 

zdroj rakouské Ministerstvo zahraničních věcí141, agentury Reuters142 a rakouskou 

APA143, pan-arabskou televizi Al-Arabíja144, libyjskou národní naftovou společnost145 

nebo vyjádření šéfky diplomacie Evropské unie Federicy Mogheriniové146. 

Z dalších tuzemských periodik čerpala sledovaná média jen velmi řídce. Deník 

Blesk s pěti odkazy na další média používal jejich informace nejvíce, dvakrát uveřejnil 

informace získané z MF Dnes147, jednou pak informace získané prostřednictvím 

                                                 

136 Firma z Libye: Pro osvobození unesených děláme maximum. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(12.3.2015), 5. ISSN 1210-1168. 

137 HRUBEŠ, Karel. Vysvobození v poušti. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2016, XXVI.(29.1.2016), 3. 

ISSN 1210-1168. 

138 ibid 

139 Útočníci mění ropnou říši v druhé Somálsko. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(11.3.2015), 

4. ISSN 1210-1168. 

140 HRUBEŠ, Karel. Jedenáct lidí zabili na místě, Čecha odvezli. Mladá frnota Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(9.3.2015), 3. ISSN 1210-1168. 

141 Po Čechovi uneseném v Libyi pátrá Interpol, zveřejnil jeho fotografii i jméno. In: Novinky.cz [online]. 

Borgis a. s., 2015 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

vychod/364214-po-cechovi-unesenem-v-libyi-patra-interpol-zverejnil-jeho-fotografii-i-jmeno.html 

142 Situace je špatná, řekl Zaorálek o českém kuchaři zajatém v Libyi Islámským státem. 

In: Novinky.cz[online]. Borgis a. s., 2015 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/363746-situace-je-spatna-rekl-zaoralek-o-

ceskem-kuchari-zajatem-v-libyi-islamskym-statem.html 

143 Čecha a Rakušana v Libyi unesl Islámský stát, tvrdí Vídeň. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/363700-cecha-a-rakusana-v-libyi-unesl-

islamsky-stat-tvrdi-viden.html 

144 Po útoku na ropné pole v Libyi je pohřešován český občan. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/363596-po-utoku-na-ropne-pole-v-

libyi-je-pohresovan-cesky-obcan.html 

145 ibid 

146 Zaorálek požádal kolegy z EU o pomoc v případu uneseného Čecha. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. 

s., 2015 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/364357-zaoralek-

pozadal-kolegy-z-eu-o-pomoc-v-pripadu-uneseneho-cecha.html 

147 V Libyi ho držel plat 160 tisíc? Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(12.3.2015), 4. ISSN 1213-8991. 
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zpravodajských serverů iDnes.cz148 a Aktuálně.cz149. Jedna informace pak pocházela 

z vysílání televizní stanice ČT 24150. MF Dnes v jednom případě odkazovala na deník 

Blesk151 a ČTK152, mezi zdroje použité v textech serveru Novinky.cz se pak zařadila 

Česká televize153, Jindřichohradecká televize154 a TV Prima155. 

V případě únosu Pavla Hrůzy se sledovaná média nedostala do kontaktu s jemu 

blízkými osobami, v denících Blesk a MF Dnes se tak k jeho únosu vyjádřili pouze 

sousedé a další osoby z širšího okolí zadržovaného muže156. Takový zdroj použili 

redaktoři Blesku pouze jednou, třikrát se pak na známé Pavla Hrůzy obrátila Mladá fronta 

Dnes. 

Z kategorie označené jako jiné zdroje citoval deník Blesk vyjádření bývalých 

vězňů teroristické organizace Islámský stát či zaměstnanců společnosti VAOS157, pro 

kterou pracoval i unesený Pavel Hrůza. Deník MF Dnes odkazoval na vyjádření 

                                                 

148 Unesli Čecha z Vysočiny? Blesk. CNC a. s., 2015, 2015(10.3.2015), 2. ISSN 1213-8991. 

149 HRADILOVÁ, Eva. V den únosu měl být evakuován!. Blesk. CNC a. s., 2015, XXV.(12.3.2015), 4. 

ISSN 1210-1168. 

150 Scénář záchrany.. nebo smrti. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(11.3.2015), 3. ISSN 1213-8991. 

151 HRUBEŠ, Karel. Právník jel do Libanonu pro peníze, agent pro informace. Mladá fronta Dnes. Mafra 

a. s., 2015, XXV.(7.9.2015), 2. ISSN 1210-1168. 

152 Únosci Čecha pustili rukojmí vyznávající islám. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(8.4.2015), 

8. ISSN 1210-1168. 

153 Události dne: Uplácela, aby měla na práci, zajatý kuchař v Libyi, džihádisté neznají slitování. 

In:Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2015 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/stalo-

se/363790-..ibyi-dzihadiste-neznaji-slitovani.html 

154 VACULÍK, Radim. Některé z nás bili, všem šlo o život, vypověděl unesený český novinář. 

In: Novinky.cz[online]. Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/394386-nektere-z-nas-bili-vsem-slo-o-zivot-vypovedel-uneseny-cesky-

novinar.html 

155 Zaorálek chce vyšetřit, proč jel zpravodajec Psík do Libanonu. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 2016 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/394733-zaoralek-chce-vysetrit-proc-jel-

zpravodajec-psik-do-libanonu.html 

156 Vrátí se Pavel H. (49) sem? K ženě a 3 dětem? Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(11.3.2015), 2. ISSN 

1213-8991. 

157 BALOG, Marian. "Co čeká Pavla H. v zajetí islamistů?". Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(11.3.2015), 2. 

ISSN 1213-8991. 
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společnosti VAOS i spolupracovníka Pavla Hrůzy158, k případu se pro deník vyjádřil 

i mluvčí vysočinské policie159. 

Kromě tajných zdrojů, které v pěti případech uvedlo pouze periodikum Mladá 

fronta Dnes, se stejně jako v případě unesených žen k únosu Pavla Hrůzy vyjadřovali 

i bezpečnostní experti. Blesk stejně jako v případě pákistánského únosu nejvíce ze všech 

zdrojů využíval informace a výroky poskytnuté bývalým náčelníkem Vojenské 

zpravodajské služby Andorem Šándorem, kterého redaktoři citovali v osmi případech, 

mimo něj v deníku odkazovali i na výroky Karla Randáka a Adama Dolníka. Z televizní 

stanice ČT 24 přebrali vyjádření předsedy vojenského výboru NATO Petra Pavla, 

z rakouské stanice ORF vyjádření tamního bezpečnostního experta Petera Neumanna160. 

Deník MF Dnes se na bezpečnostní experty obrátil ve dvou případech, konkrétně 

na Andora Šándora a Karla Randáka161, server Novinky.cz pak citoval vyjádření Adama 

Dolníka a Karla Randáka162. 

Výzkumná otázka 4: Jaké informační zdroje média využívala? 

Prostřednictvím této výzkumné otázky jsem se snažila odpovědět na to, z jakých zdrojů 

sledovaná média získávala své informace. Zároveň jsem se touto cestou pokusila potvrdit 

nebo vyvrátit čtvrtou z hypotéz, která předpokládá, že informace k tématům nejčastěji 

podávali zástupci státu a bezpečnostních složek. V rámci vyhledávání citovaných zdrojů 

v příspěvcích týkajících se únosů Hany Humpálové, Antonie Chrástecké a Pavla Hrůzy 

se tato hypotéza potvrdila jen z části. Informace v obou případech podávali nejčastěji 

vrcholní představitelé státu, k oběma tématům se vyjádřili celkem sedmadevadesátkrát, 

z toho bylo k únosu dvou Češek v Pákistánu čtyřiašedesát citací a parafrází, v případě 

Čecha zadržovaného v Libyi pak třicet tři. Co se týče vyjádření bezpečnostních služeb, 

média jejich informace přímo neposkytovala. Informace od ministerstev a dalších 

                                                 

158 HRUBEŠ, Karel. Odměna za hazard v poušti: 3 700 korun denně. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015,XXV.(11.3.2015), 1. ISSN 1210-1168. 

159 JAKUBCOVÁ, Hana. Kolem uneseného v Libyi je velké ticho. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2016, XXIV.(8.1.2016), 12. ISSN 1210-1168. 

160 Scénář záchrany.. nebo smrti. Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(11.3.2015), 3. ISSN 1213-8991. 

161 JAKUBCOVÁ, Hana. Kolem uneseného v Libyi je velké ticho. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2016, XXIV.(8.1.2016), 12. ISSN 1210-1168. 

162 JANÁKOVÁ, Barbora. Zveřejnění výkupného ohrožuje záchranu Čecha uneseného v Libyi. 

In: Novinky.cz[online]. Borgis a. s., 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/394247-zverejneni-vykupneho-ohrozuje-zachranu-cecha-uneseneho-v-

libyi.html 
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politických zástupců státu pouze v obou případech doplňovala o vyjádření 

bezpečnostních expertů, kteří již v bezpečnostních a informačních službách nepůsobí. 

V případu unesených žen byly významnými zdroji sledovaných médií zahraniční zdroje 

a další tuzemská média, výrazně větší prostor pak média věnovala rodinám a známým 

obětí. Při referování o únosu Pavla Hrůzy pak v médiích zcela chyběly zdroje z řad 

rodinných příslušníků a známých, podstatně méně byla odkazována i další česká média. 

Po politických osobnostech byly nejvýznamnějšími zdroji v jeho případě zahraniční 

média a bezpečnostní experti. 

5.5. Familiární označení 

V tomto úseku výzkumu se zabývám tím, jak vybraná média zachází s pojmenováním 

a označováním obětí únosů. Zároveň se v případě této části analýzy již dostávám 

k ověřování hypotézy, která předpokládá určitý způsob ovlivnění výsledků genderem 

unesených osob. Už prvotní seznámení s analyzovanými texty upozornilo, že s tématem 

unesených Češek bylo zacházeno výrazně odlišným způsobem než v případě únosu Pavla 

Hrůzy.  

K tomuto šetření na následujících stránkách připojuji tři grafické přílohy 

zpracovávající sesbíraná data. Předem je třeba upozornit, že dvě z nich zpracovávají 

výskyt problematických výrazů pouze v pokrytí případu unesených žen. Příspěvky 

věnující se únosu Pavla Hrůzy totiž žádné familiární verze jeho jména ani nevhodná 

pojmenování neobsahovaly, k nahrazení jeho jména autoři nejčastěji užívali pouze 

označení jako unesený Čech, muž nebo kuchař (v tomto případě se nejednalo o označení 

jím vykonávané profese, ale o obor jeho vzdělání). 
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Graf č. 8: Používání familiárních výrazů v případě únosu dvou Češek v Pákistánu 

 

Popis grafu č. 8: 

Jak už bylo uvedeno na začátku této podkapitoly, tento graf zpracovává pouze data 

sesbíraná při zkoumání pokrytí případu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové. Nejedná 

se přitom o opomenutí druhého zkoumaného případu. Unesený Pavel Hrůza totiž 

v žádném ze sledovaných médií nebyl pojmenováván familiárním nebo nevhodným 

výrazem. Oproti tomu unesené ženy byly často označovány zdrobnělými tvary svých 

jmen (Hanka, Hanča, Tonča, Tonička,…) nebo označeními jako dívky, holky či děvčata, 

jejichž maskulinní verze jako chlapec, hoch nebo kluk se v textech o Pavlu Hrůzovi 

nevyskytovaly. Například slovo dívka přitom Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český 

definuje jako výraz označující nedospělou resp. dospívající osobu ženského pohlaví, ženu 

v nesezdaném vztahu k muži nebo z nářečí pocházející výraz pro služebnou.163 

Podobných nebo totožných významů pak nabývají i zbylé užívané výrazy. Ty jsou 

v případě označení dospělých osob v médiích zjevně nevhodné, jak podle definice 

z jazykové příručky, tak i dle příruček žurnalistických. Například PhDr. Štěpán Vymětal 

                                                 

163 Slovník spisovného jazyka českého: Definice slova dívka. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=d%C3%ADvka&sti=EMPTY&where=hesla&hsu

bstr=no 

8; 15,7 %

10; 21,7 %

17; 39,5 % 

43; 84,3 %

36, 78,3 %

26; 60,5 %

0 10 20 30 40 50

Blesk

MF Dnes

Novinky

Používáná familiérních výrazů v případě únosu dvou 
Češek v Pákistánu

NE

ANO



51 

v brožuře Novináři a oběti trestných činů připomíná, že „obětem trestných činů by měla 

veřejnost a novináři zachovat úctu. Čin nic nezměnil na jejich statusu. (…) Nelze o oběti 

hovořit familiárním způsobem.“164 

Při sběru dat využitých v tomto grafu byly jednotlivé články roztřízeny na ty, které 

žádné z familiárních označení neužívaly, a na ty, ve kterých se naopak vyskytovaly. 

Navzdory poučkám, v případě všech tří zkoumaných médií převažovaly příspěvky, které 

takovéto výrazy obsahovaly. V případu bulvárního deníku Blesk, který takové výrazy 

používal nejhojněji, bylo familiární označení žen použito v 84,3 procentech 

z jedenapadesáti příspěvků. Mladá fronta Dnes se familiárním výrazům označujícím oběti 

nevyhnula v 78,3 procentech z čtyřiceti šesti textů, server Novinky.cz je pak 

z třiačtyřiceti článků použil v 60,5 procentech. 

V porovnání s případem mužské oběti únosu v Libyi je tedy patrné, že adekvátní 

označení jsou zastoupena ve výrazné menšině oproti těm, které ženské oběti do jisté míry 

degradují svou familiárností a dle výkladu slovníku spisovného jazyka českého je de facto 

označují za nedospělé.  

Graf č. 9: Používaná familiární označení Češek unesených v Pákistánu 

 

 

                                                 

164 VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a oběti trestných činů. s. 18 
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Popis grafu č. 9: 

Zatímco o uneseném Pavlu Hrůzovi vybraná média referovala v rámci etických zásad 

za použití konzervativních pojmů165, v případě Hany Humpálové a Antonie Chrástecké 

si s takovouto zásobou pojmů nevystačila. 

Data pro tento graf nevychází z kompletního součtu těchto slov, ale pouze z počtu 

článků, ve kterých se v jednotlivých médiích objevila. Silné zastoupení měly familiární 

výrazy zejména v deníku Blesk. Ten nejčastěji užíval zdrobněliny křestních jmen obětí: 

Hanka (37) a Tonča (40), zdaleka se ale nevyhnul ani verzím Tonička (29), Hanča (10) 

a Tonka (2). Ženy byly často označovány jako dívky (29), několikrát rovněž jako holky 

(5) a děvčata (5). 

V Mladé frontě Dnes měl většinové zastoupení familiární výraz dívky, který 

se v listu objevil dvaatřicetkrát. Méně pak byly používány zdrobnělé verze jmen obou 

žen: Tonča (5), Tonička (3), Hanka (3), Hanička (2), Hanča (1). Ve čtyřech případech pak 

deník dvojici označil za holky. 

Podobně na tom byl i informační server Novinky.cz. O ženách psal jako o dívkách 

(24), holkách (2) a děvčatech (1). Jejich jména pak byla použitá ve verzích Hanča (2), 

Tonča (2), Tonička (1) a Hanka (1). 

Graf č. 10: Práce s identitou obětí únosů 

 

                                                 

165 Tj. celé jméno, příjmení při opakované zmínce, v případě článků, které neodkrývaly jeho identitu 

zcela, Pavel H.; označení jako Čech nebo český kuchař 
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Popis grafu č. 10:  

Dalším možným kritériem, které zachycovalo rozdíly v přístupu k obětem v závislosti 

na jejich genderu, bylo používání křestního jména namísto celého. Takovýto trend 

popsala již Jana Valdrová ve své studii Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. 

Vypozorovala, že „v českém jazykovém prostředí se hierarchizace pohlaví projevuje 

familiárním označováním žen křestními jmény, zatímco jejich mužské protějšky jsou 

nazývány příjmením a funkcí.“166 

Co se týče přístupu ke zveřejňování identity obětí, byly ve zkoumaném vzorku 

mediálních výstupů vypozorovány tři různé přístupy. Média buď pracovala s celým 

jménem obětí, případně samostatně s jejich příjmením, které užívala jako zkrácenou verzi 

celého jména při opakované výpovědi. Druhá kategorie se pak již zabývá samotným 

problematickým užitím osamoceného křestního jména k pojmenování unesených osob. 

Do třetí kategorie „nezmíněno“ spadají články, při jejichž sestavování autoři nemuseli 

mít informace o obětech nebo jejich identitu cíleně nezmínili (např. kvůli ochraně 

soukromí unesených osob nebo třeba nízké důležitosti tématu v rámci celého článku). 

Do stejné kategorie jsem pak zařadila i texty, které užívaly zkrácenou verzi jmen, 

nejčastěji kvůli zachování anonymity zmíněných osob. Oběti v nich autoři označovali 

jako Pavla H., Antonii Ch. a Hanu H., křestní jméno zde tedy neplnilo funkci familiárního 

pojmenování. Jako samostatná kategorie pak byla zařazena osamocená křestní jména 

užitá v titulku, kde již nesloužila ani jako zkrácené verze jmen po předchozím zmínění 

jeho celé podoby, ale měla již sama o sobě nést prvotní informaci o tom, kdo bude 

v navazujícím textu figurovat.  

Co se týče nezmiňování jmen obětí, všechna vybraná média byla diskrétnější 

v případě uneseného Pavla Hrůzy. Ač je počet textů dotýkajících se jeho případu 

vzhledem ke kratší době jeho zadržování nižší, všechny zvolené tituly o něm referovaly 

za užití pouze opisných označení častěji, než o Haně Humpálové a Antonii Chrástecké. 

V článcích zabývajících se jeho osobou navíc zcela chybí užívání samostatného křestního 

jména, nevyskytuje se jako zkrácená podoba celého jména při opakovaném použití a ani 

samostatně v titulcích. 

                                                 

166 VALDROVÁ, Jana. Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. s. 186 
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Jak již bylo zmíněno, pokrytí případu únosu Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové se jen v malé části případů vyhnulo zveřejnění jejich identity. V případě 

tohoto tématu nicméně u všech médií ani nutně nepřevažovaly texty držící se celého 

jména nebo pouhého příjmení obětí. 

Například v deníku Blesk byla celá jména obětí bez výskytu samostatně stojícího 

křestního jména užito jen v sedmi případech. Nejčastěji pak bulvární deník v textech 

užíval křestní jméno jako zkrácenou formu při opakovaném zmínění. Tento jev byl 

ve zkoumaných obsazích zjištěn jedenačtyřicetkrát, z toho ve čtrnácti případech byly 

unesené ženy identifikovány jen za pomocí křestního jména bez zjevného záměru 

v utajení jejich identity. V titulcích pak křestní jména nebyla užívána tak často, z devíti 

případů výskytu tohoto jevu můžeme zmínit třeba zprávu s titulkem Češky unesené 

v Pákistánu. Těžký návrat k normálnímu životu. Hanka přijala islám, zradila Tonču?167 

nebo tu s titulkem První kroky Tonči (27)168. Ve všech případech výskytu křestních jmen 

v titulku pak redaktoři deníku Blesk užívali jejich familiární verze. 

Mladá fronta Dnes ve svých článcích mnohem častěji pracovala pouze s celými 

jmény unesených žen (25 případů), užití pouhého křestního jména se ale periodikum 

přesto nevyhnulo. Z čtrnácti takových výskytů pak autoři dotyčné ženy třikrát označili 

v titulku pouze křestním jménem, jako například v komentáři s titulkem Hana, Antonie 

a kličky politiků169 nebo ve zprávě s titulkem Přátelé slaví. Tonča je zpátky 

z Pákistánu170, kde je navíc křestní jméno použito ve familiárním tvaru. 

Nejserióznější a nejdiskrétnější přístup k uneseným osobám měl v obou kauzách 

informační portál Novinky.cz. V případě únosu Pavla Hrůzy se redaktoři serveru 

nejdůsledněji vyhýbali opakování jména oběti (zmíněno bylo jen v deseti z jedenatřiceti 

příspěvků), podobná tendence pak byla pozorovatelná i v kauze Češek unesených 

v Pákistánu (z třiačtyřiceti textů nebyla identita žen zmiňována v patnácti případech). 

Také výskyt samostatně stojících křestních jmen byl oproti zvoleným tištěným 

                                                 

167 BLAHA, Etienne. Češky unesené v Pákistánu. Těžký návrat k normálnímu životu Hanka přijala islám, 

zradila Tonču? Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(17.8.2015), 6. ISSN 1213-8991. 

168 BLAHA, Etienne. První kroky Tonči (27). Blesk. CNC a. s., 2015, XXIII.(19.8.2015), 3. ISSN 1213-

8991. 

169 MARJANOVIČ, Teodor. Hana, Antonie a kličky politiků. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(30.3.2015), 14. ISSN 1210-1168. 

170 VOTRUBA, Viktor. Přátelé slaví. Tonča je zpátky z Pákistánu. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(30.3.2015), 1. ISSN 1210-1168. 
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periodikům výrazně nižší. V titulku byla křestní jména unesených použita jednou, a to 

v glose Hanča a Tonča byly potrestány dost171. V případě zprávy s titulkem Jsem trochu 

optimističtější, naznačil Zeman k Češkám uneseným v Pákistánu172 jsou křestní jména 

užita v popisku fotografie, ve zprávě s titulkem Na internetu se objevilo video s Češkami 

unesenými v Pákistánu173 se pak samostatná křestní jména kromě popisku fotografie 

vyskytují jen v citaci osob blízkých obětem. 

Výzkumná otázka 5: Byly v pojednávání o jednotlivých kauzách používány 

familiární označení a verze jmen unesených? 

Jak dokazují poznatky z této podkapitoly, ve všech sledovaných médiích byly používány 

familiární verze jmen unesených a nevhodná označení jejich osob. S těmito výrazy ovšem 

všechna média pracovala výhradně při referování o unesených ženách, v případě Pavla 

Hrůzy nebylo užíváno samostatné křestní jméno, jeho familiární verze ani další označení 

jako chlapec, hoch nebo kluk, které jsou maskulinními protějšky ke slovům dívka, děvče 

a holka. Tyto výrazy označující nejčastěji nedospělé osoby ženského pohlaví přitom byly 

v případě únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové užity sto dvakrát. Spolu 

s používáním křestních jmen a jejich zdrobnělých verzí se tak zkoumaná média 

o zadržovaných ženách vyjadřovala průměrně v 74 procentech familiárně. V tomto 

případě tak byla potvrzena hypotéza 5, ve které předpokládám, že v případě unesených 

Češek byla familiární označení používána výrazně častěji.  

5.6. Zobrazení obětí v negativním kontextu 

Posledním jevem, který jsem v rámci analýzy vybraných mediálních obsahů sledovala, 

bylo možné představování obětí únosů v negativním kontextu. Většina textů věnujících 

se oběma kauzám sice byla zpravodajského charakteru, část z nich se ale určitému 

subjektivnímu hodnocení nevyhnula. V případě obou únosů bylo Ministerstvem pro 

                                                 

171 ŠVAMBERK, Alex. GLOSA: Hanča a Tonča byly potrestány dost. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 

2015 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/komentare/365754-glosa-hanca-a-tonca-byly-

potrestany-dost-alex-svamberk.html 

172 Jsem trochu optimističtější, naznačil Zeman k Češkám uneseným v Pákistánu. In: Novinky.cz [online]. 

Borgis a. s., 2015 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/365383-jsem-trochu-

optimistictejsi-naznacil-zeman-k-ceskam-unesenym-v-pakistanu.html 

173 Na internetu se objevilo video s Češkami unesenými v Pákistánu. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. s., 

2013 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/306125-na-internetu-se-

objevilo-video-s-ceskami-unesenymi-v-pakistanu.html 
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zahraniční věci České republiky doporučeno nevstupovat na daná území kvůli možným 

bezpečnostním rizikům. Jak už ale bylo zmíněno v knize Pomoc obětem (a svědkům) 

trestných činů, nelze tvrdit, že za své utrpení si oběti mohou sami, jako viník by měly 

vždy být brány osoby, které se násilného činu dopustily.174 Zejména případ únosu Hany 

Humpálové a Antonie Chrástecké vyvolal silnou veřejnou odezvu, kterou bylo možné 

například na internetu sledovat jak v diskuzích pod články na on-line médiích, tak 

i v příspěvcích a komentářích na sociálních sítích. Komentářům k případům se nevyhnuly 

ani veřejně známé osobnosti, které média citovala. Část z nich přitom označovala unesené 

osoby za spoluviníky situací, ve kterých se ocitly. Na tento jev jsem se zaměřila zejména 

z toho důvodu, že stigmatizace obětí je jedním z hlavních podnětů pro sekundární 

viktimizaci osob dotčených kriminalitou. V hypotéze 6 navíc na základě předchozího 

seznámení s tématy předpokládám, že do negativního kontextu byly v textech vybraných 

médiích stavěny především ženy unesené v březnu 2013 v Pákistánu. Tento předpoklad 

mimo jiné vychází i z odlišných stereotypů, se kterými média příslušníky různých 

genderů ztotožňují.  

Výzkumná otázka 6: Byly unesené osoby v médiích prezentovány v negativním 

kontextu, a kdo byl případně původcem takového hodnocení? 

V případě únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké se sice objevovaly určité 

spekulace o správnosti jejich jednání i přímé výtky ze strany veřejně známých osobností, 

rozhodně se ale nejednalo o tak častý jev, jakým byla například v předchozí kapitole 

zkoumaná familiárnost. Kritické hlasy se objevovaly především po propuštění žen 

ze zajetí, zvolená média se nejčastěji vracela k vyjádřením prezidenta České republiky 

Miloše Zemana. Klíčovým bodem kritiky obětí se stala jeho prohlášení v pořadu 

Pressklub z 29. března 2015 na rozhlasové stanici Frekvence 1: 

„S děvčaty se určitě nesejdu. Jednaly neprozřetelně a udělaly starosti rodině 

i českému státu. To není Zikmund a Hanzelka, tedy slavní cestovatelé, to je dvojice 

dívek, které jednaly velmi neprozřetelně. Neprospěly České republice, protože způsobily 

starosti sobě, své rodině, svým známým a přátelům a koneckonců i českému státu. 

Já velmi rád přijmu možná v utajení, protože některé věci se nemají zveřejňovat, ty, kdo 

se zasloužili o jejich osvobození. Těm dívkám jenom na dálku popřeji, aby už nikdy 

                                                 

174 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. s. 25 
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neopakovaly tu hloupost, které se dopustily. A všem, kteří se rozhodnou, že budou 

cestovat do nebezpečných zemí či provincií, doporučím, aby se právě na příkladě těchto 

dívek rozmysleli.“ 175 

Část tohoto výroku byla citována v deníku Blesk celkem čtyřikrát, v Mladé frontě 

Dnes jednou, Novinky.cz pak část výroku použily za sledované období dvakrát.  

Miloš Zeman je autorem i dalšího kontroverzního prohlášení stigmatizujícího 

unesené osoby, ve kterém ženy unesené v Pákistánu de facto označuje za děti, navíc 

akcentuje fakt, že se jedná o ženy, když jejich případ staví do kontrastu s dalším případem 

unesených českých občanů, o nichž říká, že jsou „za a. muži a za b. dospělí muži“176. 

Část z rozhovoru pro TV Blesk, ve které Miloš Zeman opakuje, že by obě ženy „ohnul 

přes koleno a dal by jim pár přes zadek“ 177, použil za sledované období podle databáze 

Newton media tištěný deník Blesk ve dvou případech, v návaznosti na obě tato prohlášení 

pak byla zpracována i anketa, v níž měli čtenáři Blesku vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas 

s prezidentovým názorem. Kromě projevů prezidenta a veřejnosti deník Blesk registroval 

i další pejorativní názory na osoby Hany Humpálové a Antonie Chrástecké. V příspěvku 

s titulkem Chybí mu lidskost z 31. března 2015 je kromě Miloše Zemana citován i Karel 

Schwarzenberg, který mimo jiné soudil, že „dívky udělaly blbost“.178 

Názor veřejnosti na Antonii Chrásteckou a Hanu Humpálovou nezajímal jen 

bulvární deník Blesk, ale i Mladou frontu Dnes a Novinky.cz. V komentáři MF Dnes 

s titulkem Zeman jim neodpustí. A co vy? z 31. března 2015 autor kromě prohlášení 

Miloše Zemana na adresu žen, které po dobu dvou let zůstávaly v zajetí pákistánských 

únosců, použil i výběr z komentářů čtenářů zpravodajského portálu iDnes.cz. Znovu zde 

opakuje výroky, které ženy označují za „naivní husičky“, nevynechává ani komentáře 

soudící, že si ženy své trýznění zasloužily a měly by se omluvit státu, nebo ty 

zesměšňující jejich vzhled.179 Případu byly věnovány i příspěvky ve Fóru čtenářů 

                                                 

175 Záznam tohoto pořadu je dostupný na stránce http://www.frekvence1.cz/radio/zaznamy-poradu/audio-

zeman-v-pressklubu-xx-16508 

176 Hanča a Tonča by měly dostat na zadek, řekl Zeman. Dostupné z: 

http://tv.blesk.cz/video/2396923/hanca-a-tonca-by-mely-dostat-na-zadek-rekl-zeman.html. 

177 ibid 

178 RENOVICA, Vera. Chybí mu lidskost!. Blesk. Czech News Center a.s. 2015, XXIII. (31.1.2015), 2. 

ISSN 1213-8991. 

179 KORECKÝ, Miroslav. Zeman jim neodpustí. A co vy? Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015, XXV.(31.3.2015), 12. ISSN 1210-1168. 
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z 9. února 2016, ve kterém se čtenáři MF Dnes vyjadřovali k informacím o zaplacení 

výkupného. Jeden z přispívajících čtenářů na adresu Hany Humpálové poznamenal, že 

„jedna z nich je možná nepoužitelná, protože se z ní stal islámský fanatik, a tudíž také 

bezpečnostní riziko“180. 

Novinky.cz reflektovaly názory náhodných diskutujících ze sociálních sítí už 

několik dní po únosu, zejména pak na facebookových stránkách vytvořených na podporu 

obou žen. Příspěvek z 20. března 2013 nese takové hodnocení už v titulku Holky to 

podcenily, držte se, přejí lidé rodinám dívek unesených v Pákistánu. Podle v příspěvků 

citovaných diskutérů by si pak ženy, které jen před několika dny padly do zajetí, 

zasloužily „pořádně vynadat“.181 

Co se týče autorských hodnocení chování a osob Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové, v deníku MF Dnes se vyskytovala pouze v publicistických textech a to 

ve dvou případech. V již zmíněném textu Zeman jim neodpustí. A co vy? autor hodnotí 

negativní přístup veřejnosti k osvobození žen, vyjadřuje ale také názor, že si ženy za únos 

mohou samy: 

„S mnoha argumenty prezidenta i jiných karatelů lze přitom samozřejmě jen 

souhlasit. Touha poznávat i turisticky dosud neobjevené končiny je dnes hodně riskantní 

podnik. Za své uvěznění si proto obě Češky jistě mohly hlavně samy.“182 

Další pejorativní hodnocení pak vyjádřil v glose Češi mohou být cennějším 

zbožím. Cena za hlavu je daná z 10. února 2016 autor Marek Přibil, když shrnoval možné 

úhly pohledu na zveřejnění informace o výkupném:  

„Dívky byly kvůli publikaci citlivých informací vystaveny štvavé kampani 

ze strany spoluobčanů, kteří nejsou s to pochopit enormní výši výkupného. A stát byl pro 

změnu vystaven sžíravým otázkám, kolik teroristických jednotek jsme to vlastně za ono 

                                                 

180 Fórum čtenářů. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2016, XXVI.(9.2.2016), 13. ISSN 1210-1168. 

181 Holky to podcenily, držte se, přejí lidé rodinám dívek unesených v Pákistánu. In: Novinky.cz [online]. 

2013 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/296524-holky-to-podcenily-drzte-se-

preji-lide-rodinam-divek-unesenych-v-pakistanu.html 

182 KORECKÝ, Miroslav. Zeman jim neodpustí. A co vy? Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV. 

(31. 3. 2015), 12. ISSN 1210-1168. 
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výkupné vyzbrojili a kolik lidských životů tím v příčinné souvislosti zmařili. Za dvě 

mladé káči, které jely tam, kam neměly, navzdory varováním...“183 

Také na serveru Novinky.cz se osobní názory, resp, negativní hodnocení Antonie 

Chrástecké a Hany Humpálové redaktorů objevily pouze v publicistické rubrice. Jediným 

takovým případem byla glosa Hanča a Tonča byly potrestány dost z 31. března 2015 

autora Alexe Švamverka: 

„Přestože obě měly pětadvacet, chovaly se zcela nedospěle, jako splašené 

teenagerky, které si jen plnily svůj sen bez ohledu na okolí a realitu, kterou ignorovaly. 

Obě za to tvrdě zaplatily. Prošly si peklem, které si jen málokdo dokáže představit. Byly 

dva roky v zajetí, izolované od svých blízkých, v cizím prostředí v zoufalých 

hygienických a zdravotních podmínkách. I kdyby nečelily fyzickému násilí, toto 

stačí.“184  

Jak už ukázala předchozí část analýzy zkoumající přístup médií k obětem únosů 

z hlediska užívání familiárních výrazů, v případě Pavla Hrůzy uneseného v roce 2015 

v Libyi zachovávala média neosobní přístup. V podobném duchu se také nesla prohlášení, 

ve kterých je možné vysledovat určité negativní hodnocení chování Pavla Hrůzy. Zatímco 

v případě únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké se většina kritiky obracela 

k turistické motivaci jejich cesty do nebezpečné oblasti, některé z příspěvků hodnotily 

chování Pavla Hrůzy jako hazard se životem kvůli výdělku. Určité hodnocení Pavla 

Hrůzy se vyskytlo ve dvou zprávách MF Dnes. První psaná Karlem Hrubešem obsahuje 

odkaz k tomu, že pobyt v Libyi byl označen jako nebezpečný Ministerstvem zahraničních 

věcí, už v titulku Odměna za hazard v poušti: 3 700 korun denně 185. Ve zprávě Výkupné, 

nebo smrt stejného autora pak k jisté formě kárání směřuje i Bohuslav Sobotka:  

                                                 

183 PŘIBIL, Marek. Češi mohou být cennějším zbožím. Cena za hlavu je daná. Mladá fronta Dnes. Mafra 

a. s., 2016, XXXVI., (10. 2. 2016), 13. ISSN 1210-1168. 

184 ŠVAMBERK, Alex. GLOSA: Hanča a Tonča byly potrestány dost. In: Novinky.cz [online]. Borgis a. 

s., 2015 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/komentare/365754-glosa-hanca-a-tonca-

byly-potrestany-dost-alex-svamberk.html 

185 HRUBEŠ, Karel. Odměna za hazard v poušti: 3 700 korun denně. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 

2015,XXV.(11.3.2015), 1. ISSN 1210-1168. 
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„Chtěl bych důrazně požádat všechny naše občany, aby se chovali odpovědně, 

respektovali doporučení ministerstva zahraničí a necestovali do zemí, kde jejich pobyt 

znamená permanentní ohrožení života.“ 186 

Poslední zpráva, která do jisté míry staví Pavla Hrůzu do negativního kontextu, 

vyšla v deníku Blesk a reaguje na text MF Dnes Odměna za hazard v poušti: 3700 korun 

denně v krátké zprávě s titulkem V Libyi ho držel plat 160 tisíc? 187 

U šesté výzkumné otázky tak došlo k potvrzení hypotézy 6 předpokládající, že 

unesené ženy byly prezentovány v negativním kontextu častěji než Pavel Hrůza, zejména 

pak ze strany zdrojů médií. Z nich byly nejcitovanější negativní komentáře unesených 

žen pronesené Milošem Zemanem, které se ve sledovaných médiích objevily sedmkrát. 

Významný byl také způsob, jakým byly názory na „spoluvinu“ obětí vyjádřeny. Zatímco 

v případě únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové byla užívána přímo spojení jako 

„můžou si za to samy“188 a vulgární výrazy jako „naivní husičky“189, ve třech případech, 

které byly označeny jako negativní hodnocení Pavla Hrůzy, šlo o konstatování, že „cesty 

za prací do Libye jsou hazard“190. 

  

                                                 

186 HRUBEŠ, Karel. Výkupné, nebo smrt. Mladá fronta Dnes. Mafra a. s., 2015, XXV.(10.3.2015), 1. ISSN 
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a. s., 2015, XXV.(7.10.2015), 13. ISSN 1210-1168. 
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6. Závěr 

Téma násilných trestných činů je v médiích oblíbené, zároveň s sebou ale nese specifická 

úskalí. Dotýká se osob, které se kvůli násilnému činu na nich spáchaném stávají 

mediálními „celebritami“ a které náhle stojí ve středu zájmu ne díky vlastním 

schopnostem nebo úspěchům, ale jako oběti. Mediální pracovníci by proto měli při 

referování o nich postupovat citlivě a zachovávat si profesionální přístup. Dle mnou 

provedené analýzy textů v deníku Blesk, Mladá fronta dnes a na zpravodajském serveru 

Novinky.cz týkajících se obětí únosů, které zůstávaly v rukou únosců až roky, se 

v českých médiích s profesionálním přístupem setkat můžeme. Jak ale také analýza 

ukázala, média při pokrývání dvou zvolených kauz „měřila dvojím metrem“ v závislosti 

na tom, jestli se jednalo o muže nebo ženy. 

Tato bakalářská práce se zaměřovala na to, jak vybraná česká média referují 

o dvou případech dospělých Čechů v zahraničí. Prvním tématem byl únos Antonie 

Chrástecké a Hany Humpálové při průjezdu Pákistánem, který se odehrával mezi lety 

2013–2015. Druhým případem byl pak únos Pavla Hrůzy. Ten byl unesen v březnu 2015 

z jeho pracoviště v Libyi, na rozdíl od unesených žen ale bohužel zůstává v zajetí dodnes.  

V teoretické části práce jsem se pokusila představit etické zásady referování 

o obětech násilí. Pomocí užité odborné literatury jsem také shrnula základní chyby, 

kterých se při pokrývání takto citlivých témat mohou novináři dopouštět. V druhé zásadní 

kapitole teoretické části jsem se pak pokusila osvětlit problematiku genderu a stereotypů, 

které na základě něj přetrvávají a odrážejí se i v mediálních výstupech. 

Jako metodu pro zkoumání vybraných případů jsem využila kvantitativní 

obsahovou analýzu, s jejíž pomocí bylo možné zaměřit se na zkoumané jevy objektivně 

a na základě sebraných dat je mezi jednotlivými tématy porovnat. Téma unesených žen 

bylo v médiích zpracováno častěji, přičemž většina textů se týkala primárně jejich únosu. 

Při porovnání lhůty prvního roku trvání případů se ale častěji objevovalo téma uneseného 

muže, tentokrát ale z větší části jako vedlejší linka celého textu. Co se týče zdrojů 

informací, v obou případech převládaly oficiální zdroje. V referování o Antonii 

Chrástecké a Haně Humpálové ale figurovali i jejich blízcí a rodinní příslušníci, osobnější 

rovina příspěvků pak v případě Pavla Hrůzy téměř absentuje. 

Výrazný rozdíl mezi referováním o případech, které jsou si až na gender obětí 

velmi podobné, analýza potvrdila v otázkách zaměřujících se na familiární označování 
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unesených a jejich případné zobrazování v negativním kontextu. Hana Humpálová 

a Antonie Chrástecká byly ve zkoumaných mediálních výstupech zobrazovány pomocí 

familiárních označení v 75 procentech případů. O uneseném Pavlu Hrůzovi se přitom 

média žádným výrazem ekvivalentním k těm, které užívala v případě žen, nevyjadřovala. 

Zatímco o obětech pákistánského únosu se v médiích psalo jako o dívkách, holkách, 

Haničce a Toničce, v případě muže se žádné zdrobnělé verze jeho jména, samostatně 

stojící křestní jméno, ani výrazy jako chlapec nebo kluk vůbec neobjevovaly. Tato 

do značné míry dehonestující označení unesených žen se v největší míře objevovala 

v bulvárním deníku Blesk, výrazný rozdíl v míře jejich použití ale mezi ním a médii 

Mladá fronta Dnes a Novinky.cz, které se profilují jako seriózní, nebyl. 

Rozdíl mezi tématy tvořil také fakt, že v případě unesených žen se v médiích 

dostalo prostoru osobnostem ale i redaktorům, kteří ženám připisovali spoluvinu na únosu 

a kteří je tak buď přímo stigmatizovali, nebo alespoň k jejich očerňování dávali podnět. 

Autorem nejcitovanějších pejorativních komentářů na adresu Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové byl Miloš Zeman, který kromě nepatřičné familiárnosti a očerňování obou 

žen také předestřel, že by si za to, že se „nechaly unést“, zasluhovaly fyzický trest. 

V případě Pavla Hrůzy pak bylo možné nalézt jen kultivovanější zmínky o tom, že práce 

v Libyi je hazard se životem. 

Smyslem této práce bylo ukázat, jak současná média referují o obětech únosů a jak 

se proměňují nároky na profesionalitu žurnalistů v případě, že jde o ženy. Srovnání těchto 

dvou případů ukázalo, že i přes deklarovanou rovnost pohlaví vyplývající z etických 

kodexů a z obecných předpokladů o lidské rovnoprávnosti v médiích rozdíly v tom, jak 

nakládají se zpravodajskými kauzami, existují.  
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7. Summary 

This bachelor thesis focuses on the way the Czech mediae reported about two cases of 

abducted Czech citizens in a foreign country with high security risk level and on the 

possible differences between reporting on male or female victims. The method chosen for 

examining the selected cases was quantitative content analysis which allowed us to focus 

objectively on the studied phenomena and to compare them on the basis of the collected 

data from media performances about both cases. 

In both cases, the official sources predominated. Unlike reporting on the issue of 

the abducted man, in the case of woman victims the family members occured in the role 

of sources. On the other hand, in the case of the kidnapped man the mediae were not 

reporting on his family and privacy. 

Even though the two cases were very similar, the analysis of the media 

performance also confirmed a significant difference based on the gender of victims, 

especially in areas focusing on familial labeling and eventual displaying victims in a 

negative context. The female victims were depicted by familial designations in 75 percent 

of cases. In the case of the male victim, nothing like that was discovered. 

In several cases, the female victims were also marked as partially guilty by authors 

of the articles and their sources of information, which is a significant mark of secondary 

victimization. The most used pejorative comments on the abducted women came from 

the Czech president Miloš Zeman. 

The purpose of this thesis was to show how the present mediae reported on victims 

of abductions and how the demands on journalistic professionalism are changing when 

reporting about women. Comparison of these two cases showed that despite the declared 

gender equality arising from the ethical codes and the general assumptions about human 

equality, the differences in how mediae present men and women do exist.  
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