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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce na téma Porovnání mediálního obrazu islámu po útoku na časopis 

Charlie Hebdo v české veřejnoprávní a soukromé televizi se věnuje výběru reportáží 

odvysílaných dvěma českými televizemi, a to veřejnoprávní (ČT 1) a soukromou (TV Nova). 

Účelem této práce je kvalitativní obsahovou analýzou zjistit, jaké je vyznění těchto reportáží, 

a tím pádem mediálního obrazu islámu po útoku na francouzský satirický časopis Charlie 

Hebdo. V první části práce jsou uvedeny informace o islámu, časopise Charlie Hebdo a 

událostech vztahujících se k tomuto tématu, následně teoreticky vymezeny pojmy z oblasti 

médií, jejich obsahu a výzkumu. Poté jsou charakterizována jednotlivá média a jsou 

přiblíženy i zkoumané reportáže. Další část práce se věnuje vlastní analýze výstupů a 

porovnání výsledků mezi zkoumanými médii. 
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Abstract 

 The bachelor thesis Comparison of the media portrayal of Islam after the attack on 

Charlie Hebdo magazine in Czech public service and private broadcasters focuses on 

reportages televised by two Czech broadcastings, public service (ČT 1) and private 

broadcastings (TV Nova). The purpose of this thesis is to apply the qualitative content 

analysis on these reportages in order to find out what is their message, and consequently the 

depiction of the media portrayal of Islam after the attack on the French satirical magazine 

Charlie Hebdo. The first part of the thesis states information about Islam, Charlie Hebdo 

magazine and facts related to this issue, followed by theoretical definition of media, their 

content and research. Furthermore, each broadcasting and also the topics of selected 

reportages are characterized. In the next part of the thesis the results of qualitative analysis are 

presented in detail and compared with mentioned broadcastings. 
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Úvod 

Práci zaměřenou na porovnání dvou zpravodajství jsem si vybrala z důvodu, že 

zpravodajství tvoří důležitou část našeho každodenního života. Někdo si kupuje noviny, 

jiný každý večer sleduje televizí zprávy, další poslouchá rozhlasové vysílání během 

jízdy autem. Žijeme ve velkém spěchu a jsme rádi, pokud stihneme vůbec zaznamenat 

základní informace a novinky ze světa kolem nás. Média se dotýkají v podstatě 

každého, kdo žije v moderním světě, kde techniky jako televize, rádio, chytré telefony  

a počítače jsou běžnou výbavou jedince. Jenže média také ovlivňují naše pocity, názory 

a pohled na události. Člověk by si ale měl udělat názor sám.  

Rozdíl se skrývá ještě také v tom, jakým způsobem daná média obsah podávají. 

Z toho důvodu jsem se zaměřila na zpravodajství dvou odlišných institucí – 

veřejnoprávní a soukromé televize, a to na Českou televizi a televizi Nova. Důvod je 

jednoduchý, jedná se o dva protipóly a taky nejsledovanější televize u nás. 

 Ve své práci se zajímám právě o to, jakým způsobem byly prezentovány 

události po loňském útoku na francouzský satirický časopis Charlie Hebdo, a také jde o 

porovnání prezentace ve veřejnoprávní a soukromé televizi. Toto téma mě zaujalo hned 

v momentě jeho dění, a to i se zaměřením na vnímání islámu a jeho mediálního obrazu. 

Zajímavá byla také změna v postoji lidí v mém okolí k otázce islamofobie a integrace 

islámu do Evropy. Když to řekneme jednoduše, dokud se terorismus děl „někde na 

východě“, tak nás to netrápilo. Nyní je ale situace jiná – tyto zlé události se dějí pouhé 

dvě hodiny letu z našich domovů. 

V první části práce jsou uvedeny informace o islámu, časopise Charlie Hebdo a 

událostech vztahujících se k tomuto tématu, následně teoreticky vymezeny pojmy z 

oblasti médií, jejich obsahu a výzkumu. Poté jsou charakterizována jednotlivá média a 

jsou přiblíženy i zkoumané reportáže. 

V další části se již věnuji výzkumu. Analyzované reportáže jsou vybrány 

chronologicky dle mnou vybraných 10 dat nejvíce spojovaných s událostmi 7. ledna 

2015 ve Francii a vyhledány pomocí Mediálního archivu NEWTON Media na základě 

zadaného data a klíčového slova. To znamená, že v každé televizi bylo vybráno 10 

reportáží, které byly zkoumány. 

Na získané články budu aplikovat jednu z metod výzkumu médií, a to 

kvalitativní analýzu, jejíž výsledky budu poté zpracovávat statistickými metodami. 

Určila jsem si výzkumné otázky, na které budu odpovídat neprodleně po přečtení 
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přepisu reportáží a na základě toho vyhodnotím výsledky u každé televize zvlášť. 

Následně provedu porovnání mezi televizemi. Na základě výstupů výzkumu potom 

potvrdím či vyvrátím stanovené hypotézy.  

Cílem této práce není posuzovat čistě jen objektivitu a pravdivost zpravodajství, 

ale zjistit jakým způsobem jsou reportáže prezentovány a zda obsahují strach či obavy 

z terorismu. Věnuji se i tomu, zda v reportážích nalezneme negativní stereotypizaci 

islámu. Také se zabývám tím, zda reportáže obsahovaly spojení útoku na Charlie Hebdo 

s útokem na svobodu slova. Závěrem porovnám mediální obraz islámu mezi oběma 

televizemi.  
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1. Islám a Evropa 

Islám je v knize Bronislava Ostřanského Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané 

kapitoly z „mediálního islámu“ (2014), popsán jako světové monoteistické náboženství, 

které je vyznáváno zhruba miliardou a půl věřících. Je založeno na učení proroka, 

duchovního a světského vůdce Arabů, Mohameda. Slovo islám znamená odevzdání se 

Bohu (arabsky Alláh). Vyznavačem islámu je muslim či muslimka, věří nejen ve 

zjevení, které Mohamed přijal (korán), ale také se řídí jeho příkladem (sunna), jenž 

formuje nejen myšlení, ale také chování muslimů v jejich životě, jak soukromém, tak 

společenském. Korán se záměrně nevěnuje rozsáhlým kapitolám učením tohoto 

náboženství či jeho projevům v kulturní a sociální rovině, ale soustředí se na ty aspekty, 

které lidé nevěřící v islám považují jako znepokojivé či problematické a které jsou 

rovněž nejčastěji zmiňovány v médiích. Tím pádem se jedná o časté předměty polemik, 

a jako takové se obvykle dostávají do zajetí různých stereotypů. (Ostřanský, 2014). 

1.1 Vznik islámu 

Islám vznikl počátkem 7. století na Arabském poloostrově v prostředí, kde se 

setkávalo a soupeřilo staroarabské pohanství s židovstvím a křesťanstvím. Muslimové 

vznik svého náboženství vykládají zjevením, které Bůh (Alláh) seslal prostřednictvím 

archanděla Gabriela Mohamedovi. Ten mu diktoval zjevený text koránu. Mohamed je je 

duchovním a světovým vůdcem Arabů. Bůh zvolil Mohameda, aby jeho prostřednictvím 

se lidem dostalo autentické Boží slovo. (Kropáček, 2002) 

To je jedním z podstatných článků muslimské víry. Muslimové věří nejen ve 

zjevení, jež Mohamed přijal, ale řídí se také jeho příkladem, formujícím nejen myšlení, 

ale také konání ve všech oblastech jejich života, soukromého i společenského. 

Muslimové považují islám za nejdokonalejší a nejvyšší náboženství, na křesťanství a 

židovství se dívají sice jako na náboženství, které pocházejí od pravého Boha, ale které 

zdeformovali. Kdo zná bibli, rozpozná v islámu rozsáhlé soubory totožných nebo velmi 

blízkých věroučných představ i etických pokynů. Nemálo badatelů soudí, že Mohamed 

se dlouhou dobu pokládal za dalšího proroka biblické linie, který byl poslán cíleně k 

Arabům.  Jejich počet v Hidžáru byl nemalý, ale Židé se nestali jeho stoupenci. Když se 

tak nestalo, jeho původní zájem o Židy se změnil v nepřátelství. Mohamed je pokládán 

za „pečeť proroctví“. Islám je vírou v jediného Boha, v tomto směru skutečně převzal 

základní myšlenku judaismu. (Kropáček, 2002) 



  

 

6

  

 Po přesídlení do Medíny se se židovstvím zcela rozešel. Dal vyvraždit židovské 

obyvatelé oázy Jathrib (dn. Medíny). Jejich ženy a děti prodal do otroctví. Korán 

připomíná, že Židé byli prvními nepřáteli islámu. Tento rozchod symbolicky vyjádřil 

změnou modlitebního směru, původně se muslimové modlili stejně jako Židé tváří k 

Jeruzalému, pak Mohamed určil za závazný směr k Mekce (Kropáček, 2002). 

„Co se týče křesťanství, islám uznává Ježíše jako jednoho z proroků, jednoho z 

předchůdců Mohammeda. Jednoznačně však odmítá myšlenku, že by Ježíš byl 

Vykupitelem a Božím synem. Podle islámského výkladu ostatně ani nezemřel na kříži. 

(Súra 4,157 praví: „Není pravda, že Ježíš byl ukřižován a zabit, neboť někdo jiný, kdo 

se mu podobal, byl ukřižován místo něho.“) (Janeček, 2011, s. 23) 

Je však možno říci, že islám převzal základní myšlenky judaismu, aniž by ovšem 

projevil vděčnost a sympatie svému učiteli. Co se týče křesťanství, tak je v podstatě 

ignoroval. Tato tendence přisvojovat si plody génia jiných je jedním z podstatných rysů 

islámu. Podle islámského pojetí Abraham, Mojžíš a Ježíš byli muslimy, přestože žili 

staletí před Mohammedem. Jejich následovníci – židé a křesťané – pak prý zfalšovali 

jejich učení, které ve skutečnosti prý už bylo totožné s tím, které později hlásal 

Mohammed (Súra 5,13.41). (Janeček, 2011, s. 23) 

Je třeba upřesnit, čemu odpovídá tato tendence islámu. Odpovídá vůli ovládat jiné. 

Kdyby uznali, co dluží hebrejskému monoteismu, nemohli by muslimové ovládnout celý 

svět.“  (Janeček, 2011, s. 23) 

Brzy po smrti Mohameda během několika desítek let vítězná vojenská tažení islám 

rozšířila od severní Afriky a také až k pomezí Indie. Tato expanze probíhala násilně a je 

při ní „obráceno“ původně křesťanské osídlení severní Afriky. Islám se však nešířil 

jenom násilně. Svou roli tady sehrává obchod a také kulturní bohatství muslimů.  

Prolnutím náboženství a tradic dobyvatelů s kulturami podmaněného obyvatelstva 

obohacenými o poznatky antického dědictví vzniká civilizace (hadára), která zažívá 

svůj zlatý věk v 8. a 9. století na východě a pak o několik staletí později na západě.  

Za vlády Abbásovců v 9. století dochází k největšímu rozkvětu islámu. V 

islamizovaných zemích bylo tolerování křesťanských obyvatel podmíněno vyššími 

daněmi. (Kropáček, 2002) 

Po dobytí Bagdádu Mongoly v roce 1258 nastává předěl a stagnace, přerušována 

vzepětím mocenským či kulturním vedla v průběhu 15. a 16. století ve prospěch 

Západu. Pro Evropu se na dlouhá staletí stal synonymem muslima Turek, protože 

výboje Osmanské říše na Balkáně poznamenaly historickou paměť nejen tamního 
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obyvatelstva. Je obsazen Balkánský poloostrov a hranice Osmanů se zastavují až na 

jižním Slovensku. (Kropáček, 2002) 

Po objevení Ameriky v roce 1492, který je rokem dotažení reconquisty ve 

Španělsku, je dobyta Granada. Na konci 15. století portugalští námořníci objeví cestu 

kolem Afriky a následně evropská námořní vojska vpadnou do týlu Turkům. (Kropáček, 

2002) 

V koloniální éře 19. století se mnohé muslimské země ocitají pod svrchovaností 

velmocí – Velké Británie, Francie a také Ruska, které okupuje zakavkazské státy. 

Koloniální nadvláda zaniká až po 2. světové vojně, ruská svrchovanost nad Kavkazem 

až rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. (Kropáček, 2002) 

Období přelomu 19. – 20. století na jednu stranu přineslo pokusy o obrození 

(nahda) a na druhou stranu posilování vlivu západních mocností, které po 1. světové 

válce vyústilo v přímé ovládnutí podstatné části islámského světa. Získání nezávislosti 

po 2. světové válce se v mnoha muslimských zemích pojilo s obdobím hledání a 

experimentování (arabský socialismus) a také s etablováním autoritářských režimů. 

Zdálo se, že islám bude ztrácet na svém vlivu, avšak 70. léta přinesla citelný zlom. 

Události arabského jara z let 2010 – 2011 přinesly zásadní zvrat. Oživování představ o 

střetu civilizací vedlo k obecnému zájmu o islám. (Ostřanský, 2014) 

Šestidenní válka Izraele se Sýrií a Egyptem v roce 1967 byla těžkou ranou pro 

muslimskou společnost, která těžce nesla újmu od židovského státu. V roce 1971 se za 

vojenské pomoci Indie odtrhl východní Pákistán. Nastala panika v islámském světě. 

(Kropáček, 2002) 

Radikální směry islámu, které byly do té doby v naprosté menšině, začaly 

ohlašovat boží trest za přijímání norem a ideologií západní civilizace do muslimského 

prostředí. Tvrdily, že import západních myšlenek se vždy obrátí proti muslimům. To 

jediné, co je může zachránit, je návrat ke koránu, a to doslovný. Zatímco západní 

společnost ve svém celku postmodernu přijala, pro islám byla nepřijatelná. Muslimové 

se tedy začali uzavírat a vracet k pravidlům koránu. (Kropáček, 2002) 

V 70. letech je tento proces v plném proudu. Ajatolláh Chomejní slaví v roce 1979 

triumf islámské revoluce v Íránu. Všechny naděje na zlepšení vztahů končí vpádem 

Sovětů do Afghánistánu ve stejném roce. To je čas vzniku organizace Al-Káida. Proti 

sovětské okupaci se rozpoutá boj ve jménu islámu. Osvobození Afghánistánu bylo 

cílem Al-Káidy. Do země proudí tisíce mladých mužů z arabských zemí, aby bojovaly 

jako mudžáhidové. (Kropáček, 2002) 
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„Mudžáhid – ten, kdo vede džihád. Termín se ujal především pro účastníky různých 

ozbrojených konfliktů, kladoucí důraz na svou islámskou identitu (např. afghánské 

bojovníky proti sovětské okupaci, iránské oponenty šáhova režimu nebo muslimské 

vojáky z alžírské války). V západních médiích obvykle mudžáhid figuruje jako „bojovník 

svaté války.“ (Ostřanský, 2014, s. 117) 

„Džihád – zbožné úsilí. Zatímco na Západě toto slovo obvykle nahání strach, pro 

muslimy má veskrze pozitivní konotace, a dokonce jde o oblíbené slovo. Džihád má 

mnoho forem, přičemž nemuslimská média reflektují zpravidla jedinou z nich, a to 

džihád mečem, nazývaný často svatou válkou.“ (Ostřanský, 2014, s. 48) 

„Džihádismus – tendence prosazovat islámské, resp. islamistické cíle ozbrojeným 

bojem. Jde o výraz převážně publicistický, v odborné literatuře se většinou neužívá a 

sémanticky poněkud splývá s dalšími mediálními pojmy, jako jsou islámský extremismus 

či militantní islamismus. Giles Kepel nazval salafistickými džihádisty takové 

následovníky salafíje, kteří opustili svou původní apolitičnost, a nechali se tedy strhnout 

militantními islamisty. Džihádisté tudíž mohou mít různé duchovní zázemí, ale spojuje je 

džihád – ve smyslu násilí.“ (Ostřanský, 2014, s. 49) 

1.2 Islám v Evropě 

1.2.1 Integrace islámu do Evropy 

V Evropě se počet muslimů odhaduje na 40 milionů (kromě Turecka), z toho 

zhruba polovina žije v EU. Přítomnost muslimů v Evropě má přitom dvojí kořeny: 

středověké a moderní. Islám poznamenal v 7. – 15. století oblast Středomoří, zejména 

Pyrenejský poloostrov, Sicílii, Maltu a jižní Itálii. V roce 1942 přišli muslimové v 

Andalusii o zbytky moci a počátkem 17. století byli vysídleni do severní Afriky, ovšem 

jejich vliv v rovině kulturní přetrvával staletí. 

Druhá oblast muslimské přítomnosti souvisí od 13. století s mongolskými a 

tatarskými nájezdy, které zanechaly stopy v podobě muslimských komunit v evropské 

části Ruska, na Ukrajině, v Bělorusku a také v Polsku a Finsku. S osmanskou expanzí 

na Balkáně od 14. století se pojí další muslimská enkláva, jedná se jak o etnické Turky, 

tak slovanského či albánského původu (Albánie, Kosovo, Makedonie, Bosna a 

Hercegovina, Bulharsko).  

Muslimské komunity v západní Evropě naproti tomu začaly vznikat až ve 20. 

století, což zprvu souviselo s náborem pracovních sil (Francie po 1. světové válce, 

Německo a Rakousko po 2. světové válce), masivním přistěhovalectvím z bývalých 
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kolonií (Velké Británie nebo Francie) či s nárůstem azylantů (Nizozemsko, 

skandinávské země). Významný přelom v migraci muslimů znamenal ropný šok v roce 

1973, po němž nastalo citelné omezení ekonomicky motivovaného přistěhovalectví, 

avšak pokračovala imigrace z humanitárních důvodů, ať již šlo o slučování rodin či 

politicky motivované uprchlíky. Zviditelnění muslimských minorit (např. zápas o 

mešity) v 70. a 80. letech minulého století vyvolalo diskuze o perspektivách soužití s 

většinovou společností. V pohledu na muslimy lze v EU vysledovat dva odlišné 

přístupy: britský, který respektuje autonomii a odlišnost komunit, a francouzský, který 

podporuje asimilaci, přičemž pro stát není partnerem komunita jako v britském případě, 

ale jednotlivec. (Ostřanský, 2014) 

Ostatní státy EU pak uvedené modely různě kombinují. Útoky 11. září 2001 

jakožto významný mezník posílily islamofobii, na druhou stranu rozproudily 

celospolečenské debaty, z nichž mnohé mají širší přesah (o evropských hodnotách, 

jejich perspektivách) a staly se součástí obecnějších ideologických střetů. V současnosti 

je islám v Evropě vnímán jako závažné téma, a to v rovině zahraničněpolitické, 

vnitropolitické i komunální. (Ostřanský, 2014) 

 „Ve střetnutí se světem islámu však musíme brát na vědomí, že to je svět, který 

vychází z úplně jiných tradic než těch, z nichž se formovala naše mentalita, mentalita 

lidí evropského původu, ať už jsou ze západní nebo východní části kontinentu. Jsou to 

tradice pouštních kočovníků, kteří byli nuceni přežívat ve velmi tvrdých podmínkách. 

Nelítostný boj byl pro ně vždy něčím zcela samozřejmým. Je to svět, se kterým jsme 

konfrontováni a vedle něhož žijeme v poměru sil, který se stále zhoršuje v náš 

neprospěch. Historie dostatečně prokazuje, že mírové soužití s muslimským světem 

nikdy možné nebylo. Dokud islám zůstává sám sebou, tak asi možné nebude.“ (Janeček, 

2011, s. 299 - 300) 

1.2.2 Islám v Evropské unii 

Mezi muslimy, kteří přicházejí nebo žijí dlouhodobě v Evropě, jsou obrovské 

sociální, etnické a kulturní rozdíly, ale také velké odlišnosti, co se týká hloubky jejich 

víry a praktikování islámu. (Hymp, 2016) 

První skupinou jsou pragmatici, vnímají odlišnosti, ale snaží se pragmaticky 

integrovat, druhou skupinou jsou tzv. islámští tradicionalisté, jejich náboženské vyznání 

je velmi silné, ale chtějí svou víru a život sladit s evropskou společností, třetí skupinou 

jsou ateisté, kteří po přesídlení do Evropy přestanou islám vyznávat, a poslední 
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skupinou jsou vyznavači extremistického islámu, kteří odmítají integraci. Tito 

extremisté odmítají začlenění do společnosti, ale s cílem změnit Evropu, nevyjímaje 

násilí. (Hymp, 2016) 

Radikalizace evropských muslimů se vysvětluje jednak neúspěchem na pracovním 

trhu, ale také vykořeněností, jde o jakési hledání národní identity. Nejsou totiž už 

Maročany či Syřany jako jejich rodiče, ale zároveň se necítí být Francouzi, Němci, 

Belgičany. A navíc, svou evropskou vlast nenávidí. (Hymp, 2016) 

Teror a utečenecká krize tyto problémy jenom prohlubují.  Čím více bude evropská 

společnost naladěna protimuslimsky, tím více muslimů radikální hnutí typu Islámského 

státu získají. A tím nastane střet civilizací. V Evropě už teď žije 40 milionů muslimů. 

Podle Petra Pelikána, českého experta na arabský svět, bylo již překročeno množství lidí 

z jiných kultur, které je evropská společnost schopna vstřebat natolik, aby se nezničila 

sama. (Hympl, 2016) 

Na globální úrovni bylo téma terorismu diskutováno už od roku 1934, když si 

Společnost národů, jako předchůdce OSN, uvědomila potřebu širšího dialogu a v roce 

1937 přijala Dohovor o předcházení a trestání terorismu, který však nikdy nenabyl 

platnosti. Zásadní přelom nastal po událostech z 11. září 2001, datu, představujícím 

oficiální začátek války s terorismem. (Mistrík, Vlkovičová, Havaši, Chytilová, 2015) 

Terorismus je v současnosti jednou z nejvážnějších hrozeb pro bezpečnost, 

svobodu a hodnoty EU a jejích občanů. Proto EU vyvíjí úsilí na předcházení 

teroristickým útokům, chce chránit infrastrukturu a občany, řešit příčiny, zdroje a 

kapacity terorismu.  Boj proti terorismu není bojem proti islámu, ale úsilím zajistit 

bezpečnost občanům. Teroristická hrozba v Evropě je taky podmíněna válečnými 

konflikty, nestabilními politickými režimy a mezinárodní přítomností vojenských 

jednotek členských států EU v zemích jako Afghánistán, Irák, Somálsko, Jemen. 

Islámský terorismus se často šíří a podporuje cestou nadnárodních kontaktů mezi 

osobami a pobytem v EU a v jiných oblastech světa. (Mistrík, Vlkovičová, Havaši, 

Chytilová, 2015) 

Teroristické útoky ve Francii a také následně v Belgii ukazují, že muslimské 

imigranty a jejich potomky druhých a dalších generací se v Evropě dlouhodobě nedaří 

integrovat. Pokusy o skloubení vnímání hodnot mezi evropskou většinou a muslimskou 

komunitou selhávají. Důvodem může být také rozdílné vnímání státu, práva a lidských 

práv. Muslimové kladou větší důraz na rodinu, mají výhrady k západnímu vnímání 

lidských práv. V době krvavých konfliktů v Iráku i Sýrii je rodina, klan a kmen 
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útočištěm, kam se uchylují. Pro mladé muslimy není v jejich evropském prostředí, kde 

žijí autoritou stát, nýbrž jejich komunita a rodina. V případě muslimů hraje v jejich 

životě náboženství nesrovnatelně důležitější roli než v případě evropské populace. To 

také znesnadňuje jejich integraci do evropské společnosti. Třeba muslim si může vzít 

nemuslimku (ale ne ateistku), ale muslimka si nemůže vzít nemuslima. Muž má v 

rodině výsostné postavení a představa, že by muslimské dítě vychovával křesťan nebo 

ateista, je absolutně nepředstavitelná. (Hympl, 2016) 

1.2.3 Muslimové u nás 

Z historických ale i kulturních důvodů nikdy nebyla silná muslimská menšina 

v České republice. Z toho důvodu je počet muslimů u nás poměrně nízký. Čísla se však 

liší. Muslimové mluví o počtu 50 000, zatímco české úřady o cca 20 000 osob 

pocházejících z muslimských zemí. Co se týče konvertitů, je jich málo a jedná se 

zpravidla o české manželky cizinců, které přestoupily na islám. Když v roce 2011 

probíhalo sčítání lidu, přihlásilo se k islámu 3085 osob, což je o něco méně než v roce 

2001, kdy jich bylo 3700. I tak islám celkem prosperoval a přibývalo mešit a 

modliteben. (Jandourek, 2014) 

Otázka zní, zda se mezi českými muslimy najdou i radikálové. „Záleží na tom, 

komu říkáme radikálové. Problém je v tom, že mnoho muslimů jsou takoví řadoví věřící, 

kteří hodně věcí neřeší. Řídí se podle toho, jak je vychovali doma, a nerozebírají otázky 

liberalismu. Záleží na rodinném prostředí. Někdo třeba i říká, že je komunista, a chodí 

každý pátek do mešity,“ vysvětluje bývalý český muslim, publicista Lukáš Lhofan. 

(Jandourek, 2014, s. 5). 

Ačkoliv konflikty ve společnosti s islámem u nás zdaleka nedosahují takových 

rozměrů jako například ve Francii, i zde se začínají objevovat třecí plochy. (Jandourek, 

2014) 

1.3 Islamofobie 

Uvádí se, že pojem islamofobie se v anglickém prostředí objevil již koncem 

osmdesátých let, podle autoritativního Oxfordského slovníku angličtiny se tento pojem 

používá od roku 1991. I přesto dodnes nepanuje jednota, co se týče jeho užívání a 

náplně. Na jednom pólu tento termín odmítají sami protiislámští aktivisté, protože 

v něm vidí paušalizující a dehonestující nálepku, která má umlčet anebo diskreditovat 

kritiky islámu obecně. Na druhém pólu je také odmítán částí akademiků, kteří v tomto 

pojmu vidí zaujatost nehodnou společenskovědního prostředí. (Ostřanský, 2014) 
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Z důvodu konfliktu mezi zastánci a odpůrci tohoto termínu se objevila snaha 

důkladně vymezit hranice mezi věcnou kritikou a negativně sociálně-psychologickými 

projevy souvisejícími s xenofobií a diskriminací. Tato snaha se odrazila v průkopnické 

studii vydané britskou nadací The Runnymede Trust v roce 1997. Studie vymezila osm 

kritérií, jak rozlišit otevřený a uzavřený pohled na islám, přičemž otevřený pohled vůči 

islámu umožňuje věcnou a oprávněnou kritiku a uzavřený pohled vede obvykle 

k islamofobii. (Ostřanský, 2014) 

Islamofobie má mnoho podob, od šíření nenávisti po internetu přes zkratkovité 

obrazy nepřátel v médiích až po oportunistické pokusy politiků příležitostně vytáhnout 

„islámskou kartu“. (Ostřanský, 2014) 

Fred Halliday v islamofobních  projevech dělí tendence na strategické a 

populistické. Zatímco strategické tendence, příznačné pro USA, vycházejí ze 

zahraničněpolitických událostí, jejichž vnímání následně směřuje k paušalizujícímu 

obviňování všech muslimů (můžeme uvést drama amerických rukojmí v Teheránu 

v roce 1979), tak populistické tendence, převažující naopak v Evropě, podněcují reálné 

napětí a konflikty s muslimskými přistěhovalci. (Ostřanský, 2014) 

2. Útok na časopis Charlie Hebdo 

2.1 Časopis Charlie Hebdo 

Charlie Hebdo je považován za satirické periodikum, které ale zapadá do tradice 

francouzské kritické žurnalistiky. Nikdy neměl davy příznivců a deset let – od roku 

1981 – dokonce kvůli finančním problémům nevycházel. Novodobá historie Charlie 

Hebdo se píše od roku 1992, kdy začal znovu vycházet. Je to levicový týdeník, známý 

svou nesmiřitelností k chování policie, bankéřů, politiků i představitelů církví. 

(iDnes.cz, 2015) 

  Od roku 2006, kdy otiskuje muslimy zatracované karikatury proroka Mohameda, 

je spojován s kritikou islámu, kvůli které se redakce dostala několikrát do problémů. 

Šéfeditor týdeníku Stéphane Charbonnier, který byl mezi oběťmi střelby, čelil už i 

předtím výhrůžkám smrtí, měl proto osobního strážce. Redakce zažila několik 

bombových hrozeb. (iDnes.cz, 2015) 

Když v roce 2011 vyšlo jedno z čísel pod názvem Charia Hebdo, které 

poukazovalo na islámské právo šaría  s obrázkem rozveseleného proroka Mohameda, se 

slovy: „Sto ran bičem, jestli nebudete mrtví smíchy!“, byla redakce vypálena. Po útoku 
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na redakci pak časopis vyšel s obálkou, na níž muslim líbal karikaturistu. Týdeník v 

listopadu 2011 uveřejnil karikaturu proroka Mohameda ve svém vydání nazvaném 

„Charia Hebdo“ – Mohamed jako šéfredaktor. (iDnes.cz, 2015) 

Po útocích redakce už v minulosti vícekrát změnila sídlo. Současné sídlo je 

blízko opery Bastilla, cca 1 km pěšky od Picassova muzea a přibližně 2,5 km od 

katedrály Notre Dame. 

O rok později, v době, kdy ve světě zuřily násilné protesty proti kontroverznímu 

filmu Nevinnost muslimů, týdeník otiskl další karikatury proroka Mohameda. Na 

některých byl dokonce nahý. Na dalších karikaturách měl Prorok místo turbanu bombu 

a na titulní straně byla autorská karikatura interních kreslířů, na níž se Mohamed zoufale 

drží za hlavu a říká:  „Je těžké být milován blbci.“ (iDnes.cz, 2015) 

Karikatury proroka Mohameda vnímají muslimové jako rouhání. Mohamed je 

pro ně příkladem dokonalého člověka a věčný vzor k nápodobě. Jeho znevažování patří 

k nejvděčnějším argumentům odpůrců islámu. Stojí za zamyšlení, proč historická 

postava z raného středověku vzbuzuje tolik emocí. Soukromý život Mohameda nebyl 

tabu a proto diskuse o jeho soukromí, včetně jeho sexuality, nejsou problémem samy o 

sobě. Potíže způsobuje opakovaně jak skutečnost, že muslimové odmítají údajnou 

zvrácenost Mohameda, nýbrž i jeho možnost uctivého zobrazení, které pokládají za 

nepřípustné. Ve velkofilmu Poslání, který je o životě Mohameda, se jeho postava vůbec 

neobjeví. (iDnes.cz, 2015) 

Týdeník vychází každou středu s nákladem kolem 60 tisíc. (iDnes.cz, 2015) 
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Obrázek 1: Ukázka karikatury z časopisu Charlie Hebdo (Zdroj: Mediaguru.cz, 2015) 

 

2.2 Události předcházející útoku 

Jednoduše by se dalo říci, že události předcházející útoku jsou již výše zmíněné 

v popisu časopisu Charlie Hebdo. Příčiny začaly vznikat v podstatě roku 2006, kdy byla 

otištěna první karikatura Mohameda.  

Charlie Hebdo: mnoho otázek, málo odpovědí. Zabíjení ve jménu víry a 

„pomstění“ Proroka za „urážky“ – je vůbec možné ospravedlnit dosažení cíle prostředky 

teroru? Jde o střet kultur a náboženskou netoleranci, nebo je na vině sociální 

nespravedlivost, majetkové rozdíly a nízká možnost společenského uplatnění? Selhávala 

podpora multikulturalismu a pozitivní diskriminace menšinových kultur, nebo právě 

tato politika vyloučené komunity, která se nedokázala, když už neasimilovat, tak 

alespoň přizpůsobit většinové společnosti? (Mistrík, Vlkovičová, Havaši, Chytilová, 

2015) 

2.3 Samotný útok 

Při útoku na redakci týdeníku Charlie Hebdo 7. ledna 2015 zemřelo 12 lidí a při 

následných událostech (za tři dny v souvislosti s útokem zahynulo ve Francii 17 lidí a 3 

útočníci). (ČTK, 2015) 

Dva těžce ozbrojení maskovaní útočníci si 7. ledna před polednem vynutili na 

přicházející redaktorce zvané Coco vstup do pařížského sídla týdeníku. Na recepci 
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zastřelili údržbáře a zamířili do redakce, kde právě probíhala porada redakce, na které 

bylo 15 lidí. Na místě za zvolání „Alláh je veliký!“ postříleli deset osob – devět 

novinářů, včetně šéfeditora Stéphana Charbonniera (zvaného Charb) a policistu 

(Charbova bodyguard) a přihlásili se k jemenské odnoži teroristické sítě Al-Káida. 

(ČTK, 2015) 

Je ironií osudu, že hodinu před krvavým masakrem v redakci vyšel Charlie Hebdo 

s obálkou, kde je karikatura spisovatele Michela Houellebecqa související s jeho právě 

vydanou knihou Soumission (Podrobení) o budoucnosti v islamizované Francii. Kresba 

vypodobňuje opilého spisovatele s nápisem „P ředpovědi kouzelníka Houellebecqa“, na 

které fiktivní autor vtipkuje, že letos přijde o všechny zuby a v roce 2022 bude slavit 

ramadán. (ČTK, 2015) 

 

Obrázek 2: Charlie Hebdo s obálkou s karikaturou spisovatele Michaela Houellebecqa 

(Zdroj: Týden.cz, 2015) 

 

 

Bratři Chérif a Said Kouachiové, kteří se narodili v Paříži alžírským imigrantům, 

při útěku postřelili a záhy zabili zraněného policistu, muslima Ahmeda Merabeta, který 

spěchal k redakci na pomoc. Pomáhal jim třetí muž, jejich 18letý příbuzný, který se 8. 

ledna ráno přihlásil na policii. Ten den pokračovala pátrání po útočnících, kteří mimo 
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jiné přepadli benzínovou pumpu u Villers-Cotterets a poté sa skrývali v lese poblíž 

Longpont. (ČTK, 2015) 

Zároveň v to ráno došlo k přestřelce na jižním předměstí Paříže mezi městskou 

policií a mužem afrického původu, radikálním islamistou Amedym Coulibalym, který 

tam zabil policistku. 

 V pátek 9. ledna po poledni vtrhl Coulibaly, který měl blízký vztah k bratrům 

Kouachiovým,  do obchodu s košer potravinami v Porte de Vincennes na východě 

Paříže a postřílel čtyři lidi. Zajal několik rukojmích, které policie k večeru osvobodila a 

jeho zabila. Pětici dalších prchajících zákazníků společně s ročním dítětem ukryl 

prodavač obchodu, maliský muslim Lassa Bathily, v chladicím boxu obchodu a o situaci 

informoval policii. Jako projev vděčnosti mu bylo v předstihu uděleno francouzské 

občanství. (ČTK, 2015) 

V ten stejný den, pátek 9. ledna, dopoledne vnikli bratři Kouachiové do tiskárny 

Création Tendance Découverte, v průmyslové zóně asi 40 kilometrů od Paříže. V 

tiskárně byl její majitel Michal Catalano, kterého útočníci asi po hodině propustili a 

grafik Lilian Lepere, který se stihl schovat ve skříňce. Z ní pak asi osm hodin 

informoval policii SMS zprávami. Kolem 17 hodiny zasahující komando oba střílející 

bratry při útěku zabilo. (ČTK, 2015) 

 Už ve středu 7. ledna večer vyšly po celé Francii do ulic desetitisíce lidí 

demonstrovat proti terorismu a za svobodu projevu. Demonstrace nejen ve Francii 

pokračovaly i v dalších dnech a také byly zaznamenány desítky protimuslimských 

incidentů. (ČTK, 2015) 

Útok odsoudili francouzští političtí představitelé v čele s prezidentem F. 

Hollandem, který vyhlásil na 8. ledna den národního smutku. Ze zahraničí vyjádřila 

podporu řada politiků, atentát odsoudila také Francouzská rada muslimského vyznání. 

(ČTK, 2015) 

2.4 Události následující po útoku 

Po útocích zůstala Francie, mezi lidmi se námětem debat začaly stávat témata 

jako antisemitismus, islamofobie, předměstí fungující jako apartheid, vzdělávání a další 

dlouhodobě zanedbávané společenské problémy. (ČTK, 2015) 

Na místě blízko redakce Charlie Hebdo, kde byl zabit policista je vzkaz "Jsem 

Arab, jsem muslim, jsem oběť, jsem Charlie“, který má připomínat, že ze zabíjení není 

možné vinit islám. (ČTK, 2015) 
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Po krveprolití, ke kterému došlo od 7. do 9. ledna, Francie výrazně posílila 

bezpečnostní opatření, bylo rozmístěno na 15 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. 

Policisté hlídkovali také před redakcí Charlie Hebdo. (ČTK, 2015) 

V neděli 11. ledna památku obětí v Paříži uctilo 1,5 milionu lidí, včetně zástupců 

šesti desítek zemí. Manifestací mimo Paříž se zúčastnilo 2,2 milionu lidí. Heslo „Je suis 

Charlie“  (Jsem Charlie) vymyslel a umístil na Twitter Joachim Roncin, který pracuje 

pro týdeník Stylist jako vedoucí výtvarného oddělení. Manifestanti nosili černé smuteční 

pásky, měli transparenty s nápisem „Je suis Charlie“, čímž se připojili k celosvětovému 

projevu solidarity. Toto heslo se lavinovitě rozšířilo po internetu. S tímto bílým nápisem 

a černou titulní stranou vyšlo 8. ledna mnoho novin. Již 10. ledna byl tento slogan 

použit ve více než pěti milionech tweetů po celém světě. (ČTK, 2015) 

Ve středu 14. ledna, týden po útocích vychází zvláštní vydání Charlie Hebdo, 

kterého se prodalo 7 milionů výtisků. Před útokem činil týdenní náklad asi 60 tisíc 

výtisků. Vydání ukazovalo pod nápisem „Vše je odpuštěno“  plačícího proroka 

Mohameda držícího symbolické poselství „Je suis Charlie“. Tato karikatura vyvolala 

protesty věřících muslimů a kritiky představitelů muslimských zemí. (ČTK, 2015) 

 

Obrázek 3: Zvláštní vydání Charlie Hebdo s titulní stranou s plačícím Mohamedem 

držícím symbolické poselství „Je suis Charlie“.  (Zdroj: Novinky.cz, 2015) 
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Po útocích zahájila Francie rozsáhlá protiteroristická opatření. Bylo vyčleněno 

400 milionů eur. V souvislosti s atentáty policie zatkla několik podezřelých z možné 

teroristické činnosti nejen ve Francii, ale také v Belgii. (ČTK, 2015) 

Dne 25. února, sedm týdnů po útoku na redakci Charlie Hebdo vychází první 

běžné číslo v nákladu 2,5 miliónu výtisku. Na první stránce není žádná z karikatur 

proroka Mohameda. Obálka karikuje francouzské politiky, katolickou církev i 

džihádisty. Nový šéfredaktor Gérard Biard prohlásil, že časopis se rozhodně nevzdává 

satirického zobrazování islámu, kvůli němuž žijí jeho redaktoři v ohrožení.  Nové číslo 

má však i řadu jiných témat. Navzdory hrozbám začnou redaktoři a karikaturisté 

vydávat Charlie Hebdo v pravidelném týdenním rytmu. (ČTK, 2015) 

Předchozí číslo vyšlo hned týden po útocích v nákladu 7 milionů výtisků, což je 

rekord v dějinách francouzského tisku. Jeho nákupem vyjadřovali lidé solidaritu 

s redakcí. Týdeník pracuje po útocích pod dozorem policie v redakci levicového listu 

Libération. (ČTK, 2015) 

Populární karikaturista listu Renáld Luzier, přezívaný Luz, v dubnu oznámil, že 

už nebude kreslit kontroverzní karikatury proroka Mohameda. „Už nebudu kreslit 

postavu Mohameda, již mě nezajímá. Omrzela mě,“  řekl pro kulturní časopis Les 

Inrockuptibles. Luz přežil krvavý lednový útok redakce a byl autorem další kresby 

Proroka, která se objevila na první stránce čísla, jež vyšlo týden po útocích. Zobrazil 

plačícího muslimského proroka Mohameda s nápisem „Je suis Charlie“. (Já jsem 

Charlie). V květnu pak oznámil, že od září z redakce odchází. „Každé vydání je 

utrpením, neboť ostatní nežijí,“ řekl v rozhovoru pro francouzský deník Libération. 

(ČTK, 2015) 

Po lednovém útoku na pařížskou redakci týdeníku Charlie Hebdo uspořádali 

muslimové protesty proti hanobení svého proroka.  Týdeník se ho dopouštěl podle nich 

publikováním karikatur Mohameda. A znova to udělal i po útoku na Charlie Hebdo. 

Islám zpodoňování Mohameda zakazuje jakýmkoli způsobem. „Pro muslima je prorok 

Mohamed důležitější než jeho rodiče,“  řekl jeden z francouzských muslimů. Redakce 

Charlie Hebdo byla předem několikrát varována, aby si z proroka Mohameda nedělala 

legraci. (ČTK, 2015) 

Organizace islámské spolupráce (OIC), která sídlí v Saúdské Arábii, pohrozila 

týdeníku žalobou. Šéf OIC a bývalý saúdskoarabský ministr kultury Ijád Madaní 

zveřejnění nového čísla s další kresbou Mohameda na obálce označil za "pitomý krok, 
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na který je třeba reagovat právními prostředky". „Abychom mohli zahájit kroky proti 

Charlie Hebdo, studujeme evropské a francouzské zákony," dodal. (ČTK, 2015) 

Saúdskoarabský imám Ísá Asírí řekl, že "vraždy jsou jediný jazyk, jemuž židé a 

křesťané rozumějí. Zesměšňování Proroka je akt odpadlictví. Každý, kdo se toho 

dopustí, muslim nebo bezvěrec, musí být zabit, a to i když to odvolá." (ČTK, 2015) 

Muslimy k dalším útokům na západní cíle vyzvali radikálové z Islámského státu. 

Budou prý považovat za nepřátele každého, kdo příležitost, jestliže se mu naskytne, 

nevyužije. (ČTK, 2015) 

V muslimských zemích se noviny vyhnuly otištění nového čísla týdeníku a byly 

potrestány i za projev solidarity. Příkladem je íránský list Mardome emrúz, který 

nechaly úřady zavřít, protože na své titulní straně zveřejnil fotografii herce George 

Clooneyho s odznakem Je suis Charlie. List Avadhnama zakázali v Indii a zatkli jeho 

šéfredaktorku Širín Dalviovou, protože otiskla karikatury s prorokem Mohamedem. 

(ČTK, 2015) 

Západ na útok na Charlie Hebdo pohlíží hlavně jako na ohrožení svobody slova. 

Jak se na něj dívají muslimové, naznačuje průzkum veřejného mínění z Turecka. To, že 

šlo o útok na svobodu slova, si myslí jenom 16 procent lidí. Na druhé straně s tím, že 

týdeník chyboval urážkami Mohameda, se ztotožňuje 56 procent. Pětina je toho názoru, 

že se redakci dostalo toho, co zasloužila. Za radikální islamisty označuje atentátníky 

jenom 31 procent. Zahraniční tajné služby považuje za viníky 44 procent. Jako oběti 

označuje členy redakce pouze 22 procent osob, 24 procent si myslí, že oběťmi jsou 

evropští muslimové a 43 procent za oběť považuje islámský svět. (ČTK, 2015) 

V Izraeli nejvyšší soud zakázal dodatečné vydání nového čísla, což chtěla zajistit 

strana ministra zahraničí Avigdora Liebermana. Na soud se kvůli tomu obrátili arabští 

členové izraelského parlamentu a vyhráli. (ČTK, 2015) 

V Pákistánu bývalý ministr železnic Ghulám Ahmad Bilúr v parlamentu 

vyhlásil, že by rodinám atentátníků na Charlie Hebdo měla být vyplacena odměna. 

Případ se dostal i do zahraničních médií. Většina Pákistánců nechápe francouzskou 

satiru, která je namířena především na pokrytectví islámu, ne na proroka Mohammeda, 

tvrdí pákistánští kreslíři. (ČTK, 2015) 

Dne 4. května 2015 v americkém městě Garland nedaleko Dallasu proběhla 

střelba na výstavě karikatur proroka Mohameda. Dva útočníky, kteří začali pálit před 

konferenčním centrem, policie zastřelila. (iDnes.cz) 
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V Garlandu se konala výstava karikatur v rámci akce Draw the Prophet (Nakresli 

proroka), která byla organizována protiislámským hnutím American Freedom Defense 

Initiative. Jednalo se o díla v rámci soutěže o nejlepší karikaturu proroka Mohameda; 

její vítěz měl obdržet finanční odměnu. (iDnes.cz, 2015) 

2.5 Charlie Hebdo rok po útoku 

Rok po teroristických útocích vychází zvláštní číslo. Vedle kreseb současných 

kreslířů obsahuje i díla pěti autorů, kteří byli při atentátu zastřeleni. Dvojité vydání s 32 

stranami namísto obvyklých 16 se prodávalo na stáncích nejen ve Francii, ale po celém 

světě. Na titulní straně je zobrazen křesťanský Bůh s krví potřísněnými končetinami a 

vousy a se zbraní na zádech. Titulek pod názvem časopisu hlásá: „Rok poté: Vrah stále 

na útěku.“  Kritice náboženství a náboženského fanatismu se věnují i další kresby a 

karikatury. (ČTK, 2015) 

Tohoto zvláštního čísla se prodalo po celém světě víc než milion výtisků. V jiných 

týdnech se prodává asi 280 tisíc výtisků, před atentátem na redakci vycházel v nákladu 

60 tisíc výtisků. (ČTK, 2015) 

3. Média 

Při definovaní pojmu médií je vhodné se věnovat i pojmu komunikace, potažmo 

mediální komunikace. Mediální komunikace je jedna z rovin sociální komunikace a 

vyznačuje se tím, že veškeré komunikační aktivity se dějí pomocí médií. Mediální 

komunikaci je možné v tradičním dělení typů sociální komunikace považovat za 

komunikaci veřejnou. Pojem mediální komunikace se v průběhu devadesátých let 20. 

století postupně začal nahrazovat označením masová komunikace, respektive pojem 

masová komunikace nabývá specifického významu jako označení pro historicky 

podmíněné období lidského dorozumívání a terminologicky se odlišuje od pojmu 

mediální komunikace. (Reifová, 2004) 

Slovo médium vychází z latinského slova prostředek, to, co zprostředkovává. 

Obecně lze říci, že existuje uprostřed a spojuje dvě nebo více stran. V mediálních 

studiích je to důležitý článek mezi komunikátorem a adresátem. Média jsou tím pádem 

prostředky masové komunikace, které přenášejí informace v různých formách a za 

různým účelem. (Reifová, 2004) 
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3.1 Mediální obsah 

V momentě, kdy se bavíme o mediální či masové komunikaci, je nutné si vysvětlit 

mediální obsah. Tento pojem je úzce spojen s mediálním produktem. Mediální produkt 

je to, co je jednou či vícekrát zveřejněné, hierarchizované a uspořádané do celku. Mezi 

mediální produkty můžeme zahrnout film, číslo časopisu, fotografii, vydané CD přes 

jednotlivé články novin, hudební skladbu až po větší celky jako například vysílací 

rozhlasové a televizní stanice či předvolební nebo reklamní kampaň. Mediální produkt 

je vytvořen jednotlivými prvky – témata, informace, jednající osoby. Na základě toho, 

jak jsou tyto prvky vybírány, uspořádány a tvořeny do celku, jsou souhrnně nazývány 

mediálním obsahem. Zjednodušeně lze říci, že mediální obsah jsou veškeré výstupy, 

které jsou médii nabízeny. (Jirák, Köpplová, 2009)  

3.2 Masová média 

Spolu se vznikem masových médií je často spojován vynález knihtisku v polovině 

15. století. Jestliže je ale za hlavní znak masových médií považována jejich periodicita, 

je počátek éry masové komunikace datován až v pozdějším období, jako je začátek 19. 

století, kdy docházelo k rozšíření novin, anebo až počátek dalšího století, kdy docházelo 

k rozvoji směrem k vysílaným médiím – rozhlas a televize. 

Masovými médii zpravidla rozumíme periodický tisk, rozhlasové a televizní 

vysílání a v dnešní době stále častěji také veřejně dostupná sdělení na internetu. Jedná 

se o formy komunikace, jejichž společnými charakteristickými znaky jsou (Jirák, 

Köpplová, 2009): 

1) Dostupnost neomezenému množství adresátů/uživatelů díky technickým, 

organizačním a distribučním možnostem. 

2) Nabízejí obsahy, které jsou pro uživatele použitelné. 

3) Obsahy jsou nabízeny průběžně a pravidelně. 

4) Na zájmu a potřebách adresátů závisí samotná existence těchto forem 

komunikace. 

3.2.1 Tištěná média 

Uběhlo téměř dvě stě let od vynálezu knihtisku, než se objevil fenomén, o němž 

můžeme říci, že se jedná o prototyp novin a odlišit jej od letáků či bulletinů konce 16. a 

začátku 17. století. Prvotní noviny byly charakteristické periodicitou, komerční 

podstatou (byly volně k prodeji), mnohostranným využitím (sloužily k informování, 
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inzerování, zábavě). Komerční noviny 17. století není možné považovat za původní 

zdroj, jelikož se jednalo o kompilaci, kterou sestavoval tiskař a vydavatel v jedné osobě. 

Oficiální noviny, tedy v té době vydávané králem či královnou, se vyznačovaly 

v podstatě stejnými vlastnostmi, ale zazníval v nich hlas autority a byly nástrojem 

sloužícím zájmům státu. Od samého začátku byly noviny skutečným či minimálně 

potencionálním protivníkem vládnoucí moci. Z historie jsou nám známi boje za 

svobodu publikovat, dějící se často během širšího hnutí za svobodu, demokracii a 

občanská práva. (McQuail, 2009) 

3.2.1.1 Humoristické časopisy 

Humoristické časopisy, které spojují humor s komikou, ale i satirou, sarkasmem 

či výsměchem a jízlivostí, realizované textem společně s obrazem (karikaturou), mohly 

vzniknout jen díky politické liberalizaci. Další podmínkou byly inovace produkčních 

technik z přelomu 18. a 19. století, které dovolovaly dodávat karikatury včas, tudíž byly 

pro čtenáře aktuální. Je vhodné neopomenout ani rozšíření karikatury samotné, jelikož 

od přelomu 18. a 19. století se posílila její úloha morální výstrahy i v rovině politické. 

(Večera, 2015). Karikatuře se podrobněji věnuji v podkapitole. 

Témata humoristé nalézali jak v politické sféře, kde byli terčem hlavně 

neoblíbení politici, tak každodenní témata, kde se jednalo spíš o kritiku dobové 

morálky. Míra údernosti především politického humoru záležela na politické kultuře 

jednotlivých zemí. V anglosaských státech se humoristé zabývali starou tradicí politické 

otevřenosti, ve Francii alespoň republikáni a levice mohli čerpat inspiraci z Velké 

francouzské revoluce (1789−1794), která otřásla tradičním řádem a autoritami. 

V Německu se veřejný politický humor prosadil až po revoluci 1848, narážel nejen na 

cenzurní zásahy, ale také na zakořeněný respekt mnohých obyvatel vůči tamní politické 

a vojenské reprezentaci. (Večera, 2015) 

Humoristické texty ve Francii se objevily společně s revolucí v roce 1789. Mezi 

nejznámější časopisy ale patří až La Caricature (1830−1843), založený hned po 

červencové revoluci v roce 1830, která svrhla Bourbony. Jeho zakladatelem byl podobě 

jako v případě satirických novin Le Charivari (založených v roce 1832) Charles 

Philiponem. Byl vyznačován ostrým tónem proti velkoburžoaznímu režimu krále 

Ludvíka Filipa a stal se prototypem sžíravě satirického protirežimního periodika. Ve 

druhé polovině 19. století existovala velká škála humoristických časopisů různého 

zaměření, ve Francii mezi ně patřil Journal amusant (1856−1933) Charlese Philipona, 
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protinapoleonská La Lanterne de Boquillon (1868−1926) H. Rocheforta, republikánský 

Le Grelot (1871−1903), Les Hommes ďaujourďhui (založeno 1878) či Le Rire 

(1894−1950). (Večera, 2015) 

Fenomén francouzské politické satiry pokračuje i do současnosti, jejímž 

reprezentantem je i časopis Charlie Hebdo. Tato stále živoucí tradice se zrodila za dob 

Velké francouzské revoluce, kdy byla oblíbeným terčem zejména královna Marie 

Antoinetta. Poté se začala „obohacovat“ o levicový radikalismus a provokativní 

vulgaritu, často na pokraji mezí. Následně se satirické plátky zaměřily i na další 

politiky, policii, bankéře a také církev. Satira se už v té době stala mocnou zbraní, a jak 

uvádí BBC, je jí dodnes a také uvádí, že Charlie Hebdo je jedním z jejích 

nejvýznačnějších a nejviditelnějších pokračovatelů. (Rozhlas.cz, 2015) 

V současné době mezi nejpopulárnější satirické časopisy patří zmiňovaný 

časopis Charlie Hebdo a zůstává důležitou součástí francouzské mediální scény. Za jeho 

největšího konkurenta lze považovat satirický list Le Canard Enchaine, který se 

zaměřuje na spekulace a společenské skandály. (Rozhlas.cz, 2015) 

3.2.1.1.1 Karikatura 

Nutno podotknout, že karikatura je, byla a bude významným prvkem výtvarného 

umění. Je definovaná v různých encyklopedických či výkladových slovnících jako 

úmyslné zkreslení, přehnané zobrazení osoby nebo jevu, případně o kresbu, která 

zvýrazňuje charakteristické rysy modelu, aby ho zesměšnila. Mnozí výtvarníci použili 

karikaturu právě při zobrazení např. podvodníka či člověka se špatným charakterem. 

Nejlepším způsobem bylo právě zdůraznění charakteru postavy zkarikováním jeho 

vnější podoby. Karikatura byla blízká nejširším vrstvám obyvatelstva a dokázala 

jednoduše přiblížit pro společnost nežádoucí jevy, osoby či skutečnosti. Samozřejmě 

v případě veřejného zájmu sehrávala velkou roli účast společenské ideologie. Karikatura 

mohla podpořit oficiální verzi společnosti, ale i naopak kritizovat právě státní ideologii. 

Pojem karikatury však není možné zúžit jen na společenskou kritiku nebo satiru 

některých společenských jevů – vyvíjí se v různých směřováních a obsahových 

záměrech. V některých krajinách se název „karikatura“ (caricature) užívá ve smyslu 

portrétního zesměšnění zobrazené osoby, tzn. portrétová karikatura. V dalších krajinách 

se pro karikaturu používá pojmenování „cartoon“. K tomuto výrazu se přidává přesnější 

přívlastek jako např. „political cartoon“ (politická karikatura), „humorous cartoon“ 
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(vtipná či humorná karikatura) nebo „satirical cartoon“ (satirická karikatura). (Valter, 

2014) 

Karikaturu definují různí autoři s mírnými odchylkami, tato je avšak ke 

zkoumanému tématu nejpříhodnější: „Karikatura – úmyslně zkreslené, přehnané 

zobrazení osoby anebo jevu; objevila se v antice, jako samostatný výtvarný odbor se 

vyhranila v Anglii koncem 18. st., v 19. st. se rozvíjela hlavně ve Francii a vznikaly 

samostatné časopisy soustřeďující politickou a sociální karikaturu (La Caricature, 

Charivari, Punch, Fligende Blätter, Humoristikcé listy). Výtvarné prostředky karikatury 

jsou expresivní zveličení a abstrahující zkratka. Významní karikaturisti: W. Hogarth, F. 

de Goya, H. Daumier, H. de Toulouse Lautrec, z českých F. Bidlo, A. Hoffmeister.“ 

(Barták, 1993, s. 501) 

3.2.2 Vysílací média (broadcasting) 

Rozhlas a televize jako masová média vznikla z technologií, jež existovaly před 

nimi, jako z telefonu, telegrafu, pohyblivých a nepohyblivých fotografií a nahrávání 

zvuku. Obě média si musela obsahy vypůjčit od již existujících médií, a jejich 

nejoblíbenější obsahy jsou proto odvozené: filmy, hudba, zpráva, sport apod. 

Přestože televizi je do značné míry upírána její politická úloha a je považována 

především za zábavné médium, v moderní době hraje zásadní roli i v politickém světě. 

Je také považována za hlavní zdroj zpráv a informací. (McQuail, 2009) 

3.2.2.1 Zpravodajství 

Bez ohledu na to, jak současná doba je pojmenovaná nebo označená, se skoro 

naprostá většina teorií shodne na zásadní roli mediální komunikace pro její fungování. 

Struktura společnosti již dosáhla takového stupně diferenciace, že média jsou jednou 

z klíčových institucí. Poznání, u ne-li většinové části subjektů společnosti ve smyslu 

představ o „realitě“, je tvořeno, spoluvytvořeno či ovlivněno mediálními obsahy.  

  Navzdory rychlému vývoji a růstu diverzity v informačních a komunikačních 

technologiích a šíření užívání tzv. nových médií, tak sociálně preferovaným zdrojem 

zpravodajství stále zůstává jedno z tzv. tradičních médií, ať už se jedná o periodika či 

rozhlasové a televizní vysílání. (Lapčík, 2012) 

 Zpravodajství je žánr, který se zaměřuje pouze na aktuální, nedávné nebo 

pravidelně se opakující události. Tyto události jsou zpravidla nečekané a neobvyklé. To 

jsou velmi cenné vlastnosti, protože při výrobě zpravodajství je také důležité 

nezapomenout na subjektivní úsudek a zájem publika. Zpravodajství pojednává o 
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různých nesouvisejících událostech a nemá sloužit k nahrazování skutečného vědění, ale 

jako prostředek k nasměrování pozornosti publika. Výroba zpravodajství by měla 

probíhat v následujících krocích: událost – zpravodajská kritéria – zpráva – zájem. 

Často jsou tyto prvky řazeny ale jinak. Alternativní teorie popisuje pořadí následovně: 

zájem – zpravodajská kritéria – události – zpráva. Za zpravodajsky hodnotné se na 

základě některých výzkumů často považují negativní zprávy nebo zprávy týkající se 

známých osobností. (McQuail, 2009) 

 Není překvapivé, že televizní zpravodajství představuje jeden 

z nejsledovanějších mediálních obsahů. Většina teorií vztažených k problematice 

zpravodajství zpravidla v zásadě vychází z logického a neproblematického předpokladu, 

že zpravodajstvím rozumíme specifický typ mediálního obsahu, který má povahu 

komunikátu využívajícího k distribuci svých sdělení dvou kanálů – audiálního a 

vizuálního. Otázkou je, jak je to vnímáno z pohledu recepce a interpretace. Logicky se 

zdá, že by se mělo jednat o „obsahovou simultánnost“, ale i jen trochu pozornější 

pohled na zpravodajský výstup značí, že situace je mnohem složitější – ačkoliv jsou 

obraz i zvuk prezentovány spolu, jimi generované významy už stejnou povahu mít 

nemusí a často i nemají. (Lapčík, 2012) 

3.3 Mediální obraz 

Mediální komunikace je nástroj užívaný k tvoření veřejného mínění. Jednotlivci 

vytvářejí, interpretují a zachovávají vyznění mínění přes mediální obsah. Mediální 

obsah je konstruován ve formě zpráv a interpretován v kontextu těchto zpráv. Na 

základě toho jak jsou zprávy reprezentovány a tím pádem i přijímány a vnímány, vzniká 

mediální obraz dané situace, politické osobnosti a v našem případě náboženství.  

(Communicationtheory.org, 2016) 

„Mediální obraz z pohledu studia masových komunikačních prostředků zahrnuje 

jak pokus zachytit „materializovaný a zdánlivě uchopitelný otisk“ reality, tak velmi 

individualizovanou zkušenost skládanou z dílčích atributů, které mohou být opakovaně 

rekonfigurovány, remediovány, respektive opakovaně vkládány do různých mediálních 

rámců a víceméně svévolně rekombinovány s jinými prvky jiných mediálních obrazů. I 

toto jednoduché vymezení naznačuje, jak složité je zprostředkování reality prostředky, 

které se opírají o technicky generované obrazy.“(Volek, 2013, s. 7) 
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4. Analýza mediálního obsahu 

Analýza mediálního obsahu je jeden z nejdůležitějších úkonů při výzkumu dané 

komunikace, např. politické. Je možné ho řešit mnoha možnými způsoby. Na tom, jaké 

si výzkumník zadá úkoly, závisí i to, jaký druh analýzy využije. Mezi majoritní dva 

metodické přístupy k analýze, které se vzájemně liší, můžeme uvést na jedné straně 

hermeneutickou textovou a obrazovou analýzu a na straně druhé kvantitativní 

obsahovou analýzu. Hlavním rozdílem mezi oběma přístupy je jejich strukturovanost. 

(Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2011) 

Hermeneutický přístup vychází z literárně vědní textové interpretace. Díky 

interpretačním postupům odhalujeme skryté hlubší struktury v textu a zjišťujeme 

autorovy záměry. Tato analýza je typická svojí vysokou mírou otevřenosti a velmi 

důkladným rozborem jednotlivých mediálních obsahů. Z toho jsou zřejmé specifické 

přednosti a slabosti hermeneutického přístupu. Touto analýzou můžeme analyzovat 

menší počet textů, ale zato z několika pohledů. Z toho důvodu se tento přístup nehodí 

pro větší množství textů. Také můžeme říct, že tento způsob analýzy je subjektivní, 

jelikož výsledek je silně spojen s výzkumníkem, proces je těžko ověřitelný někým 

jiným a různí výzkumníci mohou docílit různých výsledků. (Schulz, Scherer, Hagen, 

Reifová, Končelík, 2011) 

Na druhé straně je kvantitativní analýza, při které je proces strukturovaný a 

selektivní. Vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace, obsah je zkoumán 

s ohledem na několik vybraných znaků. Typické pro tento typ analýzy je vysoká míra 

strukturovanosti a tím pádem i vysoká možnost ověřitelnosti. V tomto typu přístupu se 

každý krok provádí dle přesně daných pravidel. Mezi výhody kvantitativní analýzy patří 

zpracování velkého množství textů či jiných mediálních výstupů a výsledky je možné 

podrobit statistickým analýzám. Výsledky se znázorňují v číselných hodnotách, 

tabulkách a grafech. (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2011) 

Mezi těmito dvěma ideálními přístupy existuje mnoho smíšených forem 

výzkumu. Hermeneutickou analýzu můžeme kombinovat s analýzou kvantitativní. 

Často se hermeneutická analýza stává předstupněm analýzy kvantitativní. (Schulz, 

Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2011) 

4.1 Typy výzkumu médií 

Na poli sociálních věd čelíme mnoha situacím, které dokáží náš výzkum 

zesložiťovat. Mediální studia jsou jedním z multiparadigmatických oborů, což znamená, 
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že ke zkoumání jednotlivých otázek lze přistoupit z odlišných teoretických pozic a ve 

výzkumu volit různé postupy. Nejsnadnější dualitou téměř nesmiřitelných pohledů 

představuje kvantitativní a kvalitativní paradigma. Jejich rozdíl nespočívá pouze v tom, 

že jedno paradigma preferuje hromadné jevy (tzv. tvrdá data) a druhé pracuje s tzv. 

měkkými daty, což jsou zpravidla dlouhé slovní výpovědi či zápisy nebo vyobrazení. 

Podstatou jejich odlišnosti spočívá v obecnější rovině, a to ontologické či teoreticko-

metodologické. (Sedláková, 2014).  

Kvalitativnímu a kvantitativnímu výzkumu, vztahu mezi nimi a smíšenému 

výzkumu jsou podrobněji věnováni následující podkapitoly. 

4.1.1 Kvantitativní analýza 

U kvantitativních přístupů k výzkumu se předpokládá, že lidské chování je 

možné do jisté míry měřit či předpovídat. Kvantitativní analýza používá náhodných 

výběrů, experimentů, strukturovaných sběrů dat pomocí testů, dotazníků nebo 

pozorování. Konstruované koncepty jsou zjišťovány díky měření, dále analyzovány 

statistickými metodami s cílem prozkoumat, popsat či ověřit pravdivost našich 

domněnek o vztahu sledovaných proměnných (Hendl, 2016).  

Kvantitativní výzkum bývá spojován s hypoteticko-dedukativním modelem 

vědy, který sestává z těchto základních součástí (Hendl, 2016, s. 42): 

1. Formálně se vyjádří určité obecné tvrzení, které má potenciál vysvětlit vztahy 

v reálném světě – teorie. 

2. Provede se dedukce.  Za předpokladu, že je teorie platná, tak se očekává, že bude 

nalezen vztah mezi dvěma proměnnými X a Y – hypotéza. 

3. Uvažujeme definici, co je potřeba zjistit, abychom pozorovali X a Y – operační 

(operacionalizovaná) definice. 

4. Provedení pozorování – měření. 

5. Provedení závěrů o platnosti hypotézy – testování hypotézy. 

6. Vztáhnutí výsledku testování zpět k teorii – verifikace. 

Metody založené na těchto principech jsou zpracovány tak, aby co nejvíce 

odpovídaly předmětu zkoumání. Je požadováno, aby se měřilo to, co se skutečně má 

měřit, tzn., aby měření bylo validní. Rovněž musí být spolehlivé, tudíž jestliže se bude 

měřit stejná věc a za předpokladu, že se nezměnila, tak bychom měli dosáhnout stejného 

výsledku. Verifikace, poslední krok výzkumu, se považuje za provizorní v tom smyslu, 

že v empirických vědách je možné sice získat podpůrné argumenty pro platnost teorie 
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pomocí shromážděných dat, ale nikdy nelze její platnost dokázat. V tom se liší 

empirické vědy od formálních věd, jako je logika a matematika.  (Hendl, 20116) 

 

Tabulka 1: Vlastnosti základních metod kvantitativního přístupu (Zdroj: Hendl, 2016,  

s. 44) 

Metoda Vlastnosti Výhody 

statistické šetření náhodný výběr  

měření proměnných 

reprezentativita  

testování hypotéz 

experiment určení hodnot nezávisle 

proměnné  

kontrolní skupina bez expozice 

přesné měření 

testování hypotéz 

oficiální statistiky analýza dat získaných v 

minulosti 

velké datové soubory 

strukturované pozorování pozorování prováděné podle 

přesně určeného protokolu 

spolehlivost 

pozorování 

obsahová analýza podle předem určeného 

kódovacího schématu se zjišťují 

instance kategorie a provádí se 

analýza četností 

spolehlivost měření 

 

Tradičně kvantitativní výzkum může být buď experimentální nebo 

neexperimentální. Základní vlastností experimentálního výzkumu je ta, že výzkumník 

úmyslně a aktivně přivodí určitou změnu situace, okolností nebo zkušenosti 

sledovaných jedinců a pak pozoruje jejich změnu – jinak vyjádřeno: výzkumník 

manipuluje nezávisle proměnnými X a měří změnu zvolených proměnných Y. 

Experiment musí být připraven do všech detailů před začátkem sběru dat. Záměrem je 

zamezit tomu, aby závěry byly ovlivněny jinými proměnnými. 

 

Typické vlastnosti experimentálního výzkumu jsou (Hendl, 2016, s. 42-43): 

• Výběr jedinců ze známé populace. 

• Přiřazení jedinců do jednotlivých skupin. 

• Vyvolání plánované změny podmínek. 

• Měření malého počtu definovaných proměnných. 

• Kontrola ostatních proměnných. 
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• Popis chování proměnných, obvykle se testuje nějaká hypotéza. 

Neexperimentální výzkum je však podobný experimentálnímu. Rozdíl se skrývá 

v tom, že výzkumník nepoužívá změnu situace, podmínek či zkušeností jedinců. Také 

v tomto případě je postup velmi detailně naplánován. Běžně se provede pilotní studie, 

aby bylo možné některé parametry výzkumu přesněji určit. Typické vlastnosti 

neexperimentální výzkumu jsou (Hendl, 2016, s. 43): 

• Výběr vzorků jedinců z několika známých populací. 

• Měření několika proměnných. 

• Popis chování proměnných a testování hypotéz. 

• Hypotézy se týkají rozdílnosti statistických charakteristik rozdělení jednotlivých 

proměnných mezi skupinami nebo závislostí vybraných proměnných mezi 

sebou. 

Tabulka 2: Přednosti a nevýhody kvantitativního výzkumu (Zdroj: Hendl, 2016, s. 45) 

Přednosti kvantitativního výzkumu Nevýhody kvantitativního výzkumu 

• Testování a validizace teorií. 

• Lze zobecnit na populaci. 

• Výzkumník může konstruovat situace 

tak, že eliminuje působení rušivých 

proměnných, a prokázat vztah příčina 

účinek.  

• Relativně rychlý a přímočarý sběr dat. 

• Poskytuje přesná, numerická data 

• Relativně rychlá analýza dat (využití 

počítačů). 

• Výsledky jsou relativně nezávislé  

na výzkumníkovi. 

• Je užitečný při zkoumání velkých skupin. 

• Kategorie a teorie použité výzkumníkem 

nemusejí odpovídat lokálním 

zvláštnostem.  

• Výzkumník může opominout fenomény, 

protože se soustřeďuje pouze na určitou 

teorii a její testování, a ne na rozvoj 

teorie. 

• Získaná znalost může být příliš 

abstraktní a obecná pro přímou aplikaci 

v místních podmínkách. 

• Výzkumník je omezen reduktivním 

způsobem získávání dat. 

4.1.2 Kvalitativní analýza 

Metodologové se rozdělují do dvou skupin – první, kteří chápou kvalitativní 

výzkum jako doplněk tradičních kvantitativních výzkumných strategií, druzí jako 

protipól nebo vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědných 
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základech postavené vědě. Postupně získal kvalitativní výzkum v sociálních vědách 

rovnocenné postavení mezi ostatními způsoby výzkumu.  (Hendl, 2016) 

Není jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat kvalitativní 

výzkum. Negativní definici přednášejí metodologové Glaser a Corbinová (1989), kteří 

za něj považují jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje díky statickým 

metodám nebo jiným způsobům kvantifikace. Avšak spousta dalších autorů nesouhlasí 

s tímto vymezením, jelikož podle nich jedinečnost kvalitativního výzkumu nespočívá 

pouze v absenci čísel. Problém se skrývá v tom, že kvalitativní výzkum je široké 

označení pro rozdílné přístupy. Významný metodolog Creswell definoval kvalitativní 

výzkum takto (1998, s. 12): 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Hendl, 

2016, s. 46) 

V typickém případě kvalitativní analýzy výzkumník vybírá na počátku výzkumu 

téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může upravovat nebo doplňovat 

v průběhu výzkumu, během sběru dat a analýzy dat. Rovněž vznikají hypotézy i nová 

rozhodnutí, jak upravit zvolený výzkumný plán a pokračovat při sběru dat a následné 

analýze. Proto je tento výzkum někdy považován za emergentní nebo pružný typ 

výzkumu. Sběr a analýza dat probíhají současně, výzkumník sbírá data, následně je 

analyzuje a podle výsledků se rozhodne, která data potřebuje, a bude pokračovat s jejich 

analýzou. (Hendl, 2016) 

Tabulka 3: Vlastnosti základních metod kvalitativního přístupu (Zdroj: Hendl, 2016,  

s. 46) 

Metoda Vlastnost Výhoda 

pozorování delší období kontaktu pochopení subkultury 

texty a dokumenty rozbor významu, organizace a 

použití 

teoretické porozumění 

interview relativně nestrukturované porozumění zkušeností 

audio- a videozáznamy přesná transkripce přirozených 

interakcí 

porozumění průběhu 

interakcí 
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Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu a jeho výsledků (Miles a 

Creswell 2003, Huberman 1994, Bogdan, Biklen 1992) jsou: 

• Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s terénem 

nebo situací jedince či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle banální nebo 

normální, reflektující každodennost jedinců, skupin, společností nebo 

organizací. 

• Výzkumník se snaží získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho 

kontextovou logiku, na explicitní a implicitní pravidla, která fungují v dané 

oblasti. 

• Používají se relativně málo standardizované metody získaných dat. Hlavním 

instrumentem je výzkumník sám. Typy dat v kvalitativním výzkumu zahrnují 

přepisy terénních poznámek z pozorování a rozhovorů, fotografie, audio- a 

videozáznamy, deníky, osobní komentáře, poznámky, úřední dokumenty, úryvky 

z knih a všechno to, co nám přibližuje všední život zkoumaných lidí. 

• Výzkumníci se snaží o izolování určitých témat, projevů a datových konfigurací. 

Obvykle je však ponechávají co nejdále v kontextu ostatních dat. 

• Hlavním úkolem je objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají 

pochopení toho, co se děje, proč jednají určitým způsobem a jak organizují své 

všednodenní aktivity a interakce. 

• Data se induktivně analyzují a interpretují. Kvalitativní výzkumník nesestavuje 

ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který 

získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém 

hledání významů a snaze pochopit aktuální dění vytváří podrobný popis toho, co 

pozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit 

situaci. (Hendl, 2016, s. 47-48) 

Kvalitativnímu výzkumu je vytýkáno, že jeho výsledky jsou sbírkou 

subjektivních dojmů a kvůli jeho pružnému a nestrukturovanému charakteru ho lze 

těžko replikovat. Avšak výhrady jsou vyváženy jeho jinými vlastnostmi. Jeho výhodou 

je získání hloubkového popisu případů, zohledňování působení kontextu, situací či 

podmínek. Také poskytuje podrobné informace, proč se daný fenomén objevil. 

Kvalitativní výzkum využívá velkou škálu postupů k zajištění věrohodnosti svých 

výsledků. (Hendl, 2016) 
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Tabulka 4: Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu (Zdroj: Hendl, 2016, s. 48) 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

• Získává podrobný popis a vhled při 

zkoumání jedince, skupiny, událostí, 

fenoménu. 

• Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí. 

• Umožňuje studovat procesy. 

• Umožňuje navrhovat teorie. 

• Dobře reaguje na místní situace a 

podmínky. 

• Hledá lokální (idiografické) příčinné 

souvislosti. 

• Pomáhá při počáteční exploraci fenoménů. 

• Získaná znalost nemusí být 

zobecnitelná na populaci a do jiného 

prostředí. 

• Je těžké provádět kvantitativní 

predikce. 

• Je obtížnější testovat hypotézy a teorie. 

• Analýza dat i jejich sběr jsou často 

časově náročné etapy. 

• Výsledky jsou snadněji ovlivněny 

výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi. 

4.1.3 Vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem 

Čím dál tím více se rozšiřuje názor, že kvalitativní i kvantitativní přístup přispívají 

každý svým způsobem k rozluštění našich znalostí o člověku a sociálním světě. Na 

základě tohoto pohledu není možné se na oba přístupy dívat jako na kontradiktorní, 

jelikož výsledky obou přístupů se doplňují. Tento názor na součinnost kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu již byl zastoupen významnými metodology Glaserem a 

Straussem (1967), kteří při obhajobě své kvalitativní strategie zastávali názor, že 

neexistuje základní konflikt mezi těmito dvěma metodami nebo daty. Avšak se 

domnívají, že v určitém smyslu jsou kvalitativní data důležitější při generování hypotéz. 

(Hendl, 2016, s. 53) 

V následující tabulce jsou ukázány rozdíly obou přístupů zdůrazněním jejich 

rozdílnosti tím, že umisťuje oba přístupy na opačné konce několika dimenzí. Je nutné 

ale poznamenat, že ne ve všech případech analýzy se ve skutečnosti setkáme s tak 

markantními rozdíly.  
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Tabulka 5: Některé rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem (Bryman 

1988, Mohr 1992, upraveno (Zdroj: Hendl, 2016, s. 53) 

 Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

Úloha kvalitativního 

výzkumu 

Přípravná Prostředek ke zkoumání 

interpretací aktérů 

Vztah výzkumníka 

k subjektu 

Odstup Těsný 

Postoj výzkumníka 

k jednání 

Vně situace Uvnitř situace 

Vztah teorie a výzkumu Potvrzení, falzifikace Teorie často vzniká 

Výzkumná strategie Silně strukturovaná Slabě strukturovaná 

Platnost výsledků Zobecnění Kontextuální zaměření 

Data Tvrdá, spolehlivá Bohatá, hloubková 

Zaměření Makro Mikro 

Teoretické schéma Teorie variability Teorie procesu 

4.1.4 Smíšený výzkum 

S postupem času, jak docházelo k upevňování pozice kvalitativního přístupu a také 

uznání součinnosti obou výzkumných metod, se začali metodologové více věnovat 

možnosti jejich kombinace. Ne že by se to dříve nepraktikovalo, ale následně se tomu 

začalo dostávat více pozornosti i v učebních materiálech. Jeho aplikační možnosti 

popisuje sbírka příkladů a metod editorů Tashakkoriho, Teddlieho (2003). Definice 

smíšeného výzkumu je následující: jedná se o obecný přístup, v němž se míchají 

kvantitativní a kvalitativní metody, techny nebo paradigmata v rámci jedné studie 

(Hendl, 2016, s. 56). 

Lze rozlišovat dva typy smíšeného výzkumu. První, tzv. výzkum pomocí míchání 

metod, se vyznačuje postupem, kdy na úvod je použito kvalitativní metody sběru dat, po 

shromáždění a analýze následuje dotazování díky strukturovanému dotazníku v rámci 

statistického šetření a nakonec se provede dodatečné hloubkové dotazování vybraných 

účastníků. Druhý typ, tzv. výzkum na základě smíšeného modelu, se vyznačuje tím, že 

výzkumník využívá jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum v jednotlivých etapách 

výzkumného procesu. V zjednodušeném třífázovém modelu tohoto procesu se nejprve 

určují výzkumné otázky, následně se shromažďují data a nakonec probíhá jejich 
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analýza. Použití smíšeného výzkumu má několik předností a kvalitativní a kvantitativní 

přístup se mohou vzájemně doplňovat. (Zdroj: Hendl, 2016) 

 

Tabulka 6: Přednosti a slabosti smíšených plánů výzkumu (Zdroj: Hendl, 2016, s. 59) 

Přednosti smíšeného výzkumu Nevýhody smíšeného výzkumu 

• Slova, obrazy a vyprávění se využívají 

pro zesílení významu čísel. 

• Čísla slouží ke zvýšení přesnosti slov, 

obrazů a vyprávění. 

• Uplatňujeme výhody kvalitativního i 

kvantitativního přístupu. 

• Výzkumník může generovat a testovat 

zakotvenou teorii. 

• Může odpovídat na širší a 

komplexnější výzkumné otázky 

• Specifické smíšené výzkumné metody 

mohou zodpovědět specifické otázky. 

• Může poskytnout silnější evidenci pro 

závěry konvergencí výsledků. 

• Může vnést pohledy opomíjené při 

použití jedné metody. 

• Vede ke zvýšení obecnosti výsledků. 

• Kvalitativní a kvantitativní výzkum 

přináší úplnější znalosti potřebné pro 

podporu teorie a praxe. 

• Jsou těžko proveditelné jedním 

výzkumníkem vzhledem k větším 

nákladům (čas, peníze). 

• Výzkumník musí zvládnout více metod 

• Metodologičtí puristé odmítají míšení 

metod a postupů. 

• Některé metodologické stránky 

vyžadují důkladnější zpracování. 

4.2 Metody výzkumu médií 

Výzkum médií není možné provádět jedinou metodou, různé formy médií jsou 

zkoumány rozdílnými metodami, stejně tak jako se jednotlivé metody používají podle 

stanoveného cíle výzkumu. V přehledu jsou stručně uvedeny nejčastější metody 

výzkumu médií. 

Na nejvyšší úroveň zkoumání médií patří samotné zkoumání mediálního systému, 

tzv. systémová analýza a také nelze opominout ekonomickou analýzu. Systémová 

analýza je vhodná pro zkoumání celkové struktury národního mediálního systému. 
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Vychází z předpokladu, že mediální systém je soustava pravidel jejich fungování, prvků 

a vztahy mezi nimi. Ekonomická analýza se věnuje postavení mediálních organizací na 

mediálním trhu, to díky zkoumání jejich finančních zdroj – zejména příjmů z inzerce 

(tzv. monitoring inzerce). (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Pod úroveň zkoumání mediálního systému, ale nad úroveň zkoumání profesního 

jednání novinářů, patří analýza mediální organizace. Tato analýza zkoumá chování 

mediální organizace, principy jejího chodu, vztahy a rozdělení rolí v rámci organizace, 

její vnitřní uspořádání a také je vhodná pro pochopení produkce mediálních obsahů. Pro 

tyto účely lze využít metodu případové studie zaměřující se na sledování jednoho 

případu v jeho celistvosti. Je pro ni příznačné, že sběr dat se provádí pomocí kombinace 

většího počtu technik (triangulace). Zpravidla se jedná o studium dokumentů, 

dotazníkového šetření, rozhovorů nebo pozorování. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Mezi další metody patří zúčastněné pozorování, které má odhalit rutiny mediální 

produkce. Tato metoda nám dokáže odhalit, jak probíhá produkce mediálních sdělení a 

procesy stojící za jejich finální metodou. Věnuje se klíčové interakci v rámci mediální 

organizace, dělbu práce či potencionální zdroje konfliktů. Dotazníkové šetření se věnuje 

výzkumu mediálních profesionálů. Poukazuje na sociodemografickou charakteristiku, 

hodnoty a názory autorů mediálních obsahů. Výzkum mediálních pracovníků je možný 

v jejich přirozeném pracovním prostředí a náklady jsou v poměru k získaným 

informacím malé. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Kvantitativní obsahovou analýzou lze zjistit tematickou agendu médií, což 

znamená, že zkoumá, jakými tématy se média zabývají a kolik prostoru jim věnují. Díky 

této metodě je možné popsat proměnu mediálních obsahů v delším časovém úseku, 

srovnat různé typy médií a médií různých mediálních krajin a do jisté míry předjímat, 

jaké témata budou pro veřejnost důležitá či zajímavá. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Zkoumání obsahových významů se věnuje sémiotická analýza. Je vhodná pro 

zkoumání obsahů mediálních sdělení, nejen pro lingvistická sdělení, ale i pro sdělení 

vizuální a auditivní. Rovněž ji lze využít jako nástroj k analýze mýtů. (Trampota, 

Vojtěchovská, 2016) 

Mezi další metody patří analýza objektivity a jejího porušování. Využívá se pro 

výzkum faktických žánrů, jako je publicistika či zpravodajství. Používá se pro analýzu 

nestrannosti mediálních organizací při informování o politických dějích. Nevýhoda této 

medy se vychází ze závěru sociálních teorií médií, a to že, objektivita je nedosažitelným 

ideálem. Narativní analýza se věnuje zkoumání struktury mediálních textů, tudíž 
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zkoumá, jak nám média podávají jednotlivé příběhy. Věnuje se formě a struktuře 

vyprávění, postavení vypravěče, jeho subjektivity a dalších aspektů. Výzkum vizuálních 

sdělení je prováděn obrazovou analýzou, která dovoluje analyzovat vizuální prvky 

mediálního sdělení. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Další metodou je analýza diskurzu, jež se zaměřuje na vyšší úroveň, než je rovina 

samotných textů. Poukazuje na vztah mediálních sdělení a sociálních sil prostředí, kde 

vznikají. Odhaluje mocenské pozice a vztahy, které se podílejí na vytváření mediálních 

sdělení a jejich reflexi v mediálních textech. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Analýza sledovanosti médií měří velikost a strukturu mediálního publika. Rovněž 

slouží pro popis médií na mediálním trhu a stává se hlavním zdrojem informací pro 

zadavatele reklamy. Metodika a sběr dat jsou pro jednotlivé typy médií rozdílná. Oční 

kamera zkoumá pozornost, používá se pro zjištění pohybu očí a zrakové dráhy příjemce 

při zpracovávání informací. Tato metoda vyhodnocuje, jakým částem mediálního 

sdělení věnovali příjemci pozornost, a čeho si naopak nevšímali. (Trampota, 

Vojtěchovská, 2016) 

Dekódování významů se dociluje díky ohniskovým skupinám, které odkrývají 

informace, jež výzkumník nečekal či neznal, a rovněž reakce typické pro určitou 

specifickou skupinu mediálních uživatelů. Využívá skupinové dynamiky v rámci 

skupiny respondentů. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Díky psychologickému experimentu lze odhalit krátkodobý účinek médií. Lze 

zjistit potencionál mediálního sdělení vyvolávat změnu postoje, názoru či hodnot a 

jednání. Jedná se o odhalení okamžité reakce jednotlivce, netýká se dlouhodobějších 

účinků médií a nevěnuje se větším souborům příjemců. Další metodou je nastolení 

agendy, jež zjišťuje dlouhodobý účinek médií. Tento výzkum je metodicky 

problematický, obvykle není možné vyloučit jiné nemediální vlivy společnosti na 

příjemce. Téměř jediným relativně prokázaným dlouhodobým účinkem je schopnost 

médií nastolovat agendu (agenda settings). (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Měření účinnosti inzertních sdělení slouží k zjištění efektivity inzerce, tudíž 

k vyhodnocení jejich úspěšnosti. Lze ji využít pro všechny typy inzertních sdělení 

(politické, komerční či veřejně prospěšné). Věnuje se na zkoumání a odhalení postojů 

jednotlivců a následně na změny v jejich chování. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

Zakotvená teorie se využívá ke zkoumání procesů a interakcí. Jedná se o 

kvalitativní výzkum směřující k tvorbě nové teorie o zkoumaném jevu. Hodí se pro 

odkrývání procesů a interakcí dějících se v médiích nebo odehrávajících se jejich 
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prostřednictvím. Dá se použít v oblastech zkoumání, která nejsou dostatečně teoreticky 

vymezena. (Trampota, Vojtěchovská, 2016) 

5. Profil zkoumaných médií 

5.1 Veřejnoprávní a soukromá televize 

V České republice existuje duální systém, což je mediální systém, v němž vedle 

sebe v oblasti rozhlasového a televizního vysílání fungují jak média veřejnoprávní 

služby, tak soukromá média. 

Prvním typem jsou média veřejné služby, která jsou zpravidla zřízena zákonem, 

aby naplňovala veřejný zájem v oblasti mediální komunikace, tzn. poslání poskytovat 

službu veřejnosti zajištěním výroby a vysíláním rozhlasových či televizních programů 

nebo také zpravodajství. Fungování médií veřejné služby bývá přísně formulováno 

v zákoně. Na veřejnoprávní média jsou kladeny nároky, mezi něž patří poskytování 

nepředpojatého zpravodajství, služby celospolečenským zájmům, péče o komunikační 

rovnoprávnost menšin, podpora kulturního a právního vědomí, vzdělanosti apod. 

Podstatným znakem postavení těchto médií ve společnosti je jejich ochrana před 

závislostí na finančních zdrojích, z toho důvodu toto bývá řešeno nějakou formou 

solidární platby vynucené zákonem, jako jsou koncesionářské poplatky. Ta tvoří hlavní 

zdroj příjmů, zatímco ostatní výnosy, např. z vlastní hospodářské činnosti, z prodeje 

autorských práv, jsou zcela doplňkové. V České republice jsou veřejnoprávní média 

zřízena samostatnými zákony a jedná se o ČRo, ČT a ČTK. Český rozhlas a Česká 

televize jsou financovány převážně právě z koncesionářských poplatků, Česká tisková 

kancelář především z prodeje výsledků vlastní činnosti. 

Druhým typem jsou média soukromá. Tato média jsou zřízena jako soukromé 

společnosti, a to buď s cílem vytvářet zisk (mezi ně patří soukromá komerční média) 

nebo s cílem poskytovat skupině, části společnosti či společnosti jako celku nějakou 

službu (soukromá nezisková média). Podstatou ekonomického fungování soukromých 

médií a primárním zdrojem příjmů je výnos z reklamy, tedy prodeje vysílacího času 

inzerentům, resp. prodej budoucí předpokládané pozornosti publika, tzv. rating a share. 

Mezi soukromé televize patří např. Nova a Prima. (Reifová, 2004) 

5.1.1 Česká televize 

Česká televize, veřejnoprávní médium (dříve Československá televize) vznikla k 

1. 1. 1992 podle zákona o České televizi (zákon č. 483/1991 Sb.) jako služba veřejnosti. 
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Československá televize zahájila svoje pravidelné vysílání v roce 1953 v 

Čechách, moravské vysílání v roce 1955. Z počátku vysílala pouze v některé dny v 

týdnu, od prosince 1958 každodenně. Televizní studio vzniklo v Měšťanské besedě 

v Praze a bylo tam až do konce 60. let. 

Vyšší zájem o televizní vysílání odstartoval první přímý sportovní přenos z roku 

1955 a podpořilo jej i snížení ceny televizorů. (Končelík, Večeřa, Orság, 2010) 

První pokusy o televizní vysílání se datují již ve 30. letech 20. století, Vývoj 

rozvoje televize ale přerušily válečné události a výzkum by na 20 let pozastaven. 

Obnoven byl po 2. světové válce a v roce 1948 se uskutečnilo v rámci Mezinárodní 

výstavy rozhlasu MEVRO v Praze první pokusné vysílání. Vznik a historie 

Československé televize se dělí na dvě historické etapy, a to od roku 1953 po revoluci v 

roce 1989. Poté po revoluci a následném rozdělení Československa vzniká Česká 

televize. 

Statutárním orgánem je generální ředitel, který je volen a jmenován Radou 

České televize na období šesti let. Současným generálním ředitelem je Petr Dvořák. 

Kontrolním orgánem je Rada České televize, která má 15 členů a je volena Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR na 6 let s dvouletou obměnou 1/3 členů.  

Jak bylo řečeno, Česká televize je veřejnoprávní médium, které má příjem z 

veřejných peněz a koncesionářských poplatků.  

Česká televize se řídí kodexem, kterým se vymezuje jako veřejnoprávní 

instituce. Cílem jejího provozování je zabránit zneužívání médií politickými stranami, 

zajistit přístup k informacím, vzdělávání, kultuře a zábavě pro všechny lidi. Televize si 

zakládá na nestrannosti, otevřenosti, dále ctí základní lidská práva a svobody, kulturní a 

přírodní dědictví.  V případě výjimečných situací jako jsou ekologické, politické 

ohrožení státu, přírodní katastrofy, se zavazuje občany pravidelně a rychle informovat. 

(ceskatelevize.cz, 2016) 

5.1.2 Nova 

TV Nova je první soukromou celostátní televizní stanicí, která začala vysílat v 

únoru 1994 z Prahy. Po léta je nejsledovanější českou televizní stanicí. Vladimír 

Železný byl prvním generálním ředitelem (tv.nova.ic.cz, 2016).  Současným generálním 

ředitelem je Christoph Mainusch. (tv.nova.cz, 2016). Vlastníkem televizní společnosti je 

společnost Central European Media Enterprises CME (Mediamania.týden.cz, 2015). 

Společnost v začátcích sídlila ve Vladislavově ulici, poblíž Národní třídy, dnes sídlí v 
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Barrandovských studiích. Soukromá televize Nova je financována z komerčních aktivit, 

především  prodejem  reklamního prostoru inzerentům. (tv.nova.ic.cz, 2016) 

6. Analytická část 

6.1 Cíle a výzkumné otázky 

Cílem této analýzy je porovnání mediálního obrazu islámu po útoku na Charlie 

Hebdo ve veřejnoprávní a soukromé televizi. Provedu kvalitativní analýzu deseti 

reportáží z České televize a televize Nova, přičemž udělám celkové hodnocení 

samostatně všech reportáží ČT a samostatně TV Nova. Základním cílem je potvrzení 

hypotézy a teorie na základě výzkumných otázek: 

 

1. Obsahuje reportáž strach či obavy z terorismu? 

2. Nachází se v reportáži negativní stereotypizaci islámu? 

3. Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu 

slova? 

 

Na základě těchto výzkumných otázek jsem stanovila čtyři hypotézy, které budou 

následným výzkumem potvrzeny nebo vyvráceny. 

 

H1. Více než polovina výstupů v každé televizi obsahuje strach či obavy 

z terorismu. 

H2. Ve více než polovině výstupů v každé televizi se nachází negativní 

stereotypizace islámu. 

H3. Méně než polovina výstupů v každé televizi obsahuje spojení útoku na 

Charlie Hebdo s útok na svobodu slova.  

H4. Mediální obraz islámu je v obou televizích na stejné úrovni. 

 

 Podrobněji přiblížím, co danými otázkami vnímám a na základě čeho jsem 

rozhodovala odpovědi na ně. 

Strach je emoce, vznikající jako reakce na vznikající nebezpečí. „Strach“ 

obsažený v reportážích je jednak strachem z terorismu (terorismus je specifický tím, že 

se na něj není možné připravit), jednak strachem z něčeho nového či neznámého. Strach 

z toho, že se násilí může kdykoliv zopakovat a může potkat každého z nás. Posuzovala 
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jsem zda reportáže obsahují pocit ohrožení na životě nás, našich blízkých, ale také 

společnosti, ve které žijeme. 

Stereotypem se zpravidla rozumí výrazně zjednodušené a povětšině hodnotící 

názory na postoje, chování či očekávání určitých skupin či jednotlivců (proces tohoto 

hodnotícího zjednodušování se označuje pojmem stereotypizace). Stereotypy právě pro 

svou povahu mohou být i nebezpečné, protože mohou obsahovat rasové, etnické nebo 

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

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

Stereotypy se vyskytují a vytváření v nejrůznějších sociálních prostředích, ale 

mimořádná role se při jejich posilování a potvrzování přisuzuje masovým médiím. 

Častým příkladem pro stereotypizaci bývá mediální zpodobňování menšin a cizinců. 

Stereotypy mohou také určovat, jaké očekávání ohledně chování či postojů mají lidé 

spojené s náboženským vyznáním. 

Pokud nemáme s nějakým etnikem vlastní zkušenost, je velmi pravděpodobné, 

že budeme považovat za „skutečnost“ to, co o této skupině nabízejí média. Tak dochází 

za podpory médií ke stereotypizaci rozličných skupin a vzniku stereotypů. To v podstatě 

znamená, že každý věřící v islám je pro nás nebezpečný, protože  „je“ teroristou. (Jirák, 

2005) 

Tato problematika se v mé práci týká islámu, protože útoky na redakci Charlie 

Hebdo byly dílem útočníků islámského vyznání. 

V reportážích jsem negativní stereotypizaci islámu posuzovala podle  toho, zda 

se v obsahu reportáží nacházela, tudíž zmiňování, že se jedná o útočníky islámského 

vyznání, a že i ostatní muslimové mohou být hrozbou. 

6.2 Výzkumný vzorek 

Základním souborem je celkem 20 reportáží – přepisu a v případě možnosti 

zhlédnutí, a to 10 reportáží z České televize a 10 reportáží z TV Nova. Útok se stal 7. 1. 

2015 a největší množství zpráv zákonitě proběhlo v tentýž den a následující dny. Poté se 

zprávy objevovaly při událostech spjatých nebo připomínajících útoky. Na základě níže 

uvedených dat, které souvisejí s útoky, jsem si vybrala 10 dnů (dat), které považuji za 

nejdůležitější a kdy se nejvíce tyto události nejvíce řešily. Považuji je proto za 

relevantní vzorek, při kterém budu schopná zodpovědět výzkumné otázky a potvrdit či 

vyvrátit dané hypotézy. V každém datu (dnu) jsem si zvolila jednu reportáž jak v ČT, 

tak TV Nova. 
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Mnou zvolená data, i s vysvětlením jejich výběru jsou: 

1. 7. ledna 2015 – den útoku na Charlie Hebdo 

2. 8. ledna 2015 -  den po útoku na Charlie Hebdo 

3. 9. ledna 2015 – dva dny po útoku na Charlie Hebdo 

4. 11. ledna 2015 – pochod na uctění památky obětí  

5. 13. ledna 2015 – pohřeb tří policistů, kteří zemřeli při útocích 

6. 14. ledna 2015 – vychází mimořádné číslo Charlie Hebdo 

7. 16. ledna 2015 – pohřeb šéfeditora Charlie Hebdo Sephana Charbonniera, 

který zemřel při útoku na redakci 

8. 7. únor 2015 – měsíc po útoku na Charlie Hebdo 

9. 4. května 2015 – střelba na výstavě karikatur Mohammeda v americkém 

Dallasu 

10. 7. ledna 2016 – rok po útoku 

6.3 Metody získání a zpracování dat 

Reportáže byly vyhledány pomocí Mediálního archivu NEWTON Media s názvem 

"MediaSearch", dále na základě zadaného data, zdroje a klíčových slov, a to „Charlie 

Hebdo“. Vybrány byly reportáže z hlavního večerního zpravodajství, což je v ČT 1 v 19 

hod. a u TV Nova v 19:30 hod. a také se jednalo o první reportáže, které ve večerním 

zpravodajství zazněly. 

Nejdříve si udělám kompletní souhrn zkoumaných reportáží, následně provedu 

analýzu výstupů České televize, následně Novy tak, že se pokusím odhadnout 

pravděpodobné vyznění reportáží. Poté provedu porovnání výstupů, zhodnocení a 

vyvrácení či popření hypotéz. 

Získaná data budu zpracovávat statistickými metodami v programu MS Excel. 

6.4 Výsledky analýzy 

6.4.1 Analýza veřejnoprávní a soukromé televize 

Na tři výzkumné otázky jsem si určila tři možné odpovědi a o výběru těch 

správných jsem rozhodovala hned po přečtení přepisu na základě celkového obsahu 

reportáží. V některých případech však nebylo vyznění úplně jednoznačné. V té chvíli 

jsem si přiřazovala odpovědi v jednotlivých částech přepisu a určila jsem to, co více 

převyšovalo. Na základě zodpovězených otázek jsem vyhodnotila výstup a potvrdila 
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nebo vyvrátila určené hypotézy. Rovněž jsem porovnala výstupy u obou televizí a 

vyhodnotila rozdíly v mediálním obrazu islámu. 

Níže uvádím tabulku výzkumných otázek spolu s možnými odpověďmi: 

 

Tabulka 7: Výzkumné otázky s možnými odpověďmi (Zdroj: vlastní) 

Otázka Možné odpovědi 

Obsahuje reportáž strach či obavy 

z terorismu? 
Ano Ne Nelze určit 

Nachází se v reportáži negativní 

stereotypizaci islámu? 
Ano Ne Nelze určit 

Obsahuje reportáž spojení útoku na 

Charlie Hebdo s útok na svobodu 

slova? 

Ano Ne Nezmiňuje se 

6.4.1.1 Analýza reportáží z veřejnoprávní televize 

Rozdělení reportáží České televize podle jejich obsahu jsem shrnula 

v následujících tabulkách a grafech. Postup jsem zvolila po jednotlivých otázkách. 

První jsem se věnovala výzkumné otázce „Obsahuje reportáž strach či obavy z 

terorismu?“. Na základě analýzy jsem zjistila, že ze 60 % obsahují pocit strachu 

z terorismu a ze 40 % ne. 

 

Tabulka 8: Obsahuje reportáž strach či obavy z terorismu? – ČT 1  

(Zdroj: vlastní) 

ano 6 60% 

ne 4 40% 

nelze určit 0 0% 
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Graf 1: Obsahuje reportáž strach či obavy z terorismu? – ČT 1 (Zdroj: vlastní) 

 

Následně jsem zkoumala druhou výzkumnou otázku a tou byla „Nachází se v 

reportáži negativní stereotypizaci islámu?“. Po zanalyzování všech 10 reportáží jsem 

zjistila, že až v 80 % reportáží obsahuje negativní stereotypizaci islámu, ve 20 % 

reportáží tomu tak ale není. 

 

Tabulka 9: Nachází se v reportáži negativní stereotypizaci islámu? – ČT 1 (Zdroj: 

vlastní) 

ano 8 80% 

ne 2 20% 

nelze určit 0 0% 

 

Graf 2: Nachází se v reportáži negativní stereotypizaci islámu? – ČT 1 (Zdroj: vlastní) 
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Co se týká třetí výzkumné otázky, odpovídala jsem na to, zda „Obsahuje 

reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova?“ Na základě 

zkoumaných reportáží jsem dospěla k tomu, že až v 60 % vybraných reportáží je 

zmíněno, že samotný útok na redakci znamenal i útok na svobodu slova. 40 % reportáží 

se této otázce nevěnuje. 

 

Tabulka 10: Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu 

slova? – ČT 1 (Zdroj: vlastní) 

ano  6 60% 

ne 0 0% 

nezmiňuje se 4 40% 

 

 

Graf 3: Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova? 

– ČT 1 (Zdroj: vlastní) 

 

6.4.1.1.1 Shrnutí analýzy 

Shrnutí analýzy ve vztahu k hypotézám je, že v reportážích České televize více 

než polovina výstupů obsahuje strach či obavy z terorismu, rovněž tak ve více než 

polovině reportáží se nachází negativní stereotypizace islámu. Co se týče hypotézy 

„Méně než polovina výstupů v každé televizi obsahuje spojení útoku na Charlie Hebdo 

s útok na svobodu slova“, tak zde už můžeme tuto hypotézu vyvrátit, jelikož více než 

polovina výstupů se této otázce věnovala. 
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6.4.1.2 Analýza reportáží soukromé televize 

Rozdělení reportáží televize Nova podle jejich obsahu jsem opět shrnula 

v následujících tabulkách a grafech. Postup jsem taktéž zvolila po jednotlivých 

otázkách. 

První jsem se věnovala výzkumné otázce „Obsahuje reportáž strach či obavy z 

terorismu?“. Na základě analýzy jsem určila, stejně jako u ČT, že ze 60 % obsahují 

pocit strachu z terorismu a ze 40% ne. 

 

Tabulka 11: Obsahuje reportáž strach či obavy z terorismu? – TV Nova (Zdroj: vlastní) 

ano  6 60% 

ne 4 40% 

nelze určit 0 0% 

 

Graf 4: Obsahuje reportáž strach či obavy z terorismu? – TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

 

Následně jsem zkoumala druhou výzkumnou otázku a tou byla „Nachází se v 

reportáži negativní stereotypizaci islámu?“. Po zanalyzování jsem zjistila, že zde už 

mezi televizemi rozdíl je. U TV Nova 60 % reportáží se negativní stereotypizace islámu 

nachází a ve 40 % reportáží tomu tak ale není. 

 

Tabulka 12: Nachází se v reportáži negativní stereotypizaci islámu? – TV Nova (Zdroj: 

vlastní) 

ano  6 60% 

ne 4 40% 

nelze určit 0 0% 
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Graf 5: Nachází se v reportáži negativní stereotypizaci islámu? – TV Nova (Zdroj: 

vlastní) 

 

 

Co se týká třetí výzkumné otázky, opět jsem odpovídala, zda „Obsahuje reportáž 

spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova?“. Na základě zkoumaných 

reportáží jsem dospěla k tomu, že pouze u 40 % vybraných reportáží je zmíněno spojení 

samotného útoku s útokem na svobodu slova. 20 % reportáží je opačného obsahu a  

40 % reportáží se této otázce nevěnuje. 

 

Tabulka 13: Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu 

slova? – TV Nova (Zdroj: vlastní) 

ano  4 40% 

ne 2 20% 

nezmiňuje se 4 40% 
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Graf 6: Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova? 

– TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

6.4.1.2.1 Shrnutí analýzy 

Na základě provedené analýzy ve vztahu k hypotézám jsem zjistila následující. 

Více než polovina reportáží televize Nova obsahuje strach či obavy z terorismu, rovněž 

tak ve více než polovině reportáží nalezneme negativní stereotypizaci islámu. Pokud 

bychom posuzovali hypotézu „Méně než polovina výstupů v každé televizi obsahuje 

spojení útoku na Charlie Hebdo s útok na svobodu slova.“, pouze na základě výsledků 

analýzy TV Nova, tak bych ji mohla potvrdit. Jak jsem ale zmínila, ČT 1 tuto hypotézu 

nepotvrzuje, tím pádem je nutné je vyvrátit. 

6.4.2 Porovnání výstupů z analýzy veřejnoprávní a soukromé televize a 

vyhodnocení hypotéz 

Následně jsem připravila porovnání výstupů analýzy veřejnoprávní a soukromé 

televize. Opět jsem postupovala po jednotlivých otázkách, abych tak lépe dokázala 

vyhodnotit stanové hypotézy. 

Začala jsem první výzkumnou otázkou, a to „Obsahuje reportáž strach či obavy 

z terorismu? V obou zpravodajstvích dopadla tato část analýzy stejně – po 6 výstupech, 

tedy 60 %, v každé televizi bylo určeno jako ty, co strach či obavy obsahují, u 4 

výstupů, tedy 40 %, v každé televizi tomu bylo naopak. 
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Graf 7: Vyvolávají reportáže pocity strachu či obavy z terorismu? – Porovnání mezi  

ČT 1 a TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

 

Graf 8: Vyvolávají reportáže pocity strachu či obavy z terorismu? – Porovnání mezi 

 ČT 1 a TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

 

Na základě toho můžu potvrdit svoji první hypotézu, a to že více než polovina 

výstupů v každé televizi obsahují strach či obavy z terorismu. Musím podotknout, že 

z přepisů reportáží to bylo znát a na tuto výzkumnou otázku a následně hypotézu se 

nejlépe dalo odpovídat a určit výsledek. 

Následně jsem se zabývala otázkou „Nachází se v reportáži negativní 

stereotypizaci islámu?“, na základě které jsem se snažila zodpovědět svoji další 

hypotézu. Zde už se výsledky mezi televizemi liší. Překvapivě analýza jednotlivých 
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televizí dopadla tak, že více inklinace k negativní stereotypizaci islámu bylo právě 

v České televizi, i když je nutno podotknout, že reportáže v televizi Nova byly více 

emočně podbarvené. Na základě analýzy výstupů obou televizí, bylo u ČT 1 o 20 % 

více reportáží vzbuzujících negativní stereoztypizaci islámu než u TV Nova. V přesných 

číslech se u ČT 1 jednalo o 8, tedy 80 % reportáží, které lze považovat za ty, které 

obsahují negativní stereotypizaci islámu, a u TV Nova 6 výstupů, tedy 60 %. ČT 1 se 

nevěnovala této o otázce ve 2 vybraných reportážích, tedy 20 %, u TV Nova šlo o 4 

výstupy, tedy 40 %. 

 

Graf 9: Nachází se v reportáži negativní stereotypizaci islámu? – Porovnání mezi 

ČT 1 a TV Nova (Zdroj: vlastní) 
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Graf 10: Vzhledem k původu teroristů mohou vést reportáže k islamofobii? – Porovnání 

mezi ČT 1 a TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

 

Na základě porovnání obou analýz je možné opět potvrdit i moji druhou 

hypotézu, tedy „Ve více než polovině výstupů v každé televizi se nachází negativní 

stereotypizace islámu“, jelikož u obou televizí tato problematika byla řešena u více než 

poloviny reportáží. 

Dále jsem se zabývala výzkumnou otázkou, zda „Obsahuje reportáž spojení 

útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova?“, abych docílila vyhodnocení další 

své hypotézy. Zde už jsou rozdíly mezi jednotlivými televizemi větší. ČT se této otázce 

věnovala v 80 % s tím, že se jednalo o svobodu slova a ve 20 % toto tvrzení bylo 

zpochybňováno. Televize Nova pro změnu ve 40 % potvrzovala svobodu slova, ve  

20 % byla zpochybňována a ve 40 % se tomuto tématu nevěnovala. 
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Graf 11: Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova? 

– Porovnání mezi ČT 1 a TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

 

Graf 12: Obsahuje reportáž spojení útoku na Charlie Hebdo s útokem na svobodu slova? 

– Porovnání mezi ČT 1 a TV Nova (Zdroj: vlastní) 

 

 

Na základě těchto dvou porovnání u dané výzkumné otázky musím svoji 

hypotézu „Méně než polovina výstupů v každé televizi obsahuje spojení útoku na 

Charlie Hebdo s útok na svobodu slova“ vyvrátit. U TV Nova by hypotézu bylo možné 

potvrdit za pravdivou, avšak ČT jí odporuje. Je nutno ale podotknout, že ČT se této 

otázce věnovala více hlavně z hlediska toho, jak to bylo prezentováno Francii, a to tak, 

že je nutné se bránit a bojovat proti terorismu, chránit svoje svobody, mezi které patří 

svoboda slova. 
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Moje poslední hypotéza pojednávala o tom, zda „Mediální obraz islámu je 

v obou televizích na stejné rovině“. Zde je nutné podotknout, že odpověď na tuto 

hypotézu nebyla zcela snadná. Musím se ale přiklonit k potvrzení této hypotézy z toho 

důvodu, že samotné výsledky analýzy se markantně nelišily, ba dokonce byly i velmi 

podobné. Považuji ale za nutné podotknout, že u České televize byla více poznat 

profesionalita, odbornost a zkušenosti zpravodajců než u TV Nova. Následně bych ráda 

zmínila, že u TV Nova bylo mnohem více poznat emoční zabarvení výstupů, které 

mohly vzbuzovat různé postoje u jednotlivců. Jelikož se jednalo o kvalitativní hypotézu, 

tak o to více se jednalo o můj subjektivní názor, pohled a vnímání daného tématu a 

reportáže. Dále bych také ráda zmínila fakt, že Česká televize byla více informativní 

než TV Nova. Co se týče důvěryhodnosti, zde je to na každém sledovateli, avšak pokud 

se vrátím k profesionalitě, jednoznačně vítězí ČT – alespoň na základě mého vnímání a 

času stráveného zkoumáním a rozboru jednotlivých reportáží.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo porovnání mediálního obrazu islámu po útocích 

na Charlie Hebdo ve veřejnoprávní a soukromé televizi. Bylo to provedeno za pomocí 

kvalitativní analýzy. 

Tato práce se dělí na tři části. V první jsem se věnovala islámu jako náboženství, 

jeho integraci do Evropy a České republiky, dále časopisu Charlie  Hebdo, událostem, 

které předcházely útoku, samotnému útoku a událostem, po těchto děsivých 

momentech. V další části jsem přiblížila pojem média, mediální obsah, masová média a 

zpravodajství. Věnovala jsem se také analýze mediálního obsahu a vymezení možných 

analýz. Poslední část práce byla věnována profilu zkoumaných médií a samotné 

analýze, porovnání výstupů a potvrzení či vyvrácení hypotéz. 

Kvalitativní šetření ukázalo, že u České televize se více než polovina výstupů 

obsahovala strach či obavy z terorismu, rovněž tak ve více než polovině reportáží 

nacházíme negativní stereotypizaci islámu. Více než polovina výstupů se věnovala 

spojení, že útok na magazín značil útok na svobodu slova.  

Rovněž kvalitativním výzkumem bylo vyhodnoceno, že více než polovina 

reportáží televize Nova obsahuje strach či obavy z terorismu, rovněž tak ve více než 

polovině reportáží nalezneme negativní stereotypizaci islámu. Na základě zkoumaných 

reportáží jsem dospěla k tomu, že v méně než polovině výstupů bylo řečeno, že samotný 

útok na redakci znamenal i útok na svobodu slova.  

Následně jsem porovnala výsledky obou výstupů a došla k závěrečnému 

vyhodnocení hypotéz. Potvrdila jsem hypotézy, že „Více než polovina výstupů v každé 

televizi obsahuje strach či obavy z terorismu“ a „Ve více než polovině výstupů v každé 

televizi se nachází negativní stereotypizace islámu“. Vyvrátila jsem hypotézu „Méně 

než polovina výstupů v každé televizi obsahuje spojení útoku na Charlie Hebdo s 

útokem na svobodu slova“. Poslední hypotéza byla stanovena: „Mediální obraz islámu 

je v obou televizích na stejné úrovni“, kterou jsem nakonec potvrdila, i když zde 

bychom se mohli zabývat dalším podrobnějším výzkumem dané hypotézy a provést 

další kvalitativní šetření, avšak k tomu by bylo potřeba více dat než byl stanovený 

výzkumný vzorek. 

Tímto výzkumem jsem přinesla odpovědi na výzkumné otázky, potvrdila či 

vyvrátila hypotézy a tím jsem splnila daný cíl práce. Zároveň jsem se dozvěděla mnoho 

nových informací o celém tématu, jak o islámu, tak o samotných událostech, a také 
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samotné analýze. Podle mého názoru jsou možnosti zvolené metody opravdu obšírné, 

tudíž zde lze nalézt další cesty výzkumu v této oblasti. Pro ten bych ale doporučila větší 

výzkumný vzorek, který by přispěl k relevantnějším výsledkům. 
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Summary 

The aim of my bachelor thesis was a comparison of the media portrayal of Islam 

after the attacks on Charlie Hebdo in public service and private broadcasting. It was 

done by using qualitative analysis. 

The thesis has three parts. In the first one I focused on Islam as a religion, its 

integration in Europe and in the Czech Republic, as well as on Charlie Hebdo magazine, 

the events that preceded the attack, the attack itself and the events after these terrible 

moments. In the next part, I presented the concept of media, media content, mass media 

and coverage. I focused also on the analysis of media content and definition of possible 

analyzes. The last part of the thesis was devoted to the profile of studied media and the 

analysis itself, comparison of the outputs and confirmation or disproof of the 

hypothesis. 

Qualitative investigation showed that more than half of the outputs from Czech 

Television contained fear or concerns about terrorism, as well as we can find negative 

stereotyping of Islam in more than half of the reports. More than half of the outputs 

devoted to the fact that the attack on the magazine was considered as an attack against 

free speech. 

Qualitative research also has shown that more than half of reports on TV Nova 

contain fear or concerns about terrorism, as well as more than in half of the reports is 

negative stereotyping of Islam. Based on the examined reports I have come up to the 

fact that less than half of the outcomes stated that the actual attack on the newsroom 

meant an attack against free speech. 

I then compared the results of both outputs and concluded the final evaluation of 

hypotheses. I confirmed the hypothesis that "More than half of the outputs in each 

broadcasting contains the fear of terrorism" and "In more than half of output in each 

broadcasting is negative stereotyping of Islam.” I disproved the hypothesis "Less than 

half of the outputs in every broadcasting mentions that the attack on Charlie Hebdo was 

also an attack against freedom of speech". The last hypothesis was set as "The media 

portrayal of Islam is at the same level in both broadcastings", which I eventually 

confirmed, although we could deal with additional more detailed research on this matter 

and conduct further qualitative investigation, but that would require more data than was 

the specified research sample. 

With this research I brought answers to the research questions, confirmed or 

disproved the hypothesis, and therefore I fulfilled the goal of the thesis. At the same 
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time, I learned a lot of new information about this topic, about Islam and about the 

events themselves and about the analysis itself. In my opinion, the possibilities of the 

chosen method are really lengthy, therefore we can find other approaches to the research 

in this area. For that I would recommended bigger research sample, which would 

contribute to more relevant results. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 7. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Teror v Pa říži 
7.1.2015    ČT 1    01    19:00 Události 

     

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
7. leden a jeho události, dobrý večer přeje Aneta Savarová. Francií otřásl teroristický útok na 
satirický týdeník (Charlie Hebdo). 3 ozbrojenci zastřelili 12 lidí, pak z místa činu uprchli a policii 
stále unikají. 
 
/ Ukázka / 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Brutálně vraždili novináře i policisty. 
 
Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Útok ochromil nejenom Paříž, ale celou Francii. Ozbrojené komando udeřilo krátce před 
polednem. Cílem dobře plánované akce byla zmíněná redakce satirického časopisu. Drama ve 
francouzské metropoli sledují naši zpravodajové Petr Zavadil a Bohumil Vostal. Teroristům se z 
místa podařilo utéct. Jak už zaznělo, Petře, pátrání tisíců policistů přineslo nějaký výsledek a co 
všechno se o útočnících vlastní ví? 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Zatím žádné zásadní informace o tom, kde by mohli 3 útočníci v tuto chvíli být, nemáme. 
Zhruba před hodinou vystoupil hlavní francouzský prokurátor na tiskové konferenci, ale tam nic 
nového nepřinesl. Může to být samozřejmě také taktika, protože zkrátka pokud nějaké stopy 
policisté mají, tak je v tuto chvíli nechtějí zveřejňovat, aby toho nemohli útočníci nějakým 
způsobem využít a utéct. V tuhle tu chvíli tedy víme pouze to, že jsou 3. Sami jsme, sami jste 
asi už mohli slyšet z toho, z těch obrázků, které, které se podařilo natočit jednomu z novinářů, 
že při tom útoku volali Alláhu akbar, jedná se tedy s největší pravděpodobností o teroristický čin 
islámských fundamentalistů. Poslední stopa, o které víme, která je jistá, je, že se jim podařilo 
autem uniknout na sever Paříže. Tam nad tím autem ztratili kontrolu, nechali ho na místě, kam 
utekli, v tuhle tu chvíli skutečně není jasné. To auto mají pod kontrolou policisté a snaží se i z 
něj zjistit nějaké další stopy. 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Centrum Paříže krátce před polednem. První dramatické záběry. To, jaká tragédie se v budově 
redakce právě odehrává, zatím nikdo venku netuší. 
 
osoba 
-------------------- 
K zemi! 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tady už dobře svědci vidí maskované muže s kalašnikovy, slyší jejich pokřik. 
 
osoba 
-------------------- 
Alláhu akbar! 
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Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V redakci nechali jenom 11 mrtvých, postupují chladnokrevně, akce byla dobře připravená. 
Kousek dál na nábřeží vraždí policistu. 
 
osoba 
-------------------- 
Seš mrtvej? 
 
osoba 
-------------------- 
Ne, v pořádku, já jen ... 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tohle se odehrálo nedaleko hlavních turistických atrakcí. Tady je redakce, vražda policisty na 
nábřeží, pak ujížděli sem, kde se jejich auto našlo nabourané. Dalším zmizeli na sever. Policie 
rozjela obří akci na jejich dopadení. Nasadila tisíce mužů a žen. Mezitím evakuovala redakci. 
Někdo odešel po svých, jiné odvezli záchranáři. Opačným směrem míří zoufalí příbuzní. A 
dorazil i prezident Francois Hollande. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Francie je v šoku z útoku na časopis, z teroristického útoku. 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Satirickému týdeníku vyhrožovali radikální islamisté, už v minulosti vyhořel kvůli karikaturám. 
Tuhle zveřejnili dnes před útokem. Vůdce Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí a fiktivní přání 
- hodně zdraví do nového roku. Jeden z předních karikaturistů, šéfredaktor týdeníku je dnes 
mezi mrtvými i s přiděleným policejním strážcem. Jejich vrazi podle svědků křičeli, že pomstili 
Proroka a že jsou z jemenské odnože Al- Kajdy. 
 
Hassen CHAIGHOUMI, imám mešity v Seine-Saint-Denis 
-------------------- 
Ve jménu Proroka? Jakého Proroka? Jejich prorok je satan, bohužel. 
 
Emmanuel QUEMENER, člen policejních odborů 
-------------------- 
Jdeme po nich, je to pro nás priorita, protože jsou ozbrojení a extrémně nebezpeční. 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Francouzská vláda zasedla ke krizovému jednání. Všechny pařížské redakce jsou pod 
policejním dohledem. Úřady zvýšily stupeň varování na nejvyšší. Hon v šokované zemi 
pokračuje. Pavel Šimek a Dana Zlatohlávková, Česká televize. 
 
Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A do Paříže teď znovu živě. Bohumile, jak dnešní teroristický útok Francii poznamenal? 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Francie je opravdu v šoku. Je to nejhorší teroristický útok v Paříži za posledních několik desítek 
let. Za hodinu, ve 20 hodin, by měl v přímém přenosu vystoupit před francouzský národ 
francouzský prezident Hollande z Elysejského paláce a promluvit. Jak už jste zmínili, tak 
bezpečnostní opatření jsou opravdu zvýšená a to až na teroristické riziko. Všude po Francii u 
dopravních uzlů, na nádražích, u škol, u obchodů, u redakcí tak hlídkují policisté. Někde i se 
samopaly. Takže opravdu ta bezpečnost je v tuto chvíli velice navýšená. Samozřejmě je teď 
otázkou, kde jsou pachatelé, protože Francouzi mají strach po tom, co viděli, tím způsobem 
chladnokrevně zlikvidovali v podstatě celou redakci satiristického časopisu. Jakým způsobem 
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bude probíhat to pátrání, tak na to se budou právě Francouzi v příštích hodinách zaměřovat a 
doufají, že pachatelé budou nakonec dopadeni. To, co je jisté, tak bezpečnostní složky, i 
francouzský prezident slíbili, že teroristy dopadnou, teroristy, kteří zavraždili novináře, zavraždili 
policisty, zavraždili velice talentované kreslíře, ilustrátory, intelektuály, jejichž tvář a tváře znala 
celá Francie. 
 
Zdeněk FUČÍK, redaktor 
-------------------- 
Džihádista, který si stěžuje, že žádné atentáty nejsou, ale slibuje, že se to do konce ledna 
změní. Poslední obrázek šéfredaktora časopisu Charlie Hebdo. Poslední obrázek, kterým si 
předpověděl svůj vlastní osud. Nesmyslné násilí, ze kterého si utahoval, zasáhlo i jeho. A s ním 
i další velká jména francouzské kreslené satiry. Cabua, Wolinského a Tignouse. Stejně jako 
jejich domovský týdeník Charlie Hebdo byli levicoví, provokující a také, jak stojí na obálce, 
lehkomyslní. Nevybíravě zasahovali politiky, bankéře i náboženství. 
 
Stephan CHARBONNIER, šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo 
-------------------- 
Jediná hranice, pro mne jako kreslíře a šéfa redakce, je hranice zákona. 
 
Zdeněk FUČÍK, redaktor 
-------------------- 
Podle mnoha francouzských muslimů ale časopis překročil jinou hranici, když v roce 2006 
přetiskl dánské karikatury Proroka Mohameda. Nejprve čelil jejich žalobě. Soud vyhrál. O 5 let 
později někdo redakci zničil zápalnou lahví. 
 
Phillipe VAL, bývalý šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo 
-------------------- 
Nechtěli jsme provokovat, ale projevit své právo karikovat, právo na svobodu slova. 
 
Zdeněk FUČÍK, redaktor 
-------------------- 
Dnes právě za toto právo zaplatili jeho následovníci, cenu nejvyšší. Zdeněk Fučík, Česká 
televize. 
 
Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Petře, vzhledem k tomu, že jsou teroristé pořád na útěku, je možné předpokládat, že by mohli 
udeřit znovu? 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Samozřejmě těžko předpokládat, co se honí v hlavě těm 3 útočníkům. Nicméně jasné je, že 
jsou opravdu velmi těžce vyzbrojeni a odhodlaní ke všemu, takže je možné, že se ještě zaútočit 
pokusí, i když si myslím, že mnohem pravděpodobnější je, že v tuto chvíli se zkrátka pokoušejí 
uniknout z místa činu co nejdál, aby, aby je policisté nemohli dostihnout. Samozřejmě na tom 
útěku budou také velmi nebezpeční, prokázalo se to už během dnešního odpoledne, když 
unikali z místa v autě a jeli skutečně hlava nehlava, porazili několik chodců, jednoho vážně 
zranili, takže budou muset lidé dávat skutečně velký pozor, protože pokud se jim dostanou do 
cesty, může se stát cokoli. Jiná věc je, jestli útočili skutečně sami nebo jestli útočili na vlastní 
pěst, nebo jestli jsou součástí nějaké větší skupiny, která může chystat další útoky, jiní členové 
této, této skupiny by mohli udeřit někde jinde, ať už v Paříži nebo v jiných městech. Tohle to 
všechno jsou otázky, které si Francouzi dnes večer kladou, ale zároveň také dávají najevo 
velkou solidaritu. Nejen tady v Paříži je svolaná demonstrace na podporu novinářů Charlie 
Hebdo, ale také například v Marseille a v dalších velkých městech. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Ulice, kde týdeník Charlie Hebdo sídlí, policie neprodyšně uzavřela a celý den je v obležení 
novinářů. Právě tady masakr začal. Útočníci pronikli do budovy a zahájili krátkou, ale intenzivní 
palbu. Jen pár desítek metrů od místa útoku tady na bulváru Richarda-Lenoira potom zastřelili 
na útěku jednoho z přivolaných policistů. Od té doby jsou všichni jeho kolegové na nohou. Do 
pátrání po útočnících se zapojily 3 tisíce příslušníků policie i tajných služeb. Poslední stopa, 
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kterou mají, je auto, které útočníci zanechali na severu Paříže. Mobilizace je naprostá. Policie 
dobře tuší, že proti nim stojí útočníci, kteří jsou nejen velmi dobře ozbrojení, ale také velmi 
dobře vycvičení. Jejich útok byl téměř vojenského rázu, chladnokrevný a nemilosrdný. Pařížská 
oblast vyhlásila stupeň nejvyššího ohrožení. Hlídané jsou nejen školy nebo dopravní prostředky, 
ale samozřejmě také sídla všech hlavních médií. Petr Zavadil, Česká televize, Paříž. 
 
Příloha č. 2: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 8. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Semknutá Francie 
8.1.2015    ČT 1    03    19:00 Události 

     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Jak už bylo řečeno, Francie se semkla. Teroristický útok vyvolal mezi lidmi vlnu solidarity, ale 
pochopitelně taky strach. Bohumile, co převládá? 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
To, že jsou samozřejmě teroristé stále na útěku, to vyvolává obavy, jenže za situace, kdy rádio 
takzvaného Islámského státu označilo útočníky za hrdiny, tak Francouzi dávají jasně najevo, že 
se svými projevy odporu vůči brutálním vraždám rozhodně neskončili. Pařížská starostka 
vyzvala obyvatele, aby se masově účastnili pochodu a znovu přišli na náměstí Republiky, jako 
to udělali včera. A mimochodem lidé se tam už v tuto chvíli schází. Zároveň za mnou vidíte 
krásně osvícenou Eiffelovu věž, kterou obdivují turisté, miliony turistů, kteří sem přijíždí z celého 
světa a ta bude právě na památku obětí ještě dnes zhasnutá. Na neděli se pak chystá něco, co 
Francie dlouho nezažila. Politická scéna tady v Paříži chce ukázat, že země je semknutá a v 
neděli se tedy na manifestaci sejdou odvěcí političtí rivalové, socialisté prezidenta Hollanda a 
pravicová strana bývalého prezidenta Sarkozyho. Co je zajímavé, na tuto manifestaci nebyla 
pozvaná lídryně krajní pravice Le Penová a to kvůli svým protipřistěhovaleckým výrokům. To, že 
útok na časopis Charlie Hebdo byl útokem na demokracii a na svobodu, to si koneckonců 
uvědomují lidé po celém světě. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Madrid, Londýn, Montreal, New, York. Šokovaní lidé po celém světě se vydali na náměstí 
protestovat proti brutálnímu vraždění novinářů. Jen kvůli nesouhlasu s jejich pojetím satiry a 
humoru. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Redakce tohoto listu, která bránila svobodu projevu, čelila zpátečnickým výhrůžkám po celé 
roky. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Země je hluboce zasažená, ale odbojná. Nebojíme se, vzkazovali ještě v noci pár hodin po 
útoku tisíce demonstrantů na náměstí Republiky v Paříži. A spolu s nimi desítky tisíc ostatních. 
Ve Štrasburku, Marseille a dalších francouzských městech. Francouzské deníky vyšly v černé 
barvě a s karikaturami na titulních stranách, aby teroristům ukázaly, že když zaútočili na jeden 
list, tak si proti sobě poštvou všechny ostatní. Zbytek redakce Charlie Hebdo vzkázal, že příští 
týden vyjde nové číslo. Prý bude napsané jejich vlastními slzami. Lidskou i technickou podporu 
slíbilo několik majitelů francouzských médií. Vyjde v nákladu milion výtisků, ne 60 tisíc jako 
obvykle, aby atentátníci neuspěli, když vykřikovali, že zabili časopis Charlie Hebdo tím, že 
vyvraždili 10 elitních karikaturistů a humoristů a řadu dalších zranili. 
 
Bernard ROUSSEAU, obyvatel Paříže 
-------------------- 
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Neznal jsem je osobně, ale vím, co dělali. Víte, byla to moje generace. Většině z těch zabitých 
bylo kolem 60, 70 let. To se mě zvlášť dotýká. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Na památku obětí se v Paříži rozezněly zvony slavné katedrály Notre Dame. V pravé poledne 
se pak na minutu zastavily vlaky i metro. Uplakané tváře s perem nebo tužkou v ruce na protest 
proti vraždění novinářů a policistů, kteří je střežili. Francouzi jim i v silném dešti přišli vzdát hold 
na ikonické místo Paříže v den státního smutku. Školy zrušily exkurze, na nádražích se zastavil 
ruch. Minutu ticha držel i francouzský prezident. 
 
 Brigitte, obyvatelka Paříže 
-------------------- 
Francouzi vždycky bojovali za to, aby ochránili svobodu. Všichni jsem tady kvůli tomu, je to 
velký den pro Francii. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Vlajky zůstanou v zemi stažené na půl žerdi další 2 dny. Zraněná Francie se ale z nejhoršího 
teroristického útoku za poslední půl století bude vzpamatovávat ještě dlouho. Bohumil Vostal, 
Česká televize, Paříž. 
 

Příloha č. 3: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 9. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Teror ve Francii 
9.1.2015    ČT 1    01    19:00 Události 

     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobrý večer. Začínají páteční Události, dnes s Jakubem Železným. Den ve znamení teroru. 
Francie zažila s posledních hodinách nebývalé drama. Policejní komanda musela zasahovat 
hned na dvou místech. Akce proběhly souběžně. Policie ozbrojence na obou místech zabila. 
 
/ Ukázka / 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Hned ráno obklíčily speciální policejní jednotky dvojici ozbrojenců v městečku Dammartin-en-
Goële. Zabarikádovali se v budově tiskárny a vzali jednoho ze zaměstnanců jako rukojmího. 
Před necelými 2 hodinami je zneškodnila policejní komanda. Rukojmího vysvobodili. Tady je 
okamžik policejního zásahu. 
 
/ Ukázka / 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Francie sledovala s napětím obklíčení dvou ozbrojenců, když přišla nečekaná zpráva - další 
muž vtrhl do košer lahůdkářství na jednom z pařížských předměstí, držel tam hned několik 
rukojmích. Vyhrožoval jejich zabitím, pokud komanda zasáhnou proti dvěma obklíčeným 
bratrům. Akci proti němu policie spustila ve stejný okamžik jako ve zmíněné budově tiskárny. 
Zabila ho, při akci ale zemřeli i 4 rukojmí. Teď opět okamžik útoku policejního komanda, 
tentokrát toho z pařížských ulic. 
 
/ Ukázka / 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
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A teď zpravodajové živě. Paříž, Dammartin-en-Goële a Washington. Nejprve tedy na sever od 
Paříže za Petrem Zavadilem, který sledoval zásah v budově tiskárny. Petře, víme, že útočníci 
jsou mrtví, ale nevíme, co bylo podnětem pro spuštění té akce? 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Nevíme to dosud ani my tady úplně přesně. Nicméně podle všeho, nebo všechno nasvědčuje 
tomu, že oba dva útočníci byli po těch dvou dnech, kdy na ně byla pořádaná celostátní štvanice 
a kdy v podstatě neměli žádné zázemí a museli krást potraviny i benzín, aby vůbec byli schopní 
nějakým způsobem ještě přežívat, že byli zkrátka už natolik vyčerpaní, že se raději rozhodli 
zemřít. Ten zásah podle všeho vypadal tak, že kolem 5. hodiny oba dva bratři zkrátka vyběhli z 
té tiskárny, kde byli zabarikádovaní a začali pálit po policistech, kteří měli tu budovu obklíčenou 
a to samozřejmě mělo ten následek, že pálit začala i policie, která, jak asi slyšíte, ještě stále 
tady ve městě je přítomná a jedno z jejích vozidel teď projíždí kolem nás následováno dalším. 
Nicméně tedy ten zásah, ten zásah skončil samozřejmě tím, že ti policisté, kterých byla v okolí 
té tiskárny celá tisícovka, začali pálit na oba bratry, kteří na ně zaútočili a za několik krátkých 
okamžiků byl  všemu konec. My jsme mohli slyšet z místa, kde jsme byli, všechny výbuchy, 
výstřely, celé to trvalo možná minutu. 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Přes 50 hodin na útěku a největší hon ve Francii vstupuje do finále. V městečku Dammartin-en-
Goële, 40 kilometrů od Paříže. 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Je krátce po 5. hodině odpoledne, před několika málo minutami jsme z tohoto směru, kde byli 
zabarikádovaní v tiskárně oba dva útočníci na Charlie Hebdo, slyšeli několik výbuchů a také 
ostrou střelbu. Policie dostala pokyn k závěrečnému útoku a podle prvních informací dopadla 
operace dobře. Oba dva útočnici by měli být po smrti a rukojmí v pořádku. 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V centru dění tahle malá tiskárna. Za jejími zdmi se dopoledne zabarikádovali bratři Chérif a 
Said Kouachiovi, podezřelí ze středeční vraždy 10 novinářů týdeníku Charlie Hebdo a dvou 
policistů. Před zásahem v Dammartin-en-Goële vyčerpaní a ve stresu s policií vyjednávali. Řekli 
ale taky, že chtějí zemřít jako mučedníci. Lidé přes den nesměli vycházet z domů. 
 
obyvatel Dammartin-en-Goële 
-------------------- 
Je to alarmující, protože nevíme, co bude dál, kdy to skončí. Já doufám, že rychle. Rychle a 
dobře, samozřejmě. 
 
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Své střechy a vrtulníky nad nimi, své ulice plné policistů viděli v televizi v živém zpravodajství. 
Jejich děti, celkem tisícovku, zavřeli ve školách. Ven se až odpoledne dostávali jako první ti 
nejmenší. 
 
Thierry CHEVALLER, zástupce starosty Dammartin-en-Goële 
-------------------- 
Autobusy je odvezou do centra, kde si je rodiče mohou vyzvednout, daleko od toho, co se děje. 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Hon na teroristy skončil a skončil tady v dosud neznámém osmitisícovém městě asi 40 
kilometrů východně od Paříže, které nepochybně zažilo nejdramatičtější okamžiky ve své 
historii. Po 8 hodinách napětí můžou místní lidé konečně volně vydechnout. Na dnešní den ale 
určitě nezapomenou. Stejně jako celá Francie na atentát proti týdeníku Charlie Hebdo. Petr 
Zavadil, Dammartin-en-Goële, a Dana Zlatohlávková, Česká televize. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
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-------------------- 
A teď za Bohumilem Vostalem do Paříže. Bohumile, v pařížském lahůdkářství tedy zůstali mrtví. 
Jak je to? Má je na svědomí útočník nebo pouze zásah policie, a jaký je osud té údajné 
spolupachatelky? 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Francouzská média opravdu informují o tom na základě svých zdrojů u policie, že 4 rukojmí jsou 
mrtví. Spekuluje se o tom ale, že 3 by mohli být mrtví ještě před samotným zásahem speciální 
jednotky. Další 4 rukojmí jsou vážně zranění. Údajně někteří jsou ohroženi i na životě. Co je 
důležité, že zahynul při tom zásahu 32letý recidivista, útočník, který vzal odhadem kolem 
desítky rukojmích v onom supermarketu na východě Paříže a ohrožoval je na životě. Zřejmě 
některé zabil. Tedy on je mrtvý. Francouzský ministr vnitra už uvedl, že gratuluje pořádkovým 
silám za jejich chladnokrevnost, ale otázka pořád je, kde je jeho údajná spolupachatelka tohoto 
32letého recidivisty, protože se počítá tedy v Paříži s tím, že zřejmě ona měla účast na včerejší 
vraždě mladé policistky na předměstí Paříže. Takže francouzská policie po ní nadále pátrá. 
Tady si lidé kladou otázku, jestli utekla při tom chaosu po osvobození rukojmích v 
supermarketu, anebo jestli vůbec v tom supermarketu nebyla. Každopádně ten hon, to obklíčení 
i na tohoto recidivistu, na tohoto útočníka je u konce. Ten hon trval 5 hodin a opravdu 
paralyzoval východ Paříže. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Dramatické hodiny skoro v samém srdci Paříže. Porte de Vincennes na východě historického 
centra metropole se ocitla v obležení. Kolem 13. hodiny se na důležité křižovatce objevil muž s 
kalašnikovem a automatickou zbraní v rukou. O chvíli později vešel do obchodu s košer 
potravinami. Brzy se ozvaly první rány. 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Na místo střelby zamířily desítky policejních vozů a taky vozy ambulance. Celou oblast policisté 
uzavřeli a úřady vyzývají obyvatele této čtvrti, aby zachovali klid. 
 
obyvatelka Paříže 
-------------------- 
Je to směšné, já to nechápu. 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Bojíte se? 
 
obyvatelka Paříže 
-------------------- 
Trochu. Ale ne, strach nemám. Budu žít dál. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Budovu okamžitě obklíčily zvláštní jednotky. O necelou půlhodinu později už měli policisti jasno. 
Ozbrojený muž držel v prodejně neznámý počet lidí. Jednou z nich byla i neteř Jean-Marcova 
spolupracovníka. 
 
 Jean-Marc, známý jedné z rukojmí 
-------------------- 
Pořád tam je. Můj společník odešel s policisty, protože se jí stále může dovolat. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Úřady zastavily tramvaje v oblasti i dopravu na části pařížské magistrály. Policie se s útočníkem 
snažila vyjednávat. Krátce před druhou odpoledne zveřejnila první oficiální prohlášení. 
 
Gaël FABIANO, pařížské policejní odbory 
-------------------- 
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Zdá se, že dva lidé zemřeli. Šest lidí, kteří tam nakupovali, vzal jako rukojmí. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Současně úřady poprvé zveřejnily fotografii muže, který do obchodu vtrhl. Amedy Coulibaly, 
32letý odsouzený kriminálník, kterého vyšetřovatelé podezírají i ze včerejšího zabití policistky 
na okraji Paříže. Brzy se potvrdilo i jeho napojení na bratrskou dvojici, která měla vraždit v 
redakci Charlie Hebdo. Ozbrojenec vyhrožoval, že v případě policejního zásahu pro nim 
všechna rukojmí zastřelí. Svoji výhrůžku ale splnit nestačil. Bohumil Vostal a Jakub Nettl, Česká 
televize. 
 

Příloha č. 4: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 11. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Pochod jednoty 
11.1.2015    ČT 1    01    19:00 Události 

     

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Události 11. ledna. Dobrý večer přeje Marcela Augustová. 
Demonstrace, síly a odhodlání. Paříží prošel pochod jednoty nebo taky pochod za republiku. Až 
půldruhého milionu lidí řeklo hlasité ne terorismu a uctilo památku 17 obětí. Atentátníci je zabili 
v redakci časopisu Charlie Hebdo, v židovském obchodě a v ulicích. Solidaritu ukázali i světoví 
politici, kteří do francouzské metropole přijeli. 
 
/ Ukázka / 
 
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A teď k pochodu podrobněji. Zúčastnil se ho taky český ministr zahraničí. Pochod sledoval Petr 
Zavadil. Petře, my ty ... 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
17 obětí teroru dokázalo to, co už dlouho nikdo jiný. Věčně nespokojení reptající Francouzi se 
semkli kolem pozůstalých a ruku v ruce se odhodlali poslat jasný vzkaz. "Křesťani nebo 
muslimové. Černí nebo bílí. My všichni jsme hlavně Francouzi a teroristů se nebojíme." 
 
účastník pochodu 
-------------------- 
Jsme především občané bojující za svobodu projevu. To je boj, který musíme dnes všichni vést 
společně. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Přišly jich statisíce. Půldruhého milionu lidí zaplavilo ulice Paříže. Rušné náměstí Republiky i 
přilehlé bulváry zmizely pod davem, který se nechal vést těmi, kdo zažívají v posledních dnech 
ty nejtěžší chvíle. Je to bez nadsázky historický okamžik. Na 50 hlav států stojí spolu s rodinami 
obětí v čele masového průvodu proti barbarství. Francois Hollande to shrnul do jedné věty: 
"Paříž je dnes hlavní město světa." Z bezpečnostních důvodů ušli jen 200 metrů - v nevídaném 
gestu se zaklesnutými pažemi. Po minutě ticha je Francois Hollande všechny políbil na tvář, ať 
byli z Evropy, Afriky nebo Asie. Na všechny dolehla atmosféra solidarity, která prodchla celé 
město. 
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Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/ 
-------------------- 
Že je důležité, aby se lidé nenechali zastrašit a to, co mě velmi příjemně překvapilo, byl fakt, že 
Francouzi v ulicích, v oknech velmi silně vítali účast zástupců ze zahraničí. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Davy lidí mezitím proudily ulicemi dál, stejně jako v dalších francouzských městech. Jen v 
metropoli na jejich bezpečí dohlíželo skoro 6 tisíc policistů. Podobné manévry Paříž dlouho 
nezažila. Stejně jako dlouho nezažila tak brutální teroristické útoky, jako tento týden. Pochod 
jednoty skončil. Francouzi se teď budou snažit, aby jim vydržela co nejdéle. Hrozby dalších 
útoků udržují pohotovost v zemi na nejvyšším stupni. Bohumil Vostal a Petr Zavadil, Česká 
televize, Paříž. 
 
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A s Petrem Zavadilem jsme teď v živém spojení. Petře, dokazuje ta monstrózní a mimořádně 
masivní účast, že se Francouzi nedali terorismem zastrašit a vůbec, zažila Paříž někdy něco tak 
mohutného? 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Je pravda, že to není zase tak dlouho, co Paříž zažila podobné shromáždění lidí. Bylo to v létě 
roku 1998, ale ta příležitost byla úplně jiná, tehdy se v Paříži velmi slavilo, protože Francouzi 
získali mistrovský titul na mistrovství světa ve fotbale, které se navíc konalo přímo tady ve 
Francii. Dnes to samozřejmě bylo mnohem smutnější, ale také mnohem, mnohem důstojnější. 
Francouzi skutečně dali jasně najevo, že se nehodlají nechat zastrašit od nějakých teroristů. Už 
od samotného rána se objevovaly informace nebo průzkumy veřejného mínění, které, které 
říkaly, že více než 80 procent Francouzů se hodlá toho dnešního pochodu zúčastnit a pouze 
zhruba 17 procent dalo najevo nějaké obavy z toho, že by mohli být terčem během těch 
pochodů, nějakých útoků. Ten výsledek je skutečně nakonec ohromující, jenom tady v Paříži se 
nakonec mluví o tom, že se toho pochodu zúčastnily zhruba 2 miliony lidí, další milion lidí 
demonstroval v dalších francouzských městech, takže si myslím, že, že Francouzi skutečně 
dnes dali najevo, že se nehodlají nechat teroristy zastrašit. 
 

Příloha č. 5: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 13. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Pohřby ob ětí teroristických útok ů 
13.1.2015    ČT 1    03    19:00 Události 

     

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
V Paříži a Jeruzalémě dnes pohřbili oběti teroristických útoků z minulého týdne. Ve Francii se 
rozloučili se třemi zabitými policisty. V Izraeli pak uložili těla mužů zavražděných v košer 
obchodě. Do země se jen loni odstěhovalo sedm tisíc francouzských Židů. A letos jich může být 
až deset tisíc. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
Jakub SZÁNTÓ, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Zpěvem žalmů vyvrcholil pohřeb čtyř Francouzů na jeruzalémském kopci. Dvacetiletý Yohan 
Cohen sebral teroristovu zbraň. Jenže ta byla zaseklá a útočník ho střelil do hlavy. 
Jednadvacetiletý Yoav Hattab se právě vrátil ze studijního pobytu v Izraeli. Po manažerovi 
Francois-Michelu Saadovi zbyly dvě děti. Po inženýrovi Philippu Brahamovi dokonce čtyři. 
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 Valérie, vdova po oběti teroristického útoku 
-------------------- 
Phillipe, ochraňuj mě. Ochraňuj naše děti Shirel, Naora, Elu a Rafaela. 
 
Ségolene ROYALOVÁ, francouzská ministryně ekologie a energetiky 
-------------------- 
Všichni čtyři byli zavražděni, protože byli Židé. Dnes jsou naše myšlenky s vámi. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
Jakub SZÁNTÓ, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Pro mnoho francouzských Židů je ale příliš pozdě. Po prudkém nárůstu antisemitismu jich tisíce 
plánují aliju, odstěhovat se do Izraele. Čtyři oběti z tohoto košer lahůdkářství vykonaly svoji aliju 
až po smrti. Pro spoustu francouzských Židů je to jen další důvod k tomu udělat to, co chtěli 
udělat už dávno, odjet ze země, kde je antisemitismus na vzestupu. A to přesto, že vláda ho 
tvrdě odsuzuje a nasadila teď k ochraně Židů tisíce policistů i vojáků. Obětem střelby dokonce 
do Jeruzaléma poslala řády čestné legie. Těch se dočkali na pietním aktu i tři zabití policisté 
včetně muslima Ahmeda Merabeta, který byl také dnes pohřben. Všem třem vzdal poctu 
francouzský prezident. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Díky nim a díky vám zvítězila svoboda nad barbarstvím. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
Jakub SZÁNTÓ, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Ne všichni Židé si to myslí, část z nich se domnívá, že pro ně už ve Francii místo není. Podle 
premiéra Vallse Francie bez Židů už není Francie. Jenže ti mají kromě posledního atentátu před 
očima i necelé tři roky starou vraždu židovských dětí a rabína v Toulouse. Symbolika 
jeruzalémského pohřbu v den, kdy před židovskými školami ve Francii musí stát armádní 
ochrana, je tíživá ještě z jednoho důvodu. Přesně za dva týdny si celý svět připomene 
sedmdesáté výročí osvobození Osvětimi. A s tím i památku šesti milionů židovských obětí 
evropského holocaustu. Z Paříže Petr Zavadil a z Jeruzaléma Jakub Szántó, Česká televize. 
 
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A Petr Zavadil dnes ve Francii sledoval i projev premiéra Manuela Vallse, který představil nová 
opatření proti terorismu. Petře, o jaké kroky jde? 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT, Paříž 
-------------------- 
Je to tak, Manuel Valls uvedl ten svůj projev tím, že mimořádná doba si žádá mimořádná 
opatření a některá z nich potom uvedl. Je mezi nimi například dlouho avizovaná izolace radikálů 
ve francouzských věznicích, ale mluvil také o tom, že by měl být sestaven seznam lidí, kteří byli 
ve Francii odsouzeni za terorismus tak, aby nad nimi mohly mít úřady dohled i poté, co budou 
propuštěni. Mluví se také o přísnějším dohledu nad pasažéry na leteckých linkách, to by mělo 
začít platit od září roku 2015, tedy letošního roku. A premiér Valls požádal také ministra vnitra, 
aby do osmi dnů předložil návrh na to, jak potírat islamisty také na internetu. Mezitím 
samozřejmě dál probíhá i vyšetřování obou atentátů, dnes byl v Bulharsku zadržen jeden z 
údajných kompliců Amedyho Coulibalyho, střelce z Vincennes. Ten už souhlasil s tím, že bude 
vydán zpátky do Francie. Tvrdí, že pouze cestoval jako turista do Turecka. Mimochodem 
turečtina nebo také arabština patří mezi pětadvacet jazyků, do kterých bude přeloženo nové 
vydání časopisu Charlie Hebdo, které vychází zítra ráno. 
 
/ Reportáž / 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
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Zastrašit se nedáme. Redaktoři týdeníku Charlie Hebdo vysílají extremistům jasný vzkaz. Na 
obálce nového čísla, které vyjde přesně týden po teroristickém útoku, bude karikatura proroka 
Mohadema. V ruce drží tabulku se slovy "Já jsem Charlie". Obrázek doprovází nadpis "Vše je 
odpuštěno". 
 
 Luz, autor obálky týdeníku Charlie Hebdo 
-------------------- 
Je mi líto, zase jsme ho nakreslili. Ale Mohamed, kterého jsme nakreslili, je především dobrý 
člověk, který pláče. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Poslední vydání se rodilo ve ztížených podmínkách. Azyl autorům poskytl levicový deník 
Libération. Na obsahu čísla začali pracovat až v pátek. Rozhodnutí o titulní straně padlo na 
poslední chvíli, v pondělí v půl desáté večer. 
 
Gérard BRIARD, šéfredaktor týdeníku Charlie Hebdo  
-------------------- 
Máme velké zpoždění. Pracujeme v pěkném prostředí, ale panuje tu menší chaos. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Zítřejší Charlie Hebdo nakonec vyjde v třímilionovém nákladu. V týdeníku se objeví jen články a 
karikatury kmenových redaktorů, včetně těch zavražděných, i přestože redakce dostává 
příspěvky od kreslířů z celého světa. Svá díla do ní poslal i Štěpán Mareš. 
 
Štěpán MAREŠ, kreslíř 
-------------------- 
Je to prostě dělaný ze solidarity s těmi, ať už pozůstalými rodinami, nebo kreslíři, jako 
euroamerická civilizace si musíme chránit naše výdobytky, když to takhle řeknu, a svoboda 
slova patří mezi ně. 
 
Jakub NETTL, redaktor 
-------------------- 
Naopak solidárnější se svým spojencem měly být podle Bílého domu Spojené státy. 
Washington uznal, že na nedělní demonstraci ho měl reprezentovat vyšší představitel než 
velvyslankyně. Napravit to chce ve čtvrtek, kdy do Paříže míří americký ministr zahraničí. Jakub 
Nettl, Česká televize. 
 

Příloha č. 6: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 14. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Hrozby kv ůli Charlie Hebdo  
14.1.2015    ČT 1    02    19:00 Události 

     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
K atentátům na francouzský satirický časopis se po týdnu na videu oficiálně přihlásila Al Kajda z 
arabského poloostrova. Útok redakci napůl zdecimoval. Nové vydání dneska přesto vyšlo. A 
Francouzi jeho první várku za pár hodin rozebrali. Tiskárna vzápětí oznámila, že náklad zvýší 
na pět milionů místo původních tří. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Po nedělním pochodu solidarity přišly na řadu fronty solidarity. Znovu byly v ulicích miliony 
Francouzů, znovu kvůli Charlie Hebdo, jen tentokrát nebyly na jednom místě. Zatímco teroristé 
zaútočili na redakci, Francouzi vzali útokem kiosky. Vstávali brzy, aby si jednou mohly časopis 
číst jejich děti. 
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 Jamel, pařížský stánkař 
-------------------- 
Měl jsem dnes ráno strach, když jsem viděl u kiosku tu obrovskou frontu. Byl to takový dav, že 
jsem bál otevřít. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Někde to trvalo vteřiny, jinde desítky minut. Kdo si nerezervoval předem, skoro neměl šanci. Až 
na pár hádek se ale většina lidí spokojila s tím, že si pro svůj výtisk přijdou zítra. Stánky totiž 
budou dostávat další a další várky časopisu v příštích několika dnech. Historické číslo Charlie 
Hebdo má dostat každý, kdo o něj bude stát. Přesto se už dnes našel na internetu člověk, který 
za něj byl ochotný zaplatit přes sto tisíc britských liber. Stejně jako zpráva o útoku se také 
časopis rozletěl do celého světa. I tam poptávka zdaleka převyšuje nabídku. 
 
Štěpán BROŽEK, vedoucí expedice, CZ Press 
-------------------- 
Zatím od rána máme nějakých tři sta padesát objednávek a nestačíme zvedat telefony. Měly by 
v pondělí, už by měly bejt výtisky na stáncích. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Mnohem rozpornější reakce vyvolává arabský nebo turecký překlad časopisu. Muslimové další 
karikaturu proroka Mohameda nevidí rádi. Podle některých francouzských muslimů to jen 
přilévá olej do ohně, a to místy doslova. I přes zesílený dohled policie a vojáků se na mešity 
množí útoky vandalů, kteří kladou rovnítko mezi teroristy a islám. 
 
Dalil BOUBAKEUR, rektor Velké mešity v Paříži 
-------------------- 
Je to manipulace. Lidé tam (v Iráku a v Sýrii) přicházejí o rozum a o rovnováhu a o islámu nic 
nevědí. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Vláda nehodlá žádné takové útoky tolerovat stejně jako jakékoliv vychvalování teroristických 
útoků z minulého týdne. Zhruba padesát lidí už je kvůli tomu za mřížemi nebo ve vazbě včetně 
kontroverzního komika Dieudonného, který na internetu napsal, že se cítí jako Charlie Coulibaly 
v narážce na vraha z košer lahůdkářství. Z Prahy Tereza Stárková a z Paříže Petr Zavadil, 
Česká televize. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
A Petra Zavadila zdravím do Paříže. Petře, to nové číslo týdeníku Charlie Hebdo, na jedné 
straně je to prodejní úspěch, na druhé rozporné reakce muslimů. Jak je zdůvodňují? 
 
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT, Paříž 
-------------------- 
Je pravda, že ten obrovský úspěch nového čísla Charlie Hebdo je dvojsečná, velmi dvojsečná 
zbraň, protože zkrátka ta karikatura proroka Mohameda je mnohem víc na očích a tím pádem je 
jim mnohem víc tím příslovečným trnem v oku muslimů, kteří, kterým samozřejmě především 
vadí to, že je jejich prorok vůbec zobrazen. Francouzská muslimská obec, respektive její vedení 
samozřejmě volá po zdrženlivosti, nechce tu situaci, která je tady velmi napjatá, ještě víc 
zhoršovat, nicméně řada řadových muslimů si servítky zase tolik nebere. Říkají, že to je 
skutečně zbytečná provokace a že je to uráží. A ještě mnohem menší servítky si berou 
muslimové v zahraničí. Například v Turecku hodlá vláda cenzurovat, respektive blokovat 
veškeré internetové stránky, které by o té první stránce Charlie Hebdo vůbec nějakým 
způsobem mluvily. V Egyptě jí Velký muftí označil dokonce za rasistickou. A v Londýně jeden z 
radikálních muslimských kleriků prohlásil, že vydání takovéto titulní stránky znamená v podstatě 
válečný čin, který se musí trestat smrtí. Takže kolem tohoto čísla Charlie Hebdo ještě patrně 
bude velmi horko. 
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Příloha č. 7: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 16. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Razie v Evrop ě 
16.1.2015    ČT 1    02    19:00 Události 

     

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A teď podrobnější přehled zásahů. V noci proběhly na pěti místech v okolí Paříže. Policie 
zajistila celkem dvanáct lidí. Podezírá je, že podporovali atentátníky, kteří útočili minulý týden. 
Zůstalo za nimi sedmnáct obětí. V německé metropoli zadrželi taky za napomáhání teroristům 
dva muže původem z Turecka. Média uvádějí, že se snažili verbovat muslimy k boji v řadách 
Islámského státu. No a třináct zadržených hlásí Belgie. Našly se u nich zbraně, výbušniny a 
uniformy policie. Právě na její služebny se skupina podle úřadů chystala udeřit. A z Bruselu teď 
živě Bohumil Vostal. Bohumile, Belgie za sebou má velmi dramatickou noc. Jaké bezpečnostní 
kroky po ní vláda podnikla? 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT, Brusel 
-------------------- 
Zásadní rozhodnutí je, že v případě nutnosti je Belgie připravená povolat do ulic svoji armádu. 
Mají se také změnit protiteroristické zákony, a to včetně toho, kdy by někdo vybízel Belgičana, 
aby se šel vycvičit do zahraničí za účelem terorismu. Mezi ty další opatření patří například i boj 
proti radikalizaci ve vězení. Belgie je také připravena odebírat občanství včetně občanských 
průkazů. To je jen několik opatření z těch navržených belgickou vládou po noci, o které se píše, 
že pro mnoho Belgičanů znamenala elektrošok. 
 
/ Reportáž / 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Belgické komando dobývá dům na východě Belgie, kde se skrývají bojovníci ze Sýrie. Na 
speciální jednotku pálí zbraněmi. Dva podezřelí umírají, třetího čeká výslech. Belgie se naplno 
pustila do boje s teroristickou hrozbou. V této ulici ve městě Verviers provedla razii proti 
navrátilcům ze Sýrie, kteří se podle policie měli chystat bezprostředně spáchat atentát v Belgii. 
Policie celou čtvrť u nádraží v samém centru padesátitisícového města Verviers uzavírá. Nikdo 
se nesmí přiblížit k místu vyšetřování. 
 
svědek policejní razie 
-------------------- 
Slyšel jsem velké výbuchy a potom střelbu. Pak jsme zavřeli všechny okenice. Požádali nás, 
abychom zůstali v bytě. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Ti, co tu za prudkého deště v noci razii sledovali, netušili, že teroristická buňka měla za cíl útočit 
na muže zákona v ulicích i na policejních stanicích. 
 
obyvatelka Verviers 
-------------------- 
Měli jsme a máme strach, co se ještě může stát. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Po zásahu padly policistům do rukou zbraně, policejní obleky, falešné dokumenty i rádiová 
zařízení. Ulice zůstala uzavřená i po noční razii. 
 
Thierry WEERTS, mluvčí federální prokuratury v Belgii 
-------------------- 
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Při zásahu ve Verviers bylo zadrženo vícero zbraní včetně čtyř kalašnikovů AK-47, čtyř pistolí, 
výbušniny a munice. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Obavy z teroristické hrozby mají dopad i na běžný život Belgičanů. Nejen tady v Bruselu, ale i v 
druhém největším městě Antverpách kvůli tomu zavřely své třídy židovské školy. 
 
Charles MICHEL, belgický premiér 
-------------------- 
Nechceme vyvolávat žádnou paniku ani davovou psychózu. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Nová bezpečnostní opatření platí u belgických soudů. Obavy ale rostou i mezi samotnými 
policisty. V Antverpách mají dovoleno vzít si služební zbraně domů. Odbory žádají, aby žádný 
belgický policista nevycházel beze zbraně. Vláda čelí kritice. 
 
Gert COCKX, belgické policejní odbory 
-------------------- 
I munice je problém. Nemůžeme střílet dlouho, jinak dojdou zásoby. Pro tyto operace si ji 
musíme půjčovat ze sousedních zemí. 
 
Bohumil VOSTAL, redaktor 
-------------------- 
Titulní strany belgických novin oznamují nový boj s džihádisty. Mezinárodní pozornost se tak po 
pařížských útocích obrací na zemi, ve které sídlí nejen Severoatlantická aliance, ale taky 
Evropská unie. Kvůli nové hrozbě Evropská komise oznámila, že navyšuje svůj stupeň 
bezpečnostní ochrany. Z Verviers a Bruselu Bohumil Vostal, Česká televize. 
 
/ Konec reportáže / 
 
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A znovu jsme v živém spojení s autorem reportáže. Bohumile, jak pokračuje vyšetřování a proč 
tak akutní riziko terorismu hrozí zrovna Belgii? 
 
Bohumil VOSTAL, zpravodaj ČT, Brusel 
-------------------- 
Belgická policie pořád odmítá sdělit identitu těch hlavních třech podezřelých pachatelů, dva z 
nich zahynuli při té razii. Ovšem belgická média už mají důležité informace o tom třetím, kteří 
přežil, ten se prý brání, že nikdy v Sýrii nebojoval. Tvrdí, že těm dvěma pachatelům dovezl 
jenom drogy. Ovšem belgická policie se domnívá, že jde o velmi důležitý článek v té teroristické 
buňce a podezřívá ho, že měl dokonce tady v Bruselu vyhrožovat trafikám, aby neprodávaly 
francouzský satirický časopis Charlie Hebdo. Mezitím Francie hlásí, že, že zadržela další dva 
Belgičany u hranic s Itálií, kteří také měli patřit do této teroristické buňky. Otázka, proč právě v 
Belgii, odpověď je nasnadě, protože odhadem každý měsíc odchází z Belgie do Sýrie nebo 
Iráku bojovat deset Belgičanů. Má to být odhadem celkem asi dvě stě lidí. Z toho padesátka se 
už měla vrátit. Nezapomeňme také, že v Belgii působila organizace Šaría pro Belgii, která 
radikalizovala mladé. Právě s touto organizací tady probíhá takzvaný monsterproces v 
Antverpách. Takže se dá čekat, že zatýkání v budoucnu nejsou v žádném případě vyloučená a 
ta zatýkání probíhala také v sousedních státech. 
 
/ Reportáž / 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Další policejní manévry těsně za Paříží, další rukojmí. Už tak pocuchané nervy Francouzů se po 
poledni znovu dávají na pochod. Na poště v Colombes drží neznámý muž dva lidi v šachu. 
Policie tvrdí, že je těžce ozbrojený. Údajně mluví nesouvisle a zřejmě je psychicky narušený. 
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Brzy se vzdává bez jediného výstřelu. Celé drama trvalo zhruba dvě hodiny. Policie záhy 
vyloučila jakoukoliv souvislost s teroristickými útoky z minulého týdne. 
 
Alexis BACHELAY, poslanec za region Hauts-de-Seine 
-------------------- 
Všichni měli velký strach, hlavně v kontextu toho, co se teď děje. Nemůžete vědět, co k něčemu 
takovému člověka vede. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
V noci totiž policie v okolí Paříže zatýkala kvůli atentátům. Hned na několika místech rozbíjela 
údajně velmi aktivní skupinu, která měla pomáhat vrahovi z Vincennes se sháněním zbraní a 
vozidel a možná byla napojená i na atentátníky z Charlie Hebdo. 
 
Bernard CAZENEUVE, francouzský ministr vnitra 
-------------------- 
Celkem bylo zadrženo dvanáct lidí. Většinu z nich policie zná kvůli trestné činnosti. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Po Paříži a Bruselu přišla razie i v německé metropoli. Za těmito neprůhlednými skly sídlí 
mešita, kde se nedaleko centra Berlína scházeli muži, do jejichž bytů v půl sedmé ráno vtrhla 
policie. Emír a Šéf rady starších, bojová jména dvou Turků, kteří skončili v celách po akci dvou 
set padesáti policistů a prohlídce jedenácti bytů. Vedli skupinu, která údajně verbovala německé 
muslimy do války za Islámský stát. 
 
Stefan REDLICH, mluvčí berlínské policie 
-------------------- 
Vybírali peníze a kupovali také výstroj. 
 
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
V rukou policie skončily třeba zaměřovače určené pro syrské bojiště. Zásah prý nesouvisí s 
útoky v Paříži. Skupinu úřady sledovaly už bezmála rok. 
 
Stefan REDLICH, mluvčí berlínské policie 
-------------------- 
Nemáme žádné indicie, že by chystali útok v Německu nebo v Evropě. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
Klidná ale policie není, výcvikovými kempy islamistů v Sýrii a Iráku prošlo na pět set padesát 
muslimů z Německa. Okolo sto osmdesáti už se jich do země vrátilo. Ve středu vláda přijala 
zákon, který umožňuje odebírat podezřelým občanské průkazy. Místo nich dostanou speciální 
doklady, se kterými nebudou smět překročit německé hranice. Na tom, že boj proti teroru 
naopak hranice nemá, se v Paříži shodl prezident Hollande s americkým ministrem zahraničí. 
Spojené státy přitom čelily kritice za to, že nikoho neposlaly na nedělní pochod solidarity. 
 
Laurent FABIUS, francouzský ministr zahraničí 
-------------------- 
Bohužel se tehdy musel omluvit, protože chystal cestu prezidenta Obamy do Indie. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
Petr ZAVADIL, redaktor 
redaktor 
-------------------- 
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Ke společnému boji proti terorismu vyzval Hollande i na tradičním projevu před všemi 
velvyslanci ve Francii. Z Berlína Martin Jonáš a z Paříže Petr Zavadil, Česká televize. 
 

Příloha č. 8: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 7. 2. 2015 (přepis reportáže) 

Francie m ěsíc po útoku 
7.2.2015    ČT 1    03    19:00 Události 

     

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Je to přesně měsíc, co Paříž zasáhly atentáty, které podle tamního prezidenta změnily celou 
zemi. Vražda karikaturistů z časopisu Charlie Hebdo přiměla úřady, aby zpřísnily bezpečnostní 
opatření. Policisti týden co týden zatýkají lidi napojené na teroristy z Islámského státu. Ten 
Francii na oplátku vyhrožuje dalšími útoky. 
 
osoba /Paříž, 7. 1. 2015/ 
-------------------- 
Pomstili jsme proroka Mohameda! Pomstili jsme proroka Mohameda! 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Útoky, které obrátily Francii vzhůru nohama, rána, která zůstává v myslích Francouzů pořád 
otevřená. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Ty události změnily naší zemi. Ještě to není, ale po velké tragédii prokázala velkou hrdost. 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Na místě atentátu i měsíc poté přibývají čerstvé květiny. Bývalé sídlo časopisu Charlie Hebdo je 
stále neprodyšně uzavřené a pod dohledem policie. Pod dohledem je celá Francie. Po zuby 
ozbrojení policisté i vojáci hlídají všechna citlivá místa. Teroristé totiž vysílají další a další 
varování. Na jedné z posledních nahrávek se dokonce možná objevila nejhledanější žena 
Francie - Hayat Boumediene, partnerka vraha z košer lahůdkářství. Má to být nižší postava 
vedle mluvčího. 
 
osoba /nahrávka Islámského státu/ 
-------------------- 
Děkuji svým bratrům Cherifovi, Saldovi (Kouachiovým) i Abú Basírovi (Amedy Coulibaly). 
 
Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
Paříž dočasně zakázala v centru města i natáčení filmů s herci v uniformách. Turistika se 
propadla a zatím se to nelepší. Podle odborníků hlavně proto, že je metropole častým cílem 
turistů z arabských zemí a ti teď Francii bojkotují kvůli novým karikaturům proroka Mohameda v 
časopisu Charlie Hebdo. Redakce časopisu si po vypjatých chvílích dává pauzu. Nové číslo se 
má ve stáncích objevit až koncem února a podle všeho bez karikatur proroka, kterých by mohli 
radikálové využít při dalším verbování mladých lidí na chudých předměstích, odkud pocházeli i 
tři atentátníci. 
 
Robert EBODE, bankéř, bývalý obyvatel předměstí Aulnay-sous-Bois 
-------------------- 
Tyhle generace jsou příští generace Francouzů. Nemůžeme to popírat, jsou Francouzi jako my, 
mají občanské průkazy. 
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Petr ZAVADIL, redaktor 
-------------------- 
I proto se pozornost úřadů soustředí právě na takové čtvrti ať už při pravidelných zátazích proti 
verbířům džihádistů, nebo při vymýšlení způsobu, jak tamní děti zapojit do společnosti. Petr 
Zavadil, Česká televize, Paříž. 
 

Příloha č. 9: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 4. 5. 2015 (přepis reportáže) 

Střelba na výstav ě karikatur Mohammeda 
4.5.2015    ČT 1    07    19:00 Události 

     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Dallaská policie zabila dva útočníky, kteří začali střílet před budovou, kde se konala konference 
a výstava karikatur proroka Mohameda. Muži před tím stihli zranit jen jednoho člověka. Podle 
policistů byl jeden z útočníků sympatizantem takzvaného Islámského státu. Oba podezírá z 
napojení na mezinárodní terorismus. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Uvnitř se probírá výbušné téma a venku se ukazuje, jak moc to někomu leží v žaludku. 
 
osoba 
-------------------- 
Potřebuji, abyste byli v klidu a chovali se spořádaně. Vezmeme vás do hlediště, trochu dál od 
přední části této budovy. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Několik minut před koncem konference se před budovou ozývá střelba. 
 
osoba 
-------------------- 
Výstřel! Někdo vystřelil. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Policie se je vědoma citlivosti akce, proto má v areálu desítky mužů. 
 
Joe HARN, policista 
-------------------- 
Policisti z Garlandu, kteří byli blízko a viděli, co se stalo, začali na dva muže střílet a zabili je 
oba poblíž jejich auta. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Těla s neprůstřelnými vestami leží na místě činu celou noc. Policie prohledává okolí i samotné 
auto kvůli možným výbušninám. Pátrá taky v Arizoně, kde měli oba muži bydlet. Jeden z nich, 
Elton Simpson, se před několika lety ocitnul v hledáčku FBI kvůli podezření z terorismu. 
Sympatizoval taky s Islámským státem. 
 
Pamela GELLEROVÁ, organizátorka konference 
-------------------- 
Tento strašný incident odráží potřebu takové konference pořádat. Ilustruje to násilný útok na 
svobodu projevu. 
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Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Organizátoři soutěže o nejlepší karikaturu byli už dřív kritizováni za to, že šíří protiislámskou 
rétoriku a nenávist, a tak se opět objevuje tradiční otázka v novém hávu, to znamená, do jaké 
míry je skutečně podobná konference jenom podporou jednoho z pilířů americké demokracie, 
svobody projevu, a do jaké míry je to jenom provokace. Po lednovém útoku v Paříži a několika 
dalších incidentech americká policie opakovaně upozorňovala, že se i Spojené státy dříve nebo 
později stanou cílem. Nebýt střelby v redakci Charlie Hebdo, možná by konferenci v Dallasu 
nehlídalo tolik policistů. A kdyby jí nehlídalo tolik policistů, možná by její závěr byl mnohem 
tragičtější. Martin Řezníček, Česká televize, Washington. 
 

Příloha č. 10: Přepis reportáže ČT 1 ze dne 7. 1. 2016 (přepis reportáže) 

Výročí atentátu na redakci Charlie Hebdo  
7.1.2016    ČT 1    08    19:00 Události 

     

Michal KUBAL, moderátor 
-------------------- 
Palčivá připomínka přesně rok poté. V den prvního výročí atentátu na redakci Charlie Hebdo 
vyděsil Francii tento pohled. Policisti zastřelili muže, který se s nožem v ruce pokusil napadnout 
jejich stanici. Našli u něj papír s vlajkou takzvaného Islámského státu. Prezident Francois 
Hollande ještě předtím apeloval na lepší spolupráci bezpečnostních složek a uctil památku těch, 
kteří loni ve službě zemřeli. 
 
Veronika PITROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na jedné straně města prezident oceňuje francouzské policisty za výjimečně náročnou práci v 
loňském roce. V jiné části Paříže zatím jejich kolegové čelí útoku. Muž s nožem v ruce se 
pokusil vtrhnout na služebnu v centru Paříže se slovy "Bůh je velký". Navíc to vypadalo, že má 
na těle výbušniny. Policie ho okamžitě zastřelila. Až po ohledání speciální robot zjistil, že kolem 
pasu měl jen atrapu bomby a dráty. 
 
redaktor /citace: Francois MOLINS, pařížský prokurátor/ 
-------------------- 
"U dotyčného se našel mobilní telefon a list papíru, na kterém je vlajka Islámského státu a 
jednoznačné prohlášení v arabštině." 
 
Veronika PITROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Policie oblast obklíčila, zavřela školy a lidi vyzvala, aby nevycházeli. Případ vyšetřuje jako 
terorismus. Zmařený a na první pohled amatérský útok přišel v citlivou chvíli. Právě před rokem 
otřáslo celou zemí vraždění islámských radikálů v týdeníku Charlie Hebdo. Kreslířku Coco bratři 
Kouachiové tehdy zastihli venku. Se zbraní v zádech ji donutili, aby je do redakce zavedla. 
Dodnes si to vyčítá. 
 
Corinne REYOVÁ alias Coco, karikaturistka 
-------------------- 
Lidé říkali: Měla se obětovat pro své kolegy. Nic neudělala. 
 
Veronika PITROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vláda teď přichází se sérií opatření, aby k podobným tragédiím nedocházelo. První z nich 
představil prezident před nastoupenými policisty, hasiči a záchranáři. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Oznámil jsem parlamentu, že do roku 2017 navýším počet policistů a četníků o pět tisíc. 
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Veronika PITROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Bezpečnostním složkám chce kabinet taky výrazně zvýšit pravomoci a posilovat stavy mají i 
tajné služby, o další dva tisíce lidí. Veronika Pitrová, Česká televize. 
 
redaktor 
-------------------- 
Rok od útoků islamistů v Paříži. Terčem tehdy byli francouzští Židé a redakce satirického 
časopisu. Kdo je terčem nyní? A je Evropa schopna se utkat s islamisty na domácí půdě? 
Události, komentáře. 
 

Příloha č. 11: Přepis reportáže TV Nova ze dne 7. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Útok terorist ů na noviná ře: 12 mrtvých 
7.1.2015    TV Nova    01    19:30 Televizní noviny  

     

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Paříž dnes krátce před polednem zasáhl teroristický útok. 3 ozbrojení muži postříleli 12 lidí a 11 
dalších zranili. 
 
Reynolds KORANTENG, moderátor 
-------------------- 
Terčem útoku se stala redakce humoristického časopisu Charlie Hebdo, který mimo jiné před 
lety zveřejnil karikatury proroka Mohameda. S největší pravděpodobností útočili islamisté. 
 
redaktor 
-------------------- 
Trojice maskovaných mužů vbíhá v 11:30 do redakce v centru Paříže. Mají samopaly a 
granátomet, pálí na všechny strany. Kdo může, utíká na střechu. Odtud novináři natáčejí ulici 
před redakcí. Po několika minutách útočníci vycházejí ven. Následuje přestřelka s policisty. 
Atentátníci nasedají do auta a odjíždějí. Na místě činu zůstává 12 mrtvých novinářů a policistů. 
 
 Sophie, svědkyně 
-------------------- 
Byla jsem na balkoně a slyšela jsem hlasité výstřely. Pak jsem viděla zraněného policistu. 
 
redaktor 
-------------------- 
Zpráva rychle oblétá celý svět. 
 
moderátorka 
-------------------- 
Začínáme mimořádnou zprávou z Paříže. 12 lidí zemřelo. 
 
moderátorka 
-------------------- 
Během střelby v redakci pařížského magazínu. 
 
redaktor 
-------------------- 
Na místo činu se sjíždějí policisté a lékaři. Odvážejí mrtvé, ošetřují raněné a pomáhají jejich 
šokovaným kolegům. Přijíždí také prezident. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
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Spáchali tady v Paříži neobyčejně barbarský čin. Novináři a policisté byli zbaběle zavražděni. 
 
redaktor 
-------------------- 
Útočníci mezitím dál prchají. Na severovýchodě města bourají, kradou jiné auto a ujíždějí dál. 
Bezpečnostní rada státu vyhlašuje z Elysejského paláce pro Paříž nejvyšší stupeň pohotovosti. 
Celý svět postupně útok odsuzuje. 
 
David CAMERON, britský premiér 
-------------------- 
Stojíme pevně za svobodou slova a demokracií. Tyto hodnoty nám nikdy nevezmou. 
 
pařížský imám 
-------------------- 
Je to projev jejich nenávisti a barbarství. Nemá to nic společného s islámem, jsou to zločinci. 
 
redaktor 
-------------------- 
Francie zažila už před Vánocemi 4 teroristické útoky. Ten dnešní si ale vyžádal nejvíc obětí, a 
to za posledních 70 let od konce 2. světové války. 
 
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dramatickou situaci v Paříži sleduje kolega ze zahraniční redakce Matěj Sviták. Matěji, 
nejdůležitější otázka, podařilo se už útočníky dopadnout? 
 
Matěj SVITÁK, reportér TV Nova 
-------------------- 
Dobrý večer. Útočníci jsou stále na útěku. Hledá je na 3 tisíce policistů a v Paříži stále platí 
zvláštní bezpečnostní režim. V centru města se přesto scházejí lidé, kteří chtějí uctít památku 
obětí. Atentát má samozřejmě odezvu i v Česku. Premiér, ministr vnitra a šéfové tajných služeb 
se sešli, aby posoudili, jestli u nás hrozí nějaké nebezpečí. Rozhodli, že nikoliv a nemá smysl 
přijímat nějaká zvláštní bezpečnostní opatření. Vrcholní politici útok ostře odsoudili. 
 
Bohuslav SOBOTKA, předseda vlády /ČSSD/ 
-------------------- 
Chtěl bych za vládu České republiky vyjádřit hlubokou lítost nad teroristickým útokem v Paříži, 
který si vyžádal 12 lidských obětí. Chci tento útok odsoudit jednoznačně jako akt terorismu. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/ 
-------------------- 
To je vlastně projev nejhrubší neúcty vůči lidskému životu a zároveň je to projev naprostého 
pohrdání svobodou slova. Česká republika bude pokračovat v té nejtěsnější spolupráci s Francií 
na tvrdém zásadním boji s terorismem. 
 
Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/ 
-------------------- 
Je to šokující, zbabělý útok, který musí být potrestán. Nesmí přimět západní civilizaci, aby začla 
couvat ze svých hodnot. 
 
Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ 
-------------------- 
Je to skutečně nelidský barbarský čin, kdy vlastně byli postřílený jako nevinný lidé a je to 
skutečně odporné. Je to útok na, na demokracii a na naše hodnoty, na svobodu tisku a jde z 
toho strach. 
 
Matěj SVITÁK, reportér TV Nova 
-------------------- 
Jak už bylo řečeno, terčem útoku se stal týdeník Charlie Hebdo. Ten komentuje světové dění 
prostřednictvím břitkého humoru. Na paškál si bere především věřící různých náboženství. 
Vysmívá se ale také například nacionalistům, bankéřům nebo politikům. Teroristé si ho 
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nevyhlédli poprvé a dostává také různé výhrůžky od radikálů. Na profil toho týdeníku se už 
pojďte podívat v reportáži kolegyně Kateřiny Kučerové. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nevybíravý, nesmiřitelný. Satirický časopis Charlie Hebdo je proslulý svou tvrdou kritikou 
politiků, policie i náboženských dogmat. Nestrefuje se sice jen do islámu, ale právě satirami 
proroka Mohameda rozvířil radikálně levicový list nejvíc emocí. Výhrůžkám čelil hned několik. 
Před čtyřmi lety se zhmotnili poprvé. Neznámí pachatelé vypálili redakci. Zřejmě v reakci na 
karikaturu proroka Mohameda, který na obálce čtenářům vzkazoval: 
 
osoba 
-------------------- 
100 ran bičem, jestli nebudete mrtví smíchy. 
 
Renald LUZIER, karikaturista Charlie Hebdo  
-------------------- 
Nemyslel jsem si, že vyvolám tak velkou reakci. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Kreslíři se o život báli i o rok později, kdy časopis otiskl karikatury nahého proroka. 
 
Serge MOATI, francouzský novinář 
-------------------- 
Budovu časopisu proto hlídala ochranka. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ani ta ale nedokázala zabránit krveprolití, které je útokem na svobodu slova a žurnalistiky. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Není pochyb o tom, že je to teroristický útok. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Mezi oběťmi je i šéfredaktor listu a kreslíř Stéphane Charbonnier. Pod jeho vedením se týdeník 
jen chvíli před hrozivým útokem strefil do vůdce Islámského státu a byl to jen další důkaz, že 
Charlie Hebdo je synonymem sžíravé satiry, která si nebere servítky. 
 

Příloha č. 12: Přepis reportáže TV Nova ze dne 8. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Francie v šoku: pocta ob ětem útoku terorist ů 
8.1.2015    TV Nova    04    19:30 Televizní noviny  

     

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Teroristický útok v redakci týdeníku Charlie Hebdo vyvolal po celém světě silné emotivní 
reakce. Dnes se na nejrůznějších místech konaly pietní akce za všech 12 obětí brutálních 
vražd. 
 
Reynolds KORANTENG, moderátor 
-------------------- 
Největší byly pochopitelně v Paříži. Karolíno, v jakém se nesly duchu? Ptám se na to, jestli přeci 
jenom mezi Francouzi nepropukla určitá, řekněme, nenávist vůči islámu? 
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Karolína TOMAŠKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tak je pravda, že v některých oblastech nedaleko mešit vybuchly nálože. Naštěstí ale nikoho 
nezranily, naopak většina obyvatel se sjednotila, aby uctili památku obětí. Ve Francii se v pravé 
poledne doslova zastavil život. V metropoli přestalo dokonce jezdit i metro a po celé zemi 
galského kohouta se rozezněly zvony, a to včetně chrámu Notre-Dame v Paříži, před kterým se 
sešly stovky lidí. Všechny francouzské deníky vyšly s černou titulní stranou. Útok na redakci 
satirického týdeníku vnímají totiž všichni jako útok na svobodu slova a ta je pro demokratické 
západní země naprosto nedotknutelná. Na vzpomínkové akce se už teď podívejte v následující 
reportáži. Piety po celém světě mají jedno společné - tisíce svíček a transparenty "jsem Charlie" 
nebo "my se nebojíme". Lidé ze všech koutů planety vysílají jasný signál - násilím se zastrašit 
nenecháme. Kdo byli muži, kteří se kvůli novinářské práci stali terčem teroristického útoku? 4 z 
12 obětí, všichni excelentní kreslíři. Jean Cabut, Stéphane Charbonnier, Georges Wolinski a 
Bernard Verlhac se provinili jediným - kreslili karikatury. Šéfredaktor Charbonnier svoji smrt 
předpověděl. Tento týden zveřejnil karikaturu s textem "Stále žádné atentáty ve Francii". Na to 
reaguje ozbrojená postava "Máme čas do konce ledna, abychom vyjádřili svoje přání". Byla to 
jeho poslední kresba. 
 
Angela MERKELOVÁ, německá kancléřka 
-------------------- 
Barbarský útok v Paříži je útokem proti všem hodnotám, které jsou pro Evropu společné. 
 
Karolína TOMAŠKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Kromě Německa útok odsoudily i Spojené státy a nabídly pomoc při pátrání po teroristech. 
 
Barack OBAMA, americký prezident 
-------------------- 
Ti, kteří jsou odpovědní za tento nesmyslný útok proti nevinným civilistům, upadnou v 
zapomnění. V těchto přetěžkých časech stojíme plně za Francií. 
 
Karolína TOMAŠKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
To, že jedna kresba vydá za více než tisíc slov, dokazují i reakce předních kreslířů z celého 
světa, a to na stránkách nejvlivnějších médií. Pero stále platí za nejmocnější zbraň, i proto 
redakce Charlie Hebdo rozhodla, že následující číslo místo šedesátitisícového nákladu vyjde v 
milionovém nákladu. Karolína Tomašková, televize Nova. 
 

Příloha č. 13: Přepis reportáže TV Nova ze dne 9. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Francie ve válce: policie zabila vrahy na út ěku 
9.1.2015    TV Nova    02    19:30 Televizní noviny  

     

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A ve studiu už je teď s námi kolegyně ze zahraniční redakce Kateřina Kučerová, která vývoj 
událostí ve Francii celý den sledovala. Kateřino, dobrý večer. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Reynolds KORANTENG, moderátor 
-------------------- 
Kateřino, ty informace z Francie přicházely v rychlém sledu a v některých okamžicích byly i 
poměrně nepřehledné. Co tedy v tuto chvíli víme, co se stalo s tím druhým útočníkem z 
židovského obchodu a v jakém stavu jsou teď ostatní rukojmí? 
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Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
No, tak podle posledních informací byli v obchodě skutečně útočníci 2 a jednomu z nich se mělo 
podařit uniknout. Při zásahu ale bohužel přišli o život také rukojmí, a to údajně nejméně 4. 
Rukojmí ale drželi také bratři Kouachiové, kteří se zabarikádovali v budově tiskárny nedaleko 
letiště Charlese de Gaulla. Ti zadržovali šestadvacetiletého muže, toho se podařilo při zásahu 
osvobodit, a celou dobu byli v budově tiskárny také zaměstnanci firmy. A i ti vyvázli bez zranění. 
A na to, co přesně se v budově tiskárny dnes dělo, se podívejte v reportáži kolegyně Emy 
Klementové. 
 
redaktor 
-------------------- 
9:30. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Válečná zóna, tak popisuje dění v Dammartin-en-Goële svědek dramatických událostí. Po půl 
10 je jasné, že se nebezpeční teroristé zabarikádovali v průmyslové části 30 kilometrů 
severovýchodně od centra Paříže poblíž letiště Charlese de Gaulla. V budově drží rukojmí. 
 
redaktor 
-------------------- 
10:00. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na místo přijíždějí vyjednavači. Budovu tiskárny obkličuje policie. Novináři od této chvíle na 
místo nesmějí. Nad průmyslovou zónou krouží 3 vrtulníky. 
 
redaktor 
-------------------- 
10:30. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Největší francouzské letiště odklání lety. 2 ranveje jsou uzavřeny. V budově tiskárny, kde 
teroristé zadržují rukojmí, míří kolem 1500 policistů. Objevují se informace o tom, že bratři 
Kouachiové mají u sebe raketomet, který by mohl ohrozit civilní letadla. V helikoptérách jsou 
připraveni snipeři. 
 
redaktor 
-------------------- 
11:00. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Budovu obkličují stovky těžce vyzbrojených policistů. Vojenský vrtulník na místě vysazuje 
speciální jednotky. Lidé v okolí nesmějí vycházet ven a přibližovat se k oknům. K veřejnosti 
promlouvá francouzský prezident Francois Hollande. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Musíme udělat vše pro bezpečnost našich občanů. Musíme jim dát najevo, že žijí v právním 
státě a že chceme zůstat pohromadě. 
 
redaktor 
-------------------- 
12:00. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
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Promlouvá podnikatel jménem Didier. Ráno měl schůzku s majitelem tiskárny, setkal se tváří v 
tvář s vrahy. Jednomu z nich dokonce potřásl rukou, spletl si ho s členem bezpečnostních 
složek. Útočníci ho nechali jít se slovy "civilisty nezabíjíme". 
 
redaktor 
-------------------- 
13:00. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Zadržovaným rukojmím je podle všeho majitel tiskárny. 
 
redaktor 
-------------------- 
17:00. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Průmyslovou zónou se rozléhá střelba a výbuchy. Z budovy vychází kouř, dovnitř vniká 
speciální komando. Na místo okamžitě vyrážejí sanitky. 20 minut po prvních explozích je po 
všem. Bratři Kouachiové, kteří v redakci magazínu Charlie Hebdo zastřelili ve středu 12 lidí, 
jsou mrtví. 
 

Příloha č. 14: Přepis reportáže TV Nova ze dne 11. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Milionový pochod: Pa říž uctila ob ěti terorismu 
11.1.2015    TV Nova    01    19:30 Televizní novin y 

     

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Přejeme dobrý večer. Je půl osmé a to znamená, že začínají Televizní noviny. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Také ode mě hezký večer. 
 
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Celý svět dnes upíral pozornost na hlavní město Francie. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Ano, Paříž uctila památku 17 obětí řádění radikálů. 
 
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pietní pochod se stal celosvětovou manifestací jednoty a odporu proti terorismu. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Jak už bylo zmíněno, Paříž se pro dnešek stala hlavním městem celosvětového boje proti 
terorismu. 
 
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Památku těch, kteří během útoku islámských radikálů zemřeli, přišlo uctít milion a půl lidí. 
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Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Masového pochodu, který byl největším v dějinách Francie se zúčastnili i vrcholní představitelé 
řady světových mocností. 
 
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Na pochod přes centrum Paříže, který začal v 15 hodin, dorazilo i více než 40 nejvýznamnějších 
politiků ze všech koutů světa. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
I dnes je s námi ve studiu kolegyně Karolína Tomašková, která celý den situaci monitorovala. 
Karolíno, dobrý večer. 
 
Karolína TOMAŠKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Řekni nám, ten dnešní, dá se říct, monumentální pochod byl další přetěžkou zkouškou pro tajné 
složky a vlastně i policii. Jak tu situaci zvládli? 
 
Karolína TOMAŠKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tak, policie byla dnes v maximální pohotovosti. Tři kilometry dlouhý pochod, který startoval na 
náměstí Republiky a končil na náměstí Národa, hlídalo 5500 policistů. Organizátoři měli 
připravenou i záložní trasu. V případě, že by nastaly jakékoliv komplikace bezpečnostní. V 
ulicích města situaci kontrolovalo více než 2400 těžkooděnců. Na střechách budov byli snajpři a 
ze vzduchu vše sledovaly helikoptéry. 150 tajných agentů pak bylo speciálně vyčleněno na 
ochranu více než čtyř desítek světových politiků, kteří šli v čele pochodu tři sta metrů. Z jejich 
tváří byla znát obrovská nervozita, ale také odhodlání. Francouzský prezident  Francois Holland 
označil dnešní Paříž za hlavní město světa. Do atmosféry francouzské metropole vás už teď 
vtáhne reportáž kolegyně Kateřiny Kučerové. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ani sebekrvavějším terorismem se nenecháme zastrašit. Takovou zprávu vyslal všem 
extremistům francouzský národ, který vzdal hold obětem útoku na redakci Charlie Hebdo a 
židovský obchod. Ulice Paříže dnes zaplavilo až jeden a půl milionu lidí. Stejnou sounáležitost s 
Francií vyjádřil celý svět. Do čela pochodu, jaký Francie nepamatuje, se postavilo na 50 státníků 
světa. 
 
David CAMERON, britský premiér 
-------------------- 
Jsme tady, abychom ukázali, že hodláme hájit hodnoty demokracie, svobody, svobodu slova a 
toleranci. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V nebývalé jednotě se semkla nejen celá Francie, ale i jinak nesmiřitelní političtí nepřátelé. V 
čele davu společně kráčeli třeba i prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás a izraelský 
premiér Benjamin Netanjahu. Nechyběl ani český premiér Bohuslav Sobotka. 
 
Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/ 
-------------------- 
Já jsem dnes měl krátce možnost hovořit s francouzským prezidentem, měl jsem také krátce 
možnost hovořit s francouzským premiérem. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
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Paříží zněl potlesk. Francouzská hymna. A ulice na památku obětí na minutu ztichly. Pochod 
začal ve tři hodiny odpoledne. První lidé ale na náměstí Republiky začali přicházet, sotva se 
rozednilo. 
 
Zakaria MOUMI, účastník pochodu 
-------------------- 
Každý. Muslimové, židé, křesťané, budhisté. V první řadě jsme lidé a nikdo si nezaslouží takhle 
zemřít. Nikdo. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Už několik hodin před začátkem průvodu bylo náměstí i okolní ulice zaplněné lidmi. Kdo neměl 
vlajku, rychle si ji koupil. Lidé přinášeli květiny, zapalovali svíčky. V davu kráčeli i příbuzní obětí 
a kreslíři z magazínu Charlie Hebdo. Prezident Francois Holland je za jejich statečnost objal. 
Novináři se nehodlají vzdát a podporuje je celý francouzský národ. Nad hlavami statisícového 
davu se proto objevila i obří tužka. Stejně jako v rukách mnohých demonstrantů a všichni 
společně volali po svobodě. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
A teď se živě přeneseme do Francie, přímo do Paříže. Na telefonu je česká režisérka žijící v 
Paříži Andrea Sedláčková. Přeji dobrý večer do Paříže. 
 
Andrea SEDLÁČKOVÁ, režisérka 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Vy jste na pietním pochodu byla osobně. Jaké byly vaše osobní pocity a co jste vyčetla z tváří 
dalších lidí? Co převládalo? Smutek, bolest, napadá mě i vztek nebo solidarita a jednota? 
 
Andrea SEDLÁČKOVÁ, režisérka 
-------------------- 
Tak byla to neuvěřitelná bezprostřednost lidí, mobilizace Francouzů, byl to takový hrdý, klidný 
pochod, kde se velmi často zpívala Marseillaisa. Na oknech a balkonech byly vyvěšená hesla, 
stáli tam lidi a, ale nebylo v tom žádné nepřátelství. Důležité bylo ukázat, jak jsme hrdí a že 
nemáme strach a také se velmi často stalo, když šel průvod kolem policistů, tak lidé jim 
spontánně tleskali a dokonce jim blahopřáli za jejich práci a protože oni opravdu 
/nesrozumitelné/ prokázali jako velcí hrdinové. A byla to manifestace, kdy hlavním heslem bylo 
Jsem Charlie, jsem žid, jsem policista. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Vy jste mluvila i o nepřátelství. S tím souvisí moje druhá otázka. Byla tam řada muslimů. Jak 
teď, po těch útocích islamských radikálů francouzská veřejnost vlastně vnímá řadové muslimy, 
obyčejné lidi, kteří sami útok odsoudili? Nehrozí jim podle vás nebezpečí, nějaká všeobecná 
msta nebo otevřená nenávist? 
 
Andrea SEDLÁČKOVÁ, režisérka 
-------------------- 
Tak, samozřejmě, všichni muslimové nejsou teroristy, ale teroristické akce jsou páchány 
doteďka muslimy, takže to je i samozřejmě /nesrozumitelné/ můžou lidé, kteří jsou hloupí velice 
rychle dojít. Už se i stalo, jich pár jakoby odvetných malých akcí se stalo, ale myslím si, že 
právě celá ta manifestace byla také, ukázat, řeklo by se česky, nejsme jako oni. Že všichni 
chtěli ukázat, že chceme žít společně, že chceme, že se chceme vzájemně respektovat, že 
nechceme, aby se tyto věci opakovaly v jakém, vůči komukoliv. To si myslím, že byl ten hlavní 
důvod té manifestace, která byla opravdu obrovská. Já jsem slyšela, že jste říkali milion a půl 
lidí, teď už dva miliony a jenom v Paříži a milion po celé Francii. To je neuvěřitelné a je to 
poprvé v historii Francie, kdy tolik lidí vyšlo do ulice. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
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-------------------- 
Paní Sedláčková, já vám zatím děkuji, ale zůstaňte, prosím, ještě s námi. Ještě se na vás 
obrátíme. 
 
Andrea SEDLÁČKOVÁ, režisérka 
-------------------- 
Dobře, děkuju. 
 
Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
A v Paříži na pochodu za svobodu a uctění obětí útoků byl dnes i štáb televize Nova. 
 
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak zachytil tamní atmosféru, na to se podívejte právě teď. 
 
František BŮŽEK, redaktor 
-------------------- 
Dnešní den Paříž provázela obrovská bezpečnostní opatření. Tisíce policistů v ulicích, 
samopaly, odstřelovači na střechách. Tajné služby v pohotovosti. V pochodu byly jak malé děti, 
tak ti nejstarší a skandovali heslo "liberte", čili svoboda. Lidé vzdávali hold obětem teroristického 
útoku. Mezi těmi, kteří v průvodu šli, byl i český premiér. 
 
Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/ 
-------------------- 
Využil jsem té příležitosti k tomu, abych vyjádřil upřímnou lítost České republiky nad tím, co se v 
Paříži stalo. 
 
František BŮŽEK, redaktor 
-------------------- 
Dostat se na začátek pochodu, byl velký problém, protože všechny okolní ulice byly už plné lidí. 
Tisíce a tisíce jich proudily městem. V tuto chvíli za mnou vidíte ten spontánní potlesk. Ta 
atmosféra je tady naprosto úžasná. Lidé v pochodu mluvili především o jednom, a to o svobodě. 
Nejen slova, ale i o svobodě člověka. Nad hlavou nesli transparenty, vlajky nebo tužky a pera 
jako symbol celé akce. Ze všech stran zněla francouzská hymna. Nebyla to ale jen 
francouzština, která zněla ulicemi. Ozývaly se i výkřiky v dalších jazycích a jen dokazovaly, že 
lidé se přišli spojit proti hrozbě extremismu. František Bůžek a Martin Holek, televize Nova. 
 

Příloha č. 15: Přepis reportáže TV Nova ze dne 13. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Tryzna za ob ěti teroru 
13.1.2015    TV Nova    01    19:30 Televizní novin y 

     

Reynolds KORANTENG, moderátor 
-------------------- 
Francie se dopoledne rozloučila s trojicí policistů, kteří zemřeli minulý týden při akcích proti 
teroristům, kteří zaútočili v Paříži. 
 
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Oficiální tryzny, která se konala na nádvoří pařížské prefektury, se zúčastnili nejvyšší politici 
Francie v čele s prezidentem a premiérem. 
 
redaktor 
-------------------- 
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Na nádvoří přichází prezident Francois Hollande a hned na úvod zní francouzská hymna. 
Prezident projde kolem slavnostně nastoupených policistů a pak se zdraví s příbuznými. 
Nejdéle postojí u matky mladé policistky a snaží se ji uklidnit pohledem. 
 
osoba 
-------------------- 
Proč moje holčička, proč zrovna moje holčička? 
 
redaktor 
-------------------- 
Pak už za zvuku bubnů přinášejí rakve zabitých policistů. První patří Ahmedu Merabetovi, 
policistovi chladnokrevně zastřelenému před sídlem Charlie Hebdo, druhá Francku Brisolarovi, 
osobnímu strážci šéfredaktora, zemřel při běsnění teroristů přímo v redakci, poslední Clarisse 
Jean-Philippeové, mladé neozbrojené policistce, která zemřela na pařížské křižovatce, když ji 
bez varování zastřelil třetí z teroristů. Francois Hollande přistupuje ke každé z nich zvlášť a 
uděluje vyznamenání. 
 
Francois HOLLANDE 
-------------------- 
Jménem Francouzské republiky vám udělujeme Řád čestné legie. 
 
redaktor 
-------------------- 
Pak přichází minuta ticha. A znovu zní francouzská hymna. Francois Hollande přednese zhruba 
dvacetiminutový dojemný projev. 
 
Francois HOLLANDE 
-------------------- 
Clarisse, Franck, Ahmed zemřeli, abychom my mohli žít svobodně. 
 
redaktor 
-------------------- 
Po necelé hodině rakve policistů a s nimi francouzský prezident mizí v průjezdu. Symbolicky ho 
uzavírá obří trikolora. 
 
Reynolds KORANTENG, moderátor 
-------------------- 
Ve stejnou dobu, kdy se Francie loučila s trojicí policistů, začal v Izraeli pohřeb čtyř obětí 
obléhání košer obchodu. Tryznu sledovala Kateřina Kučerová. Kateřino, pohřeb se konal v 
Jeruzalémě. Kolik lidí se ho zúčastnilo? 
 
Kateřina KUČEROVÁ, reportérka TV Nova 
-------------------- 
Dobrý večer. Těla čtyř obětí byla do Izraele převezena nad ránem, a to na žádost rodiny. 
Pohřeb se konal na největším jeruzalémském hřbitově a zúčastnily se ho stovky lidí. Ani na této 
tryzně nechyběly nejvyšší politické špičky, a to včetně izraelského prezidenta Rivlina a 
francouzské ministryně Ségolene Royalové. Prezident Rivlin prohlásil, že nedopustí, aby se 
Židé sedmdesát let po konci druhé světové války báli na ulici vyjít vrem... v jarmulce. Zároveň 
upozornil, že je na vůdcích jednotlivých států, aby v Evropě zajistili bezpečnost Židů. A pohřeb 
čtyř obětí přiblíží reportáž kolegyně Petry Matýskové. 
 
Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Slzy, beznaděj, ale také povzbuzující slova a víra v lepší zítřky. Stovky lidí se dnes v pravé 
poledne přišly naposledy rozloučit se čtyřmi židovskými oběťmi pátečního teroristického útoku v 
pařížském košer obchodě. 
 
Valerie BRAHAMOVÁ, pozůstalá 
-------------------- 
Můj milovaný Philippe byl dokonalý muž, který myslel především na druhé. Byl to také úžasný 
manžel a otec, který miloval své děti a žil jen pro ně. 
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Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tragicky ale neskončil jen život dvou mužů středního věku Philippa a Francois-Michela, kteří po 
sobě zanechali manželku a děti. Mezi oběťmi jsou i teprve dvacetiletý mladíci Yohan a Yohav, 
kteří měli celý svůj život před sebou. Svou soustrast přijeli rodinám zavražděných Židů vyjádřit 
nejen obyčejní lidé, ale i politici. Francii na smutečním obřadu zastupovala ministryně pro 
životní prostředí Ségolene Royalová. Za izraelskou vládu na pohřeb dorazil prezident Rivlin a 
premiér Netanjahu. 
 
Benjamin NETANJAHU, izraelský premiér 
-------------------- 
To nejsou jen nepřátelé židovského národa, to jsou nepřátelé celého lidstva. Nadešel čas, aby 
se civilizovaný svět spojil a tyto nepřátele vyhnal. 
 
Petra MATÝSKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Těla mrtvých byla na žádost pozůstalých převezena do Izraele už brzy ráno. Samotná 
ceremonie se konala na největším jeruzalémském hřbitově, kde často probíhají pohřby 
významných židovských osobností. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, reportérka TV Nova 
-------------------- 
Po útoku na košer obchod v Paříži zvažují někteří francouzští Židé odchod ze země a podpořil 
je v tom i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Naopak francouzská vláda je proti. Premiér 
Manuel Valls prohlásil, že Francie by nebyla Francií, pokud by ji Židé opustili a vyzvali tak k 
tomu, aby v zemi zůstali. Manuel Valls zároveň dneska prohlásil, že hrozba útoků nadále trvá a 
oznámil proto zavedení dalších opatření, která mají bezpečnost v zemi zvýšit. Francie mimo jiné 
chce posílit zpravodajské služby. A o tom už více v následující reportáži. 
 

Příloha č. 16: Přepis reportáže TV Nova ze dne 14. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Dnes vyšlo nové číslo magazínu Charlie Hebdo  
14.1.2015    TV Nova    03    19:30 Televizní novin y 

     

Ema KLEMENTOVÁ, reportérka TV Nova 
-------------------- 
Ve Francii dnes vychází nové vydání magazínu Charlie Hebdo. Právě v jeho redakci islamisté 
minulý týden zastřelili 12 lidí. Lidé po celém světě se teď ale obávají především reakce 
extremistů, a to právě kvůli titulní straně magazínu, kterou mnozí považují za provokaci a 
někteří dokonce i za urážky. Satirický magazín běžně vychází ve, v nákladu 60 tisíc kusů, teď 
už se jich prodaly 3 miliony a budou se zřejmě muset dotisknout další. Další podrobnosti o 
novém vydání se už dozvíte v reportáži kolegyně Kateřiny Kučerové. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Satirický magazín Charlie Hebdo míří na stánky. Už teď se před nimi začínají scházet první 
nedočkavci, kteří na otevření neváhají čekat i hodiny. 
 
Jean BAPTISTE-RICHARD, obyvatel Paříže 
-------------------- 
Koupil jsem si ho, abych podpořil redakci, běžně ho ale nečtu. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Pouhých pár minut stačilo a magazín je beznadějně rozebraný. 
 
Tajíb BEKHRAD, majitel trafiky 
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-------------------- 
Když jsem otevřel, lidé už čekali. Měl jsem 60 výtisků a všechny se prodaly do 10 minut. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Takzvané vydání přeživších vyšlo v nákladu 3 miliony kusů. Další 2 miliony jdou kvůli 
mimořádnému zájmu do tisku. Během několika dní by měly být k dostání i ve vybraných 
českých trafikách. Jen pár hodin stačilo i spekulantům a začaly se množit nabídky těch, kteří na 
novém čísle Charlie Hebdo chtějí vydělat. Na internetu neváhají za časopis požadovat závratné 
částky. Britské vydání se vydražilo za 3,5 milionu korun. Běžně ceny šplhají přes 18 tisíc. V 
trafice přitom vyjde na 85 korun. Muslimové šílenství kolem Charlie Hebdo kritizují. 
 
Mohamed AL GÁZALÍ, Palestinec 
-------------------- 
Takový vývoj situace je velmi nebezpečný. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Redaktoři sice první vydání po útoku, při kterém zemřelo 12 lidí, prohlašují za pokus o smíření. 
Mnozí muslimové ale titulní stranu s plačícím prorokem Mohamedem považují za urážku. 
Imámové přesto vyzývají ke smířlivosti. 
 
Abbás SHOUMAN, ředitel islámského institutu v Egyptě 
-------------------- 
Nesmíříme se s urážkou naší víry nebo proroka, ale přesto žádáme všechny muslimy, aby 
nereagovali negativně a raději to všechno ignorovali. 
 
Kateřina KUČEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V Turecku už místní soud nechal zablokovat internetové stránky Charlie Hebdo. Prý jsou 
provokativní. Turecký premiér přitom před pár dny vyjádřil sounáležitost s Francií při pochodu 
jednoty v Paříži. Kateřina Kučerová, televize Nova. 
 

Příloha č. 17: Přepis reportáže TV Nova ze dne 16. 1. 2015 (přepis reportáže) 

Má mít svoboda slova svoje hranice? 
16.1.2015    TV Nova    03    19:30 Televizní novin y 

     

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Atentáty na týdeník Charlie Hebdo vyvolaly také ohromnou vlnu projevů hájících svobodu slova. 
Začaly se ale ozývat i jiné názory a velmi hlasitě například i zakladatel satirického magazínu. 
Matěji, o co přesně jde? 
 
Matěj SVITÁK, reportér TV Nova 
-------------------- 
Objevily se názory, že i svoboda slova musí mít své hranice, že si prostě z věcí, které jsou 
někomu svaté, nejde dělat legraci úplně neomezeně. V tomto smyslu se vyjádřil i zakladatel 
týdeníku Charlie Hebdo Henri Roussel. Ten dokonce řekl, že karikatury byly v poslední době 
příliš provokativní. A šéfredaktor Stéphane Charbonnier, kterého dnes pohřbili, má na útocích 
svůj díl viny. Do debaty vstoupil i papež František, jeho slova si pojďte poslechnout. 
 
papež František 
-------------------- 
Kdyby můj dobrý přítel doktor Gasparri nadával mé matce, může očekávat, že mu dám ránu 
pěstí. To je normální, nemůžete provokovat, nemůžete urážet víru, nemůžete si z víry ostatních 
dělat legraci. 
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Příloha č. 18: Přepis reportáže TV Nova ze dne 7. 2. 2015 (přepis reportáže) 

Francie si p řipomíná teroristické útoky 
7.2.2015    TV Nova    22    19:30 Televizní noviny  

     

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Je tomu přesně měsíc, kdy bratři Kouachiovi zaútočili na redakci časopisu Charlie Hebdo. Útoky 
si tehdy vyžádaly dvanáct mrtvých a deset poraněných. Dnes si toto výročí připomněly ve 
Francii stovky lidí. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Pařížané, ale i turisté z celého světa na tragédii vzpomínali u památníku věnovaného obětem 
útoku. 
 

Příloha č. 19: Přepis reportáže TV Nova ze dne 4. 5. 2015 (přepis reportáže) 

Incident na výstav ě karikatur Mohameda 
4.5.2015    TV Nova    12    19:30 Televizní noviny  

     

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Stoupenci Islámského státu zaútočili ve Spojených státech. Dva ozbrojenci začali střílet na 
výstavě nedaleko Dallasu, kde se konala soutěž o nejlepší karikaturu proroka Mohameda. 
Zranili jednoho člena ochranky. Policie oba útočníky na místě zastřelila. 
 
osoba 
-------------------- 
Jděte zpátky za budovu! 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Výstava děl kritiků islámu se proměnila v drama. Před budovou zastavili autem dva útočníci a 
okamžitě začali střílet. Jednoho člena ochranky zasáhli do nohy. Organizátoři byli na možný 
útok připraveni. Na místě byla ozbrojená ochranka i speciální policejní jednotky. Oba útočníky 
během patnácti vteřin zastřelili. Tím ale nebezpečná situace zdaleka neskončila. 
 
Joe HARN, policejní mluvčí 
-------------------- 
Protože taková situace už při podobných akcích nastala, počítali jsme i s tím, že by v jejich autě 
mohla být bomba. 
 
Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Všichni museli okamžitě opustit budovu. Do akce se zapojil i speciální robot, který prohledával 
auto útočníků. Žádné výbušniny se na místě nenašly a všech dvě stě návštěvníků vyvázlo bez 
zranění. 
 
Joseph Patrick ANDREWS, svědek střelby 
-------------------- 
Nevěděl jsem, co se děje. Viděl jsem policistu se zbraní a začal mi stoupat adrenalin. Každého 
vyháněli ven. Chtěl jsem zůstat a natočit to, ale poslali mě pryč. 
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Ema KLEMENTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Radikálové z Islámského státu oznámili, že útočníci patřili k jejich stoupencům. FBI se o nich 
snaží zjistit co nejvíc a prohledává byt jednoho z nich. Teroristy vyprovokovaly karikatury 
proroka Mohameda, které byly v rámci soutěže vystaveny. Vítěz by získal přes dvě stě tisíc 
korun. Extremisté si příznivce a autory kontroverzních karikatur nevybrali za cíl poprvé. V lednu 
zaútočili na redakci francouzského satirického magazínu Charlie Hebdo a zastřelili dvanáct lidí. 
Další měsíc začal ozbrojený radikál střílet v Kodani během debaty o svobodě slova. Jeden 
člověk zemřel. Ema Klementová, televize Nova. 
 

Příloha č. 20: Přepis reportáže TV Nova ze dne 7. 1. 2016 (přepis reportáže) 

Útok v Pa říži rok po masakru v Charlie Hebdo  
7.1.2016    TV Nova    12    19:30 Televizní noviny  

     

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dnes je to přesně rok od teroristického útoku na redakci Charlie Hebdo. Od útoku, který svou 
brutalitou neměl do té doby ve Francii obdoby. 
 
Martin POUVA, moderátor 
-------------------- 
Jenže i dnes se v Paříži střílelo. Ozbrojený muž se pokusil vniknout na policejní stanici. V 
severní části města nedaleko baziliky Sacré-Coeur byly okamžitě uzavřeny všechny školy a 
instituce. Policisté nakonec útočníka zneškodnili. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Traumatizující vzpomínku na 7. leden 2015, útok na novináře Charlie Hebdo mají stále všichni 
před očima. Pařížská policie ale kvůli teroristické hrozbě musí zasahovat i přesně rok poté. Muž 
s nožem v ruce za pokřiku Allah Akbar míří na policejní stanici. 
 
osoba 
-------------------- 
Má bombu? Má u sebe bombu? 
 
redaktorka 
-------------------- 
Policisté ho ale okamžitě zastřelí. Ve čtvrti Goutte-d'Or tak opět zavládne strach, chaos a 
napětí. 
 
osoba 
-------------------- 
Kdo jste? Vypadněte odsud! 
 
redaktorka 
-------------------- 
Policisté vyklízí stanice metra a uzavírají školy. Lidem vzkazují: nevycházejte ven. Přitom do té 
doby bylo celé město ponořené ve vzpomínkách na novináře ze satirického týdeníku, kteří přišli 
během útoku teroristů o život. Jen kvůli tomu, že malovali obrázky. 
 
obyvatelka Paříže 
-------------------- 
Nesmíme na ně zapomenout. Zanechalo to v nás hluboké rány. 
 
redaktorka 
-------------------- 
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Teroristé ale jejich odkaz ani automatickými zbraněmi neumlčeli. Časopis žije dál. Rok poté 
vyšlo speciální dvojčíslo s milionovým nákladem a karikaturou Boha s titulkem Vrah stále běhá 
venku. Charlie Hebdo tentokrát pobouřil Vatikán. Dokud ale žije svoboda slova, Francie žije 
také. 
 
Francois HOLLANDE, francouzský prezident 
-------------------- 
Jste to vy všichni, kdo chrání Francii. Tím, že chráníte způsob svého života a svoji svobodu. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Pařížané se dnes celý den zastavovali mlčky u pietních míst, aby uctili památku 16 obětí útoků 
z loňského ledna. 
 
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dění v Paříži celý den sleduje autorka předchozí reportáže Karolína Tomašková. Karolíno, už 
se ví, kdo stál za tím dnešním útokem na policejní stanici v Goutte-d'Or? 
 
Karolína TOMAŠKOVÁ, reportérka TV Nova 
-------------------- 
Dobrý večer. Policie zatím příliš detailů nesdělila. Útočník měl na sobě sebevražedný pás, ale 
později se ukázalo, že šlo jen o imitaci. Atentátník měl také jednoho komplice, kterého se 
policistům podařilo zadržet. Policie případ vyšetřuje jako potencionální teroristický útok, což už 
by byl za poslední rok několikátý v řadě. Ostatně na to, co se přesně před rokem stalo, se 
podívejte už v následující reportáži. 
 

Příloha č. 21: Souhrn odpovědí na výzkumné otázky z jednotlivých reportáží ČT 1 

(tabulka) 

 1. otázka 2. otázka 3. otázka 

Reportáže ČT 1 ze dne 

7. 1. 2015 
Ano Ano Ano 

Reportáže ČT 1 ze dne 

8. 1. 2015 
Ne Ne Ano 

Reportáže ČT 1 ze dne 

9. 1. 2015 
Ano Ano Nezmiňuje se 

Reportáže ČT 1 ze dne 

11. 1. 2015 
Ne Ne Ano 

Reportáže ČT 1 ze dne 

13. 1. 2015 
Ano Ano Ano 

Reportáže ČT 1 ze dne 

14. 1. 2015 
Ne Ano Ano 

Reportáže ČT 1 ze dne 

16. 1. 2015 
Ano Ano Nezmiňuje se 

Reportáže ČT 1 ze dne 

7. 2. 2015 
Ano Ano Nezmiňuje se 
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Reportáže ČT 1 ze dne 

4. 5. 2015 
Ne Ano Ano 

Reportáže ČT 1 ze dne 

7. 1. 2016 
Ano Ano Nezmiňuje se 

 

Příloha č. 21: Souhrn odpovědí na výzkumné otázky z jednotlivých reportáží TV 

Nova (tabulka) 

 1. otázka 2. otázka 3. otázka 

Reportáže TV Nova ze 

dne 7. 1. 2015 
Ano Ne Ano 

Reportáže TV Nova ze 

dne 8. 1. 2015 
Ne Ano Ano 

Reportáže TV Nova ze 

dne 9. 1. 2015 
Ano Ano Nezmiňuje se 

Reportáže TV Nova ze 

dne 11. 1. 2015 
Ne Ne Ano 

Reportáže TV Nova ze 

dne 13. 1. 2015 
Ano Ano Nezmiňuje se 

Reportáže TV Nova ze 

dne 14. 1. 2015 
Ano Ano Ne 

Reportáže TV Nova ze 

dne 16. 1. 2015 
Ne Ne Ne 

Reportáže TV Nova ze 

dne 7. 2. 2015 
Ne Ne Nezmiňuje se 

Reportáže TV Nova ze 

dne 4. 5. 2015 
Ano Ano Nezmiňuje se 

Reportáže TV Nova ze 

dne 7. 1. 2016 
Ano Ano Ano 

 


