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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Proměna prezentace obyvatelstva Blízkého a 

Středního východu v amerických hraných filmech po 11. září 2001 cílí kombinací 

kvalitativních a kvantitativních metod na detailní rozbor osmi vybraných 

mainstreamových amerických snímků, jež se odehrávají na Blízkém a Středním východě, 

týkají se terorismu nebo v nich jako postavy vystupují Arabové a muslimové. Na základě 

řady sledovaných kritérií a závěrečné komparace práce srovnává filmy, jež vznikly před 

a po útocích na New York v roce 2001. V teoretických kapitolách je práce věnována 

nejprve sociální konstrukci reality, stereotypizaci a zjednodušování v hollywoodských 

filmech, poté také zevrubnému přiblížení západní a islámské kultury, a to nejen z 

historického hlediska, ale zejména z pohledu kulturního a hodnotového. Následuje 

představení metodologie a sledovaných filmů. Detailní analýza vybraných snímků je 

doplněna o fotografie a výňatky dialogů, aby čtenář co nejvíce pronikl do sledovaného 

tématu. Následuje závěrečné vyhodnocení analýzy na základě komparace zvolených 

kritérií. V závěru je potvrzena hypotéza, že teroristické útoky z roku 2001 přispěly k 

silnějšímu vymezování se vůči příslušníkům arabské/islámské kultury v amerických 

hraných filmech, avšak byly zjištěny i další důležité souvislosti. 

 

Abstract 

The master thesis named The Transformation of Presentation of the Middle East 

Population in Post-9/11 American Films aims to closely analyze eight chosen mainstream 

American films with the help of the combination of qualitative and quantitative methods. 

The plot of the observed films has to be placed in the Middle East, picture terrorism or 

contain the Arabs or Muslims as characters. On the basis of a wide range of criteria and 

the final comparison, the thesis focuses on the comparison of the Hollywood movies 

which were created before and after the terrorist attacks in New York in 2001. The 



 

 

theoretical chapters are dedicated to the introduction of the social construction of reality, 

stereotyping and one-dimensional description of the Arabs in Hollywood films and 

mainly to the deep introduction of West and Islamic culture, not only from the historic 

but also cultural and valuable point of view. The applied methodology follows after. The 

detailed analysis of the chosen films is accompanied by photographs and excerpts directly 

from the films to help readers to understand the differences as much as possible. This part 

is followed by the final evaluation of the analysis on the basis of the comparison of the 

observed criteria. The hypothesis is confirmed at the end but there are also some other 

important results mentioned. 
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Úvod 

Negativní stereotypizace a zjednodušování tvoří nedílnou součást mediální 

reality, kterou zprostředkovávají snadno dostupná masová média. Ta svému publiku, 

respektive čtenářům prezentují svůj obraz společenské reality, kterou jak konstruují, tak 

dekonstruují. Islám spadá do kategorie, jež je lidem ze Západu představována zpravidla 

zjednodušeně a s negativními konotacemi. To však prohlubuje propast mezi západní a 

islámskou kulturou. Proto je nezbytné, aby lidé dokázali stereotypy odhalit a islám znali 

důkladněji. K tomu nepřispívá řada populárních hraných filmů, jež jsou dostupné širokým 

masám a jež, pokud pracují s tématikou islámu či terorismu, často muslimy, případně 

Araby negativně vykreslují. 

Téma této diplomové práce bylo zvoleno nejen z důvodu aktuálnosti dané 

problematiky, ale zejména kvůli osobnímu zájmu autorky, jež se studiu mezinárodních 

vztahů a kultur věnovala na VŠE, což jí poskytlo řadu vhodných výchozích poznatků pro 

start analýzy. Obraz islámu v médiích je v české akademické sféře analyzován zejména 

z hlediska rozboru tištěných médií, proto autorka této práce shledala analýzu filmů o dané 

tématice za vhodný námět diplomové práce. 

Tato práce s názvem Proměna prezentace obyvatelstva Blízkého a Středního 

východu v amerických hraných filmech po 11. září 2001 cílí skrze kombinaci 

kvalitativních a kvantitativních metod (obsahová analýza, interpretativní sociologické 

čtení a sémiotická, případně vizuální analýza) na detailní analýzu osmi vybraných 

mainstreamových filmů, jež pocházejí z USA, a to s důrazem na mediální obraz 

obyvatelstva ze zemí sledovaného regionu, terorismu a islámu obecně. Snaží se o nalezení 

hlavních rozdílů v prezentaci obyvatelstva před a po 11. září 2001. K tomuto účelu je 

značná část práce věnována zevrubnému rozboru vybraných snímků, a to z hlediska řady 

kritérií, jež v závěrečné části vhodně slouží k vyhodnocení a komparaci, ale také 

potvrzení hypotézy. Daná problematika je natolik citlivým tématem, že analýza pouze 

osmi filmů nestačí na reprezentativní interpretaci zjištění. Výběr sledovaných kritérií a 

způsob rozboru filmů jsou nastavené tak, aby byly snadno aplikovatelné i na další filmy. 

Rozsáhlá práce se dělí do pěti navzájem provázaných kapitol, dvou teoretických 

a tří věnovaných rozboru a jeho vyhodnocení. První kapitola představuje konstrukci 

reality s důrazem na stereotypizaci a zjednodušování nejen médii obecně, ale přímo také 

hollywoodskými filmovými tvůrci. Závěr této kapitoly shrnuje vývoj prezentace Arabů a 

islámu ve filmech pohledem jiných autorů. Druhá kapitola čtenářům blíže prezentuje 
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hlavní specifika a kulturní hodnoty západní a islámské kultury, čímž sehrává velmi 

důležitou roli v uvědomění si jedinečnosti těchto dvou kultur a jejich vzájemně 

problematických oblastí. Tato část hovoří také o útocích z 11. září 2001 a terorismu jako 

takovém s důrazem na roli kultur v něm. 

Třetí sekce diplomové práce charakterizuje nejen zvolené metody analýzy, ale 

také výzkumné otázky a hypotézu. Nechybí ani bližší seznámení s výzkumným vzorkem, 

osmi americkými filmy o Středním a Blízkém východě, terorismu či Arabech a islámu. 

Následuje obsáhlá čtvrtá kapitola věnovaná jejich analýze. Liší se svou formou, kdy je 

důraz vedle písemné deskripce a ohodnocení jednotlivých kritérií kladen na co největší 

konkrétnost. Proto sem byly umístěny klíčové fotografie (printscreeny) z filmů, ale také 

zjednodušený přepis nejpodstatnějších dialogů postav ze snímků. Čtenář snadno tyto 

úryvky rozpozná, neboť jsou psány menším písmem (vel. 10) a umístěny do rámečků. 

Tento způsob zakomponování o několik stran rozšiřuje tělo diplomové práce, avšak cílem 

bylo, aby měl čtenář všechna nezbytná zjištění na jednom místě. Poslední kapitola za 

pomoci rozsáhlé komparativní tabulky shrnuje klíčová zjištění ohledně proměny 

zobrazování obyvatelstva Blízkého a Středního východu a potvrzuje stanovenou 

hypotézu, avšak s několika důležitými souvisejícími zjištěními. 

Diplomová práce vznikla na základě četby řady základních odborných knih o 

médiích, ale také kulturách. Autorka shledává za důležité vyzdvihnout dílo Paradigma 

kultur od Zuzany Lehmannové a kolektivu, jíž lze v české akademické sféře považovat 

za jednu z nejlepších odborných knih věnovaných kulturám, jejich paradigmatům a 

hodnotovým systémům. Co se týče analytické části, ta vznikla na základě časově velmi 

náročného rozboru jednotlivých filmů, kdy autorka filmy analyzovala nejen po vizuální 

stránce, ale zejména z hlediska výpovědí hrdinů ve filmech, k čemuž bylo nezbytné 

jednotlivé promluvy vypsat. 

Diplomová práce se od teze odlišuje pořadím první a druhé kapitoly. Autorka 

shledává za vhodnější to, aby představení kultur následovalo až po teorii věnované 

médiím a stereotypizaci, a to z hlediska lepšího porozumění ze strany čtenáře. Liší se také 

počtem stran, a to téměř dvojnásobně, což je však dáno umístěním obrázků a výňatků 

z filmů přímo do těla diplomové práce. Dále se práce od teze liší v některých případech 

názvy kapitol, které lépe korespondují s jejich současným obsahem. 
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1. Konstrukce reality a stereotypizace 

1.1 Masová média a konstrukce reality 

1.1.1 Mediální realita 

Masová média, mezi která zpravidla spadá periodický tisk, rozhlasové a televizní 

vysílání a stále výrazněji také veřejně dostupná sdělení na internetu, v současném 

globalizovaném světě mají rostoucí vliv na vnímání a poznávání objektivní reality. Ačkoli 

se vyznačují velkou tvarovou rozmanitostí, spojuje je jejich obsahová univerzálnost, 

velká popularita a zpravidla veřejná povaha. Mezi jejich charakteristické vlastnosti patří 

jejich významná sociální, kulturní a politická role.1 Vedle toho se podílejí na formování 

veřejného mínění. Formují to, jaké názory lidé zastávají a jaké postoje a hodnoty utvářejí. 

Zprostředkovaně podmiňují vidění a interpretaci okolního světa lidí. Média v podstatě 

vnucují svůj obraz společenské reality, přičemž ji jak konstruují, tak dekonstruují.2 

Sociální realita, jak je chápána interpretativní sociologií, zejména teorií sociální 

konstrukce reality, představuje průnik objektivních daností se subjektivními definicemi a 

interpretacemi. První teze, označovaná jako Thomasův teorém, hovoří o tom, že není 

důležité, jaké věci objektivně jsou, ale jak jim lidé rozumějí, jak je sami definují a jak 

následně dle toho konají. Lidé tedy jednají podle toho, jak si svět vyloží, nikoliv podle 

toho, jaký svět je. Nutno zdůraznit, že výklad světa nezávisí pouze na lidech samotných, 

ale i na tom, jak o něm informují média. Jako skutečnost vnímají to, co je jim zobrazováno 

skrze média. V tomto smyslu se hovoří o mediální realitě, a to jako jedné ze tří kategorií 

reality dle sociologie žurnalistiky a Briana McNaira. Mediální realita je obrazem reality 

prezentovaným médii, především v televizi, ve filmu, na fotografiích a na internetu, 

přičemž v případě filmu, televize a fotografií jde o dokonale generované technické 

analogové či digitálně utvářené obrazy. Obraz má mnoho definic, přičemž jedna ze 

základních hovoří o jeho jádru jako o symbolu či poselství. Třeba mít na mysli, že obraz 

neoznačuje jen smyslově vnímatelný objekt, ale také jisté zevšeobecnění a abstrakci.3 

1.1.2 Sociální konstrukce reality 

Sociální konstrukci reality se podrobně věnují Peter Berger a Thomas Luckmann 

ve svém přelomovém díle The Social Construction od Reality z roku 1966. Symbolický 

                                                 
1 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. Str. 21. 
2 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, 230 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3563-4. Str. 167. 
3 Tamtéž. Str. 167-168. 
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svět je dle nich světem teoretickým. Formuje se během procesu subjektivního uvažování 

a po společenské objektivizaci vede ke vzniku jednoznačných vztahů mezi důležitými 

tématy, jež mají své kořeny v jednotlivých institucích. Všechny sociální jevy představují 

konstrukty utvořené v průběhu historie lidskou činností, žádná společnost však není 

chápána jako samozřejmá, tím pádem ani sám symbolický svět. Každý symbolický svět 

je již od svého počátku problematický, stejně jako proces přenosu tohoto světa z jedné 

generace na druhou, jelikož samotná socializace není nikdy úplně úspěšná.4 

Vždy se vyskytnou odlišnosti ve vnímání a výkladu světa. Problém nabude na 

intenzitě, pokud různé skupiny obyvatel začnou zastávat odlišné verze symbolického 

světa, které vykrystalizují ve vlastní realitu. Skupiny objektivizující tuto jinou realitu se 

stanou nositeli alternativní definice reality. Tím ztělesňují ohrožení pro dominantní 

diskurz společnosti, protože samotná existence alternativního světa empiricky dokazuje, 

že náš vlastní svět není natolik samozřejmý.5 

Roli médií v utváření vyznění významných sociálních událostí prokázalo již 

několik významných studií. Například Langová a Lang pro výzkum v této oblasti vyvinuli 

vlastní metodu a využili ji při analýze aféry Watergate a pádu amerického prezidenta 

Nixona. Masová média zřídka vedou ke změně nezávisle, ale poskytují kanály pro 

komunikaci a nástroje a prostor pro odehrávání událostí.  Langová a Lang zmiňují, že 

právě média nastavují politickým činitelům zrcadlo a seznamují je s obrazem, jaký o nich 

mají nezasvěcení. Mediální publikum představuje pro tyto činitele významnou referenční 

skupinu, jíž se politici snaží uspokojit. Jde o součást procesu „budování spojenectví“.6 

1.1.3 Další teorie utváření reality 

Média společnosti nabízejí mnoho reprezentací společenské reality. Jednu z 

nejtypičtějších teorií, zabývajících se konstruováním pohledu na svět, představuje 

„nastolování témat“, tzv. agenda-setting. Podle této teze lze příjemcům skrze média 

předat dojem o prioritách, neboť již samotným výběrem témat médii lze nasměrovat 

pozornost příjemců k vybraným tématům či problémům. Teorie mediální socializace staví 

na tom, že k „výuce“ a „učení se“ reality z médií skutečně dochází. Podporuje to tvrzení 

                                                 
4 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. Jazyky a texty. 

ISBN 80-859-5946-1. Str. 104-108. 
5 Tamtéž. Str. 106-108. 
6 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-717-

8714-0. Str. 404. 
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známého sociologa W. I. Thomase, že „...pokud lidé definují situace jako reálné, pak tyto 

situace ve svých důsledcích reálné jsou.“7 Zaměříme-li se na bezpečnostní oblast, vysoký 

stupeň uplatnění agenda-setting je patrný v otázkách války, boje proti terorismu, 

kriminality, násilí a etnických konfliktů.8 

Související pojem „spirála mlčení“ vychází z rozsáhlejší teorie veřejného mínění 

německé badatelky Elisabeth Noelle-Neumannové. Opírá se o čtyři základní prvky – 

masová média, interpersonální komunikaci a sociální vazby, individuální vyjadřování 

názorů a způsob, jímž lidé vnímají tzv. názorové klima v jejich vlastním společenském 

prostředí. Autorka vypozorovala, že se řada lidí rozhoduje na základě svých domněnek o 

tom, co je v daném společenském prostředí dominantní a odmítavý názor, jen aby nebyli 

odtrženi od důležitého veřejného dění. Mají-li lidé dojem, že jejich názory patří k těm 

menšinovým, mají tendenci je skrývat. Stojí naopak za těmi názory, o kterých si myslí, 

že budou většinové. Jde o zmiňovaný spirálový efekt. Právě masová média představují 

snadno dostupný zdroj informací o dominantním názorovém klimatu. Dojde-li k převaze 

určitého názoru v médiích, bude pravděpodobně posílen v následných stádiích vzniku a 

formování osobního a veřejného mínění.9 

S tímto tématem souvisí tzv. Gerbnerova kultivační teorie, patřící mezi nejlépe 

dokumentované a nejvíce prozkoumané teorie dlouhodobých účinků médií. Předpokládá, 

že televize si mezi ostatními moderními médii vydobyla natolik primární postavení v 

každodenním životě, že dominuje našemu symbolickému prostředí. Svým často 

zkresleným sdělením o realitě nahrazuje naši osobní zkušenost a další prostředky 

dozvídání se o světě.10 

Konstruktivistickou interpretaci médií prezentoval Jean Baudrillard, podle nějž 

média zprostředkovávají fragmentovaný a matoucí pohled na svět. Hovoří o hyperreálné 

reprezentaci světa, pro níž je charakteristická absence reality. Následně se stírá a mizí 

hranice mezi touto reprezentací a realitou a je těžké určit, co je skutečně reálné.11 

                                                 
7 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-717-

8714-0. Str. 394. 
8 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, 230 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3563-4. Str. 180. 
9 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-717-

8714-0. Str. 394. 
10 Tamtéž. Str. 394. 
11 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-7178926-

7. Str. 279. 
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1.2 Stereotypizace, zjednodušování a předsudky  

1.2.1 Stereotypy 

Definic stereotypu existuje několik, a to v závislosti na vědecké disciplíně. Z 

pohledu sociálních věd se pod tímto termínem rozumí „...sociální klasifikace určitých 

skupin a jejich reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících 

znaků, jež výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, soudů 

a předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a 

vývoje.“12 Stereotypizace logicky znamená proces tohoto hodnotícího zjednodušování. 

Stereotypizace je také jedním za základních prvků sociální konstrukce reality. 

Stereotypizace neodmyslitelně patří k sociální praxi. Napomáhá jednotlivci v 

orientaci ve společnosti a v hledání podobných jevů a prvků mezi novými a starými 

zkušenostmi, ať se to týká určitých událostí nebo lidí.  Řeší novou událost v životě podle 

starých vzorců. Zjednodušeně vede k vytváření soudů, názorů i předsudků v každodenním 

životě. Ve většině případů je spojená s vytvářením milných představ o určité komunitě. 

„Stereotyp svým způsobem deformuje původní předlohu, neboť je nejen zjednodušením, 

ale současně zjednodušené rysy přehání. (…) K reprezentaci samotné bývá v komunikační 

praxi připojen i implicitní (nevyřčený) soud o vlastnostech reprezentovaného (skryté 

hodnotové sdělení). Stereotypy jsou konstitutivním prvkem sociální konstrukce reality – 

jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně předsudků.“13 

1.2.2 Negativní stereotypizace 

Stereotypizace není pouze procesem s pozitivními vlastnostmi. Zejména v 

médiích je tento pojem spojen s negativním vymezováním. Zjednodušování totiž mohou 

obsahovat sexistické, rasové, etnické, náboženské či jinak diskriminační předsudky. 

Velkým nebezpečím jsou zejména ve vztahu vymezování jedné kultury proti druhé, 

dojde-li k zakořenění stereotypů. Negativní projevy, jako předsudky, diskriminace, 

nevraživost, pohrdání či nenávist, se stávají společenskou praxí jednotlivých kultur a pro 

příslušníky odlišné kultury mohou skončit společenským vyloučením z převládající 

kultury. Diverzita nepředstavuje problém, jím se stává v případě, že je daná odlišnost 

vnímána jako hrozba.14 

                                                 
12 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. [online]. 2005 [cit. 2015-01-08].  
13 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, 391 s. Studium. 

ISBN 80-85947-67-6. Str, 188-189. 
14 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. [online]. 2005 [cit. 2015-01-08]. 
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Mezi typické znaky stereotypů se řadí vysoká odolnost proti změně a klíčová role 

při utváření postojů členů dané společnosti proti menšinám a odlišným kulturám. 

Utváření, utužování a transfer stereotypů probíhá mnoha sociálními prostředky, 

mimořádná úloha v tomto procesu však patří masovým médiím, která jsou snadno 

dostupná masám. Mezi hlavní stereotypy transferované skrze média patří například 

stereotyp rodových rolí ženy a muže, stereotypy národů, menšin a příslušníků 

jednotlivých náboženství či stereotypy stárnutí a krásy.15 Zafixované etnické a rasové 

předsudky se silným emocionálním doplňkem patří k jednomu z typů iracionálních 

postojů a jsou velmi odolné nejen vůči změnám, ale také racionální argumentaci.16 

Zobrazování islámu v médiích není ničím neobvyklým, právě naopak. Muslimové 

jsou tématem médií téměř dennodenně. Ačkoli na světě existuje kolem desítky 

významných náboženství, islám prostřednictvím médií tvoří iluzi klíčové kultury. „Islám 

je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média 

vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí.“17 Medializace 

teroristických a dalších zastrašujících akcí fundamentalistů může sloužit k mobilizaci pro 

politické cíle, apologii statu quo či k démonizaci druhého.18 

Násilí, kriminalita a další konflikty, v současnosti zejména ty etnické či 

náboženské, vzbuzují pozornost široké veřejnosti, proto pro média přestavují poměrně 

jasný zdroj nárůstu sledovanosti a zájmu. Kriminalita v médiích však může být 

reflektována jako konstrukce obrazu o realitě, čímž následně ovlivňuje veřejné mínění a 

politickou atmosféru. Zde je třeba sledovat, zda média slouží pouze jako přímý zdroj 

informací o konfliktech a násilí, či přímo formují veřejné postoje. Mohou dokonce 

vyvolat masový strach a vytvořit tzv. morální paniku, a to jako strach z „veřejného zla“ a 

ohrožení „posvátných“ hodnot. Média dokáží utvářet tzv. „lidové ďábly“ a přisuzovat jim 

určité negativní charakteristiky. Třeba zmínit klasickou dichotomii dobra a zla, zbabělosti 

a statečnosti, oběti a viníka atd.19 

                                                 
15 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. [online]. 2005 [cit. 2015-01-08].  
16 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, 230 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3563-4. Str. 189-194. Str. 204. 
17 SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Islám v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka 

Mohameda v Mladé frontě DNES. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2010, 123 s. Jazyky a texty. ISBN 978-808-6807-

652. Str. 11. 
18 Média, kultura a náboženství. Editor Václav V Nekvapil, Rudolf Vévoda. Praha: Vyšší odborná škola 

publicistiky, 2007. ISBN 978-809-0375-727. Str. 171. 
19 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, 230 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3563-4. Str. 189-194. 
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1.3 Vyobrazování Arabů a muslimů v médiích 

1.3.1 Kultura a identita 

Média v současné multikulturní společnosti představují významnou součást 

interetnické komunikace, neboť ovlivňují formování etnických postojů, předsudků a 

stereotypů, a to jak pozitivních, tak negativních vlastností příslušníků určitých sociálních 

skupin. Zkreslený obraz, který média utvářejí o konkrétní etnické skupině, přispívá ke 

zjednodušenému a stereotypnímu vnímání dané skupiny, jejíž příslušníci jsou často z 

pohledu veřejnosti chápáni jako „ti jiní/odlišní“.20 

Teorie sociální konstrukce reality pojímá kulturu jako prostor mezi lidskými tvory 

a realitou, přesněji jako prostor, jenž lidem zprostředkovává kontakt se skutečností v 

uspořádané a zvládnutelné podobě, prostor pro komunikaci, ve kterém vzniká význam. 

Lidé se k němu vztahují jako ke skutečnosti. Tento svět lze definovat jako prostor sociálně 

i kulturně podmíněný. Utváří ho jazyk, příběhy, mýty, obsah vzdělanosti či hodnoty 

společnosti. Svět lidí je proto plný významů, které vznikají pod vlivem působení kultur. 

Představuje pro ně realitu, ačkoli jde o jeho konstruování v rámci sociální praxe.21 

Kulturní rozmanitost patří mezi základní znaky vývoje lidské historie a je 

charakteristickým rysem společenské reality z hlediska její vnitřní kvalitativní 

diferenciace. Klíčovou roli subjektivní reality sehrává identita, mezi níž a společností 

existuje dialektický vztah. K jejímu utváření dochází během sociálních procesů, daných 

sociální strukturou, a jakmile je vybudována, je udržována, obměňována a přebudovávána 

sociálními vztahy. Určité historické sociální struktury vedou ke vzniku typů identit, jež 

jsou od sebe navzájem snadno rozpoznatelné. Zatímco identita je jev nacházející se na 

výslednici dialektiky vztahu jedince a společnosti, typy identit jsou výhradně sociálními 

produkty a představují relativně stabilní prvky objektivní sociální reality.22 

Kulturní identita je velmi složitý fenomén, který tvoří základ pro složitou síť 

vazeb mezi individuem a jeho širším společenstvím, mezi společenstvím a jeho kulturou 

a mezi individuem a kulturou, ke které patří. „Identita, skupinová nebo individuální, 

                                                 
20 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, 230 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3563-4. Str. 204. 
21 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. Str. 33-34. 
22 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-

5946-1. Str. 170-171. 
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nemůže být definována v izolaci, má svůj význam pouze ve srovnání s jinými identitami.“23 

Kulturní identitu lze vymezit ve dvou aspektech. První aspekt představuje společenská 

reflexe hodnotového paradigmatu, tzn. duchovní sebereflexe určitého sociokulturního 

celku, jeho kulturní sebeuvědomění. Každé lidské společenství při dosažení určitého 

stupně svého vývoje v rámci svých duchovních systémů (náboženství, filosofie, umění) 

definuje svůj hodnotový základ. Druhý aspekt tvoří individuální kulturní identita ve 

smyslu vnímání kulturní příslušnosti jednotlivci, jež se formuje v průběhu výchovy a 

vzdělávání jedince. Tento proces se týká také osvojování příslušného hodnotového 

systému a světonázorové orientace.24 

Kulturní identita je těsně spjata s kulturním etnocentrismem, jenž vychází z 

podvědomého přesvědčení, že všichni lidé vnímají, interpretují, prožívají a hodnotí 

skutečnost stejným způsobem jako my sami. Druhým problémem je zejména v případě 

konfrontace s jinou kulturou vnímání vlastní kultury a vlastního způsobu života a myšlení 

jako dokonalejšího, přirozenějšího, progresivnějšího, kultivovanějšího. To vede k 

podceňování jiných kultur, snaze o jejich akulturaci a dělení světa na „my“ a „oni“. 

Kulturní identita a etnocentrismus představují rizikový faktor pro své zneužití a snadný 

zdroj konfliktů ve společnosti, ale také velmi jednoduchý nástroj manipulace jednotlivci 

či celými skupinami, často dokonce politiky. Mohou představovat živnou půdu pro 

nacionalismus, xenofobii, či dokonce kulturní genocidu. V současnosti existuje nebezpečí 

zneužití kulturní identity zejména ve spojení se světovým terorismem. „Explozivní síla 

odmítání cizího a hluboce pociťovaného smyslu pro sounáležitost může bezděčně 

rozněcovat exkluzionistické vášně a vytvářet tak vnitřně soudržné, avšak navenek 

agresivní kulturně svébytné celky.“25 

Na tomto principu je vystavěn například evropocentrismus, tedy vědomý i 

nevědomý proces, v rámci nějž Evropané a jejich kultura konstruují předpoklady jako 

normální, přirozené a univerzální. Ačkoliv je obraz islámu v západním diskurzu spíše 

negativní, nalezli bychom i snahy o nápravu tohoto stavu. Je nezbytné si uvědomit, že 

                                                 
23 TESAŘ, Filip. Etnické konflikty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 251 s. ISBN 978-80-7367-097-9. Str. 65. 
24 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 42-43. 
25 Mosty do budoucnosti: dialog mezi civilizacemi. 1. vyd. Brno: Doplněk. ISBN 80-723-9174-7. Str. 19. 
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kromě existence mnoha pojetí křesťanství vedle sebe působí i více forem islámu. Právě 

poznání různorodosti uvnitř něj napomůže odstranit předsudky a stereotypy.26 

1.3.2 Stereotypizace ve filmu 

Stereotypizaci a zjednodušování lze nalézt také v televizi a filmech. Film, jakožto 

audiovizuální médium, na svém významu značně nabyl s příchodem televize, což 

následně vedlo k závislosti filmové tvorby na televizi a k jeho velkému přenášení, často 

s mezinárodním charakterem. Klíčový přelom pro rozvoj filmu znamenalo období po 

skončení 1. světové války. Došlo k amerikanizaci filmového průmyslu a kultury, což se 

promítlo do značné homogenizace filmové kultury. Film se také proměnil obsahově, 

neboť se vnitřně více osvobodil a začal uspokojovat poptávku po násilném, 

hrůzostrašném či pornografickém obsahu.27 

Pojetí filmu jako nové podoby zábavního průmyslu je příliš úzké. Nesmíme 

opomenout využití filmu jako nástroje propagandy, a to nejen v minulosti. Ta staví na 

širokém záběru publika, předpokladu realismu, emocionálním dopadu a popularitě filmu. 

Také v současnosti lze najít určité tendence zařazení skrytých ideologických nebo 

implicitně propagandistických prvků v řadě populárních zábavních filmů.28 

1.3.3 Hollywood a vyobrazení Arabů a muslimů  

Americká filmová studia pracují se zjednodušujícími šablonami nejen v případě 

Arabů a muslimů. Jako další příklady lze jmenovat zobrazování Italů jako mafiánů, 

Latinoameričanů jako dealerů drog či Španělů jako osob, jež se nechají lehce uplatit.29 

Způsob vyobrazení Arabů a muslimů v hollywoodských snímcích se měnil od původního 

obrazu Arabů jako vlastníků létajících koberců, po tématiku mumií až k jejich 

současnějšímu vykreslení jako globálních teroristů. Řada odborníků se shoduje, že cílem 

Hollywoodu je přinášet divákům strhující podívanou s řadou kratších záběrů, založených 

na emotivní a evokující síle metafor a stereotypů, které jako celek působí velmi účinně.29 

Dle Recktenwalda v hollywoodských filmech Arabové a muslimové figurují často 

jako jednodimenzionální postavy, a to jako hrozba. Tyto postavy unášejí a zabíjejí lidi ze 

                                                 
26 SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Islám v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka 

Mohameda v Mladé frontě DNES. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2010, 123 s. Jazyky a texty. ISBN 978-808-

6807652. Str. 45, 48, 50 
27 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-

717-8714-0. Str. 37-38. 
28 Tamtéž. Str. 38. 
29 KABIR, Ahsan. The representation of Islam in the land of Hollywood: Research Proposal.Academia.edu. 

2013. 
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Západu ve jménu svého exotického, násilného Boha.30 V tomto kontextu zmiňuje 

tzv. orientalismus, který definoval americký literární historik a komparatista 

Edward W. Said v díle Orientalismus z roku 1978. Jde o přístup Západu k politice a 

kultuře Orientu, respektive Východu, a způsob, jakým byly Západem východní kultury 

vykládány v kontrastu s normami západní civilizace. Tím dochází k utvrzování 

amerických a evropských hodnot. Tento přístup, v němž západní pohled vůči Východu 

dominuje, je patrný dodnes, a to právě i v případě hollywoodských filmů. Tento výklad 

však vede ke zkreslování reálné podoby východní kultury a utváří propast mezi těmito 

dvěma stranami.31 

Hollywood popisuje Blízký a Střední východ za použití mnoha faktorů, a to v 

závislosti na historickém vývoji, ale také na geopolitických zájmech USA v regionu. Na 

jedné straně stereotypy Arabů a muslimů odrážejí Saidův orientalismus, tedy jejich 

vyobrazení jako těch “odlišných”, což vede k odcizení tohoto regionu západním divákům. 

Jejich zobrazování se však vyvíjí v historickém rámci, který je také reflektován. Za 

mezníky lze považovat hlavně studenou válku (vymezování USA vůči SSSR) či arabsko-

izraelský konflikt. Obraz Blízkého a Středního východu je tak formován v rámci určitého 

ideologického rámce, který ovlivňuje a formuje veřejné mínění Američanů, ale i jejich 

porozumění tomuto regionu. Ve filmech lze nalézt boj mezi civilizovaným, 

demokratickým a moderním Západem a brutálním, barbarským a primitivním Východem. 

To však vede k představě, že země na Středním a Blízkém východě stále potřebují 

americkou ochranu.32 

Blízký východ je v americké kulturní rétorice již dlouho všudypřítomný.  

Tématika Arabů či muslimů se objevuje napříč americkými médii a zahrnuje nejrůznější 

diskuze, zpravodajské reportáže, ale také filmový a televizní průmysl.  Již od počátku 

Hollywoodu se v něm s tímto námětem pracuje. Filmoví tvůrci vykreslují Araby a další 

obyvatele Blízkého a Středního východu ve spojení s exotickou rétorikou, což utvořilo 

vhodný protiklad “hodným a správným” Američanům, ale také stereotypní podoby a 

definice jinakosti “těch druhých/jiných/odlišných”, dokonce také negativní stereotyp 

                                                 
30 RECKTENWALD, Nick. Hollywood Still Hasn't Figured Out How to Depict 

Muslims. Arts.Mic [online]. 2013 [cit. 2015-12-11]. 
31 Pro podrobné představení „orientalismu“ viz EDWARD W. SAID a [překlad P. 

Nagyová]. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. ISBN 8071859214. 
32 SULAIMAN, Arti. The evolution of Hollywood's representation of Arabs before 9/11: the relationship 

between political events and the notion of 'Otherness'. Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA 

Postgraduate Network. Loughborough University, 2007, 1 (2). Str. 17 
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nebezpečné “arabské jinakosti”. Jako zdroj vzniku dichotomie mezi Východem a 

Západem je zmiňován Saidův orientalismus. Konec studené války v Hollywoodu vedl k 

tomu, že do té doby vyobrazování Sovětů jako nepřátel zejména v akčních filmech 

pokleslo. Naopak narostlo negativní vymezování proti Arabům, často až s velmi 

extrémním zabarvením. Jejich vyobrazení je však kvalitativně odlišné od toho, jak byli 

vyobrazování Sověti jako záporné postavy. Spisovatel Brian Edward, jenž se věnoval 

hledání vztahu mezi koncem studené války a proměnou Hollywoodu, vypozoroval, že 

místo Sovětů, “červené hrozby”, v 90. letech postupně převzali Arabové a muslimové, 

“zelený teror”, a to jako rostoucí hrozba a rivalové, které často charakterizuje 

nepředvídatelné používání terorismu militantními islámskými fundamentalisty.33 

Sommerling potvrzuje to, že se „zlí“ Arabové stali postavami v amerických 

populárních filmech, kde ztělesňují záporné role, v kontrastu se „správnými hochy“ z 

USA34, kteří proti nim bojují za „americký způsob“. Dle něj není překvapivé, že se tento 

stereotyp v americké populární kultuře zakořenil, neboť souvisí se skutečnými konflikty 

mezi USA a zeměmi Blízkého a Středního východu, odstartovanými ropnými embargy 

ze 70. let minulého století a dále sčítajícími íránskou krizi rukojmí, první a druhou válku 

v Zálivu a boj proti al-Káidě, nevyjímaje války v Iráku a Afghánistánu Ve své knize autor 

stereotypy o Arabech v americké populární kultuře kritizuje, aplikují-li se na skutečné 

Araby. Výsledky jeho analýzy několika hollywoodských filmů a dokumentů, v níž se 

zaměřil na to, zda postavy Arabů v těchto filmech chtějí rozvrátit americké „pravdy“ a 

mýtické příběhy a jak „zlo“ v jejich pojetí přispívá k utužení vlastních (amerických) 

kulturních hodnot, hovoří shodně s teorií orientalismu. Došel k závěru, že „zlý“ Arab v 

amerických filmech je vlastně iluze, jež odhaluje více Američany než Araby.35  

                                                 
33 SULAIMAN, Arti. The evolution of Hollywood's representation of Arabs before 9/11: the relationship 

between political events and the notion of 'Otherness'. Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA 

Postgraduate Network. Loughborough University, 2007, 1(2). Str 1, 2, 14. 
34 „Evil Arabs“ versus „good guys“ v anglické literatuře. 
35 SEMMERLING, Tim Jon. Evil Arabs in American Popular Film: Orientalism fears. Austin: University 

of Texas Press, 2006. 
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2. Americká a islámská kultura 

2.1 Kulturní specifika americké kultury 

2.1.1 Vývoj americké kultury  

Stereotypizaci a předsudkům se lze bránit znalostí zjednodušované problematiky, 

v případě této práce jde o porozumění rozdílům mezi západní (resp. americkou) a 

islámskou kulturou. Západní kultura představuje historický typ sociokulturního systému, 

jenž se v průběhu svého vývoje rozvinul do čtyř odlišných modifikací - kultury 

západoevropské, východoevropské, americké a australské. Západní civilizaci lze rozdělit 

do tří částí – evropské, severoamerické a latinskoamerické. Západ tvoří Evropa, Severní 

Amerika a státy osídlené Evropany. Vztahy mezi částmi se vyvíjely různě. Například 

Severoameričané se po velkou část své historie vymezovali vůči Evropě. Dnes se pojem 

Západ obecně užívá k označení toho, co se dříve nazývalo západní křesťanství.36 

Podhoubí pro vývoj evropské kultury, formující se po pádu Západořímské říše, 

poskytla antická kultura. Základy kultury se postupně utvořily ve středověku, přičemž jí 

specifickou podobu vtiskly především křesťanství skrze křesťanskou filosofii, antická 

tradice, promítnutá přenosem helénského modelu vzdělanosti, římského práva a modelu 

státu, a islámská a v menší míře také židovská kultura, jež zprostředkovaly kulturní 

přenosy z Indie. V novověku k podobě evropské kultury výrazně přispěl rozvoj moderní 

vědy a chápání světa založeného na propojení techniky a praxe.37 

Americká kultura v současné době představuje jednu ze stěžejních a vedle kultury 

islámské také jednu z nejvíce kritizovaných a médii propíraných kultur. Spojuje se s ní 

mnoho synonym a fenoménů, jako kultura s příměsí všemožných národnostních a 

etnických skupin, popkultura či civilizace technologií a pokroku. Americká kultura 

vychází z tradice evropské kultury, tvoří integrální součást západní civilizace, ačkoli se 

od ní odlišuje v několika rysech. Zaměříme-li se na historické kořeny, USA jsou odnoží 

anglosaské kultury, následně doplněnou vlnami imigrací. „Americká populace odráží 

pozoruhodnou etnickou rozmanitost. Výrazná část populace řady velkých měst jako Los 

Angeles, New York, San Francisco či Chicago se narodila v jiné zemi. Černošská 

populace převyšuje počtem bělošskou populaci v řadě velkých měst. Běžně se používají 

                                                 
36 HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 2001. 

v, 445 s. ISBN 80-86182-49-5. Str. 39. 
37 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 51-58. 
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pojmy jako ‚asijský Američan‘, ‚italský Američan‘ či ‚arabský Američan‘, což odráží 

kontinuitu různých etnických dědictví uvnitř USA. Stejně je tomu v oblasti náboženství.“38 

Kořeny americké kultury se začaly formovat roku 1620 a vyvěraly na kořenech 

puritánské spirituality, zastoupené „bojovníky“ za čistotu anglikánské církve, „Otci 

poutníky“, kteří opustili svou vlast a započali nový osud na americkém kontinentě, tzv. 

Novém světě. Chápali se jako Bohem vyvolený a vedený lid a novou zemi pojímali v 

biblickém smyslu jako zaslíbenou, na níž budou moci realizovat pravé křesťanské ideály. 

Myšlenky, importované kolonisty ze Starého světa, pocházely z období renesance 

alžbětinské Anglie a z nové filosofie 17. a 18. století. Značný vliv mělo osvícenství. 

Protestantské křesťanství také ovlivnilo podobu kultury. Po počátečním sepětí státu a 

náboženství došlo po úspěchu boje za nezávislost k jejich separatistickému vymezení. 

První dodatek Ústavy stanovil, že stát nesmí podporovat žádné náboženství a zároveň 

nesmí omezovat svobodu náboženské praxe. Kolonie, jež později spojením vytvořily 

USA, původně patřily Británii, takže i instituce v nich měly britský základ. Státy si tento 

charakter uchovaly i po nezávislosti. Také ospravedlnění revoluce se neslo v duchu 

britských principů. Původní přistěhovalci, kteří ztratili důvěru ve staré mocenské autority 

Evropy, začali obývat rozsáhlé neobydlené plochy Ameriky a využívat přírodní bohatství 

země. Životní podmínky z nich učinili velmi pracovité, silné a nezávislé osadníky.39 

Ke klíčovým faktorům, jež zformovaly dnešní podobu USA, se řadí výchozí 

kulturní vazba na Anglii, původ Američanů mezi svobodnými, nižšími sociálními třídami 

v Evropě, historická zkušenost procesu osidlování Ameriky a zkušenost rozlohou velkého 

státu s otevřenou hranicí na Západ, historický sociální základ americké kultury, 

dynamický vývoj technologií související s přenosem průmyslové revoluce z Anglie, role 

křesťanství, zejména protestantské větve a puritanismu jako duchovního jádra americké 

kultury, a kapitalistický ekonomický systém. Mezi typické hodnoty uznávané téměř 

všemi občany USA, přičemž heterogenita obyvatel je značná, patří individualismus, 

respektování soukromí jednotlivce, rovnost, neformálnost, orientace na budoucnost, víra 

ve změnu, pokrok, dobro a humanismus, role úspěchu, pracovitost, důraz na materiální 

hodnoty, otevřenost a asertivita.40 

                                                 
38 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 81. 
39 MRÁZEK, Miloš. Americký svatý experiment. DINGIR. 2006, 9., č. 2, s. 45-48. 
40 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 83. 
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2.1.2 Americké kulturní hodnoty 

Ačkoli se délka amerických dějin nedá porovnat s tou evropskou, vyvinuly se ve 

Spojených státech za několik století důležité kulturní hodnoty. Prim hrají 

individualismus, rovnost, orientace na úspěch, orientace na budoucnost a orientace na 

změnu a pokrok, přičemž individualismus je hodnotou nejvýznamnější, mající kořeny na 

počátku historie USA. Rodiče malé děti vychovávají k tomu, aby nejen sami sebe, ale i 

druhé považovaly za samostatné jedince odpovědné za svoje činy. Koresponduje s tím i 

představa ideálního člověka jako jedince individualistického, na sebe spoléhajícího a 

nezávislého. V politické rovině je individualismus propojen s myšlenkou federalismu, v 

hospodářství s ideou volné tržní ekonomiky. Rovnost v americkém pojetí znamená víru 

v rovnost šancí a práv všech lidí využít své schopnosti ve svůj prospěch. S tím souvisí 

tzv. „americký sen“, v jehož centru stojí víra v rovnost člověka, v jeho schopnosti, v 

neutuchající pokrok a základní dobro člověka a také chápání USA jako „země 

příležitostí“. Tolerantnost je dalším rysem společnosti, jež jde ruku v ruce s 

bezkonfliktním soužitím mnoha různých ras a etnik USA.41 

Orientace na úspěch a motivování vidinou pracovního úspěchu se řadí k dalším 

klíčovým hodnotám, vycházejících z protestantské pracovní etiky. Práce je posuzována 

podle hmatatelných výsledků, s čímž koresponduje kritika amerického materialismu. 

Úspěch souvisí s puritanismem, jenž se prolíná s americkým chápáním přímé demokracie, 

individualismu a konformity. Hromadění majetku, jako důkaz tvrdé práce a úspěchu, je 

pro Američany přirozený. Orientace na budoucnost, změny a pokrok je charakteristickou 

hodnotou. Více než v historii věří ve změnu a pokrok, což nastartovalo industrializaci a 

dodnes se v USA klade důraz na technologický vývoj. Vše doplňuje americký 

optimismus.42 

2.1.3 Americké hodnoty ve společenské praxi 

Americké hodnoty se v praxi uplatňují zejména v politické, ekonomické a sociální 

oblasti. Ve světě je obecně známým faktem hrdost Američanů na svůj politický systém. 

Ochraňují ho jako individuální svobodu v rámci hlavních amerických hodnot. Americký 

politický systém se dělí do tří základních rovin - národní, státní a místní. Vedle toho se 

moc dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní, a to v rámci národní, státní a místní 

                                                 
41 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 84-87. 
42 Tamtéž. Str. 87-90. 
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úrovně, což představuje vysokou míru decentralizace. Vychází z agrarianismu opírajícího 

se o demokracii, jenž vznikl v období kolonií a spočívá ve víře v tvrdou práci, dobro 

člověka a nezasahování státu do ekonomiky. Další důležité principy v rámci politického 

systému zahrnují vládu zákona, víru v kompromis a chápání politiky jako něčeho zcela 

odděleného od ostatních aspektů života. Klíčový princip politiky vyvěrá z liberalismu. 

Zajímavý je velký vliv náboženství na každodenní život a politiku země, což je v 

porovnání s ostatními vyspělými zeměmi západní civilizace výrazné.43 

Americká zahraniční politika vychází z demokratického liberalismu. Z toho 

vyplývá americký antagonismus vůči autoritářským a nedemokratických zemím. USA 

jsou liberální společností, kladoucí důraz hlavně na svobodu jednotlivce, ochranu 

soukromého vlastnictví, omezenou moc a nadřazenost právního systému. Další rys 

představuje federalismus, vycházející z uspořádání USA do 50 států. Nelze opomenout 

americký excepcionalismus, ujištění Američanů, že jsou jako lidé obdivuhodní a 

jedineční. Od konce 19. století, kdy se hranice USA posunuly až na západní pobřeží, se 

formuje princip mesianismu, víra v nezbytnost předávat americké ideály i ostatním 

národům. S tím souvisí silný patriotismus a víra ve výjimečnost USA, což vyvrcholilo 

zformováním určitého moralistického sklonu USA. Ve 20. století se USA staly 

politickou, ekonomickou a vojenskou velmocí s větším sebevědomím a touhou vytvořit 

spravedlivější svět.44 

Co se týče vztahů Američanů k okolnímu světu, vycházejí z principů 

excepcionalismu, moralismu a liberalismu, ustavujících mesianismus. Jiné země 

zahraničněpolitickou činnost USA často chápou jako kulturní imperialismus a vnucení 

amerických hodnot a způsobu života se brání. Ve vztahu k okolí se v USA tradičně střídal 

expanzionismus s izolacionismem, spojeným s obavami zapojení USA do konfliktů 

Evropy. Co se týče zásahů v zahraničí, zpravidla platí, že republikáni mají sklon k 

unilateralismu, a to zejména v případě, že se jedná o vlastní zájem USA. Během vlády 

demokratů se klade větší důraz na multilateralismus.45  

Ekonomika a kultura značně reflektují americké hodnotové paradigma. Ilustrovat 

to lze na víře v tvrdou práci a úspěch, víře ve změnu, lepší budoucnost a pokrok. Již Adam 

Smith, teoretik kapitalismu, odmítal zásahy státu do ekonomiky. Rozvoj kapitalismu v 

                                                 
43 MRÁZEK, Miloš. Americký svatý experiment. DINGIR. 2006, 9., č. 2, s. 45-48. 
44 KOL, Kryštof Kozák a a Jakub Lepš. Zahraniční politika USA na začátku 21. století. Praha: Asociace 

pro mezinárodní otázky, 2009. ISBN 978-808-7092-118. Str. 22-27. 
45 ULČ, Ota. Demokraté a republikáni - jejich odlišitelnost. Otaulc.com [online]. 2004 [cit. 2015-01-28].  
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USA souvisel s puritánským učením. Kapitalismus má velmi blízko k tradiční americké 

mentalitě souznící s pojmy jako zisk, práce, soukromé vlastnictví a svoboda podnikání. 

Základní americké hodnoty lze dodnes v ekonomické oblasti silně spatřovat, ať jde o 

charakter daňové soustavy pod vlivem liberalismu a sociální mobility či odpor vůči 

povinnému sociálnímu pojištění související s individualismem a liberalismem. Důraz 

americké kultury na materiální hodnoty a její expanzi však bývá častým terčem kritiky 

současné konzumní společnosti.46 

2.2 Kulturní specifika islámské (resp. arabské)47 kultury 

2.2.1 Vývoj islámské kultury 

Blízký a Střední východ48 představují oblast, kde se střetávají národy, náboženské 

skupiny a kultury již od fénického období před třemi tisíci lety. Kvůli působení mnoha 

kultur a národností je oblast nestabilní jak po stránce ekonomické, tak sociální, kulturní a 

převážně politické dodnes. Přes sedm desetiletí ho sužují zejména konflikty mezi 

muslimským a židovským obyvatelstvem na území dnešního Izraele a Palestiny. Od války 

v Iráku po současnost lze vystopovat stupňující se napětí uvnitř muslimských společností, 

vyvolané jednak rozporem mezi tradicemi a modernitou, jednak populační explozí, 

sociálními rozdíly a konflikty mezi náboženskými komunitami. Další problém je 

zasahování velmocí do blízkovýchodní politiky.49 

Islám50, monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka 

Mohameda, představuje jednu ze základních kultur dnešního světa s více než 

1,8 miliardami stoupenců a celou řadou kulturních okruhů, sčítajících země s tradiční 

arabskou kulturou, důležité nearabské státy (např. Írán, Pákistán, Indonésii, chudé africké 

země zejména v oblasti Sahelu) a bohaté ropné státy kolem Perského zálivu. V dnešním 

globalizujícím se světě hraje významnou ekonomickou a také politicko-bezpečnostní roli. 

Působí na mezinárodní politiku zejména svojí strategickou geografickou polohou, 

ropnými nalezišti, velikostí území a počtem populace. Ani islámská kultura nepředstavuje 

                                                 
46 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 95-97. 
47 Označení arabský se vztahuje k rase a místu původu, pojem islámský je spojen s náboženstvím. 
48 Podle zahraniční literatury se užívá pouze označení Střední východ (Middle East). V českém prostředí se 

rozlišuje mezi Blízkým východem (Sýrie, Libanon, Palestina, Turecko, Jordánsko, Egypt) a Středním 

východem (státy Arabského poloostrova, Irák, Írán, Kuvajt, Afghánistán). 
49 ŠABACKÁ, Yvona. Konflikt a politika velmocí na Blízkém východě: Libanon - bitevní pole velmocí. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 409 s. ISBN 978-807-3802-981. Str. 17. 
50 Islám = „podrobení se“ či „oddání se Bohu“; muslim = stoupenec islámu, „ten, kdo se podřizuje Bohu“ 
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homogenní kulturu. Nacházejí se zde různé typy islámu, od umírněných a tolerantních 

systémů až po militantní hnutí.51 

Geograficko-historické jádro islámu tvoří Arabský poloostrov se základy v 

arabské kultuře, rozpínající se zejména v arabských/islámských zemích. Jde o státy 

Maghribu (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Západní Sahara, Mauretánie, Libye) a země 

Mašriku (oblast Blízkého a Středního východu).52 Do islámského kulturního okruhu patří 

i nearabské etnické oblasti, například Írán, Afghánistán, Pákistán, postsovětské 

středoasijské republiky a Indonésie, nejlidnatější muslimská země světa, či muslimové 

žijící ve státech bývalé Jugoslávie. Arabové tvoří široké etnikum, jehož součástí jsou 

arabské národy, jako Maročané, Libyjci, Katarci, Jordánci atd. Jednotlivé národy se od 

sebe odlišují. Arabové jsou součástí semitské jazykové skupiny. Ne každý Arab je 

muslimem, například v Egyptě se vyskytují koptové, arabští křesťané. Muslim je přitom 

každý vyznavač islámu. Vedle Arabů to jsou Íránci (Peršané), Afghánci, Tádžikové, 

Indové, Srílančané, v Evropě Albánci a Bosňané a další. Stále větší zastoupení mají také 

v Kanadě, USA a zbytku Evropy.53  

Kořeny islámské kultury leží na Arabském poloostrově a původní nositelé byli 

Arabové, kteří během své expanze ovládli i nearabské regiony. Kolébka islámského 

náboženství se nacházela v oblasti Hidžázu s nejvýznamnějším městem Mekkou s 

Kurajšovci v čele. Ta se stala jedním z nejdůležitějších předislámských center obchodu, 

bohatství, moci a náboženství. Za obchodem do oblasti přicházeli Peršané, Řekové, Židé, 

Koptové, Jihoarabové, Etiopané a všichni zde působili skrze své kultury. Do svatyně 

Ka´by v Mekce dodnes ročně putují tisíce lidí. Druhé nejsvatější město islámu nese jméno 

Medína. Odchod Mohameda z Mekky do Mediny roku 622, tzv. hidžra, od níž se datuje 

počátek muslimského letopočtu a kalendáře, vedl ke sjednocení města a založení jednoho 

společenství, tzv. ummy. Po Mohamedovi přešel post nejvyššího představitele islámu na 

tzv. chalífu, z nichž první čtyři byli jeho přímými následovníky a byli voleni. Další 

chalífové zavedli dynastický systém, nastoupila dynastie Umajjovců a po ní Abbásovců. 

S nimi se islámské území začalo dělit na malá království. Staletí úspěšného šíření islámu 

                                                 
51 BAAR, Vladimír. Světová a regionální náboženství: Projekt: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta 

vede. 2012. 
52 Lze se setkat i s dalším dělením území, a to na oblast tzv. úrodného půlměsíce, kam spadá nearabský 

Izrael, Palestina, Jordánsko, Libanon, Sýrie a někdy Irák. Levanta, Blízký východ a Orient charakterizují 

stejné území. 
53 KHIDAYER, Emíre. Arabský svět - jiná planeta?. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 244 s. ISBN 978-

80-204-2495-2. Str. 13-20, 30-40. 
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vystřídaly kvůli zastaralému mocenskému systému vojenské neúspěchy, jako dobytí 

Jeruzaléma evropskými křižáky roku 1099, zpustošení Bagdádu Mongoly roku 1258 či 

dobytí Grenady roku 1492.54 

2.2.2 Specifika islámské kultury 

Klíčový faktor formující islámskou kulturu je náboženské učení islám, jež 

zasahuje do kulturního, společenského a zejména politického a ekonomického vývoje 

společnosti. V jeho rámci byly formovány normativy pro společnost i jednotlivce, 

základní hodnoty a paradigmatické rysy islámské kultury, stejně jako normy, pravidla či 

instituce. V rámci sociokulturního útvaru jako celku plní islám funkci institucionalizující 

(doktrína stát a náboženství), regulatorní (Sunna, islámské právo šarí’a) a integrační 

(korán, umma, arabský jazyk a pouť do Mekky).55 

Islám představuje nejmladší abrahámovské učení. Nejde jen o monoteistickou víru 

s jediným Bohem Alláhem, ale také o systém hodnot, znaků a principů zasahujících 

všechny aspekty života. Islám se zformoval relativně rychle ze dvou hlavních 

předpokladů -  staroarabského náboženství a křesťansko-židovských vlivů, takže lze 

spatřit některé shodné rysy s křesťanstvím a judaismem. Mohamed se ve svém díle 

inspiroval biblickými zdroji. Prvky cizích kultur, náboženství a myšlenek upravil pro 

použití v tamních podmínkách a vytvořil z islámu svébytné náboženství. Rysy islámu, 

zejména universalismus a monoteismus, vtiskly podobu islámskému sociokulturnímu 

celku. Díky islámu se podařilo sjednotit islámskou společnost do tzv. ummy. 

Monoteismus působil jako silný integrační prvek, který během několika staletí přispěl k 

vytvoření jedné říše. Islámská kultura, na rozdíl od západní, nemá oddělenou duchovní a 

světskou moc.56 

Korán spolu se šarí’ou představují klíčové prvky islámského společenství určující 

řád. Korán, svaté písmo muslimů, je základní stavební kámen islámu. Tvoří ho sbírka 

textů, konkrétně 114 súr. Kniha byla Mohamedovi zjevena v arabštině archandělem 

Gabrielem. Korán se podle obsahu súr dělí do 4 částí, tři vznikly v Mekce, poslední v 

Medíně. Lze se domnívat, že křesťanské a židovské učení přispělo k sestavení vlastní 

arabské knihy, jež by byla schopná se vyrovnat Starému a Novému zákonu. Kniha byla 
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55 LEHMANNOVÁ, Zuzana. Paradigma kultur. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 

511 s. ISBN 978-807-3802-974. Str. 200-201. 
56 Lexikón svetových náboženstiev. Bratislava: AKTUELL, 2006. ISBN 80-89153-28-3. Str. 141-155. 
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po staletí užívána jako základ vzdělávacích systémů arabských/islámských států. Velké 

množství muslimských zemí považuje korán za jediný zdroj zákonodárství, některá 

fundamentalistická hnutí ho dokonce považují za jediný zdroj ústavy.57 

K základům islámské věrouky obsažených v koránu patří 5 pilířů víry, tedy hlavní 

povinnosti každého muslima. Jde o šahádu (vyznání víry), salát (modlitba), zakát 

(almužna), sijám (půst) a hadždž (pouť do Mekky). Šaháda vyjadřuje víru v jednoho Boha 

Alláha. Salát by měl přivést člověka k pravým morálním a duchovním hodnotám a měl 

by mu pomoci si je osvojit. Muslimové se modlí pětkrát denně v přesně stanovenou dobu 

směrem k Mekce. Mezi základní povinnosti muslima se řadí také almužna. V měsíci 

ramadánu musí každý muslim držet třicetidenní půst, vyjma lidí na cestách, těžce 

pracujících, nemocných, dětí a těhotných žen. Lidé nesmějí jíst a pít od východu do 

západu slunce. Jelikož se muslimové orientují podle lunárního kalendáře, je měsíc 

ramadán pohyblivý. Hadždž neboli pouť do Mekky a uklonění se svatyni Ka’bě by měl 

každý muslim uskutečnit minimálně jednou za život. Mezi další povinnosti spadá očista, 

zákaz pití alkoholických nápojů nebo požití masa nečistých zvířat (vepřové). Zakázána je 

lichva a braní úroků za vypůjčené peníze.58 

Sunna také získala na tradici a důležité pozici. Představuje souhrn zpráv o životě 

Mohameda, o jeho zvycích, tradicích, výrocích, jež se zachovaly ve formě tzv. hadíthů a 

jež nejprve byly tradovány ústně.  Zatímco korán pochází od Boha, sunna od Mohameda. 

O vztahu mezi koránem a sunnou se vedou spory. Většinou se vykládá jako doplněk 

koránu, a to z pohledu sunnitů, kteří považují sunnu za stejně důležitou jako korán. 

Naopak ší’ité sunnu neuznávají. Islámské právo tvoří šarí’a, soubor neměnných zákonů 

daných Bohem. Stanovuje závazný obsah víry a povinnosti. Představuje však také ideální 

vzor života a chování jednotlivce. Obsahuje vedle morálních principů i konkrétní 

univerzální příkazy a ponaučení, jak by se měl člověk chovat vůči členům rodiny, jeho 

sousedovi, Bohu, jak by se měl modlit a co jíst apod. Praví, jaké činy jsou správné a jaké 

špatné, přičemž ukazuje správnou cestu a je jen na volbě člověka, pro jakou se rozhodne. 

V islámu platí, že jediným zákonodárcem je Bůh a šarí’a. Panovníkům ukládá základní 

povinnosti, například ochranu ummy před nemuslimským světem, její chránění před 

rozkolem a kacířstvím apod. V Saúdské Arábii a Jemenu se šarí’a dodržuje nepřetržitě 

dodnes, avšak aplikace šarí’i se liší zemi od země. Některé její principy, jako nedostatečné 
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uznání svobody a rovnosti náboženství, tělesné tresty či nerovné postavení žen ve 

společnosti, jsou zejména pro evropskou kulturu nepochopitelné.59 

Džihád představuje úzce vymezený koncept, vycházející z islámu jako 

muslimského způsobu života podle Mohamedova vzoru nebo jako všestranné úsilí 

člověka o rozvoj, šíření a upevnění islámu. Jako kolektivní povinnost je uveden v šarí’i. 

Obsahuje také specifický pohled a chápání namířené proti neislámským hodnotám. 

Džihád se rozlišuje na 4 formy – džihád srdcem, jazykem, rukou a mečem.  Džihád jako 

svatá válka souvisí pouze se čtvrtou formou, ačkoli většina lidí euroamerické kultury 

džihád spojuje jen se svatou válkou. Hrozba islámského džihádu proti Západu jako jedno 

z hlavních mediálních i politických témat se začalo objevovat po vítězství islámské 

ší’itské revoluce v Íránu v roce 1979. Co se týče islámských fundamentalistů, džihád je 

pro ně jakousi islámskou koncepcí vedení války, od původního chápání ve smyslu 

defenzivní války byl jimi odkloněn. Moderní džihadistická ideologie se snaží o islámskou 

revoluci, přičemž jako nejefektivnější nástroj slouží násilné činy. Zemřít mučednickou 

smrtí pro ně představuje službu Bohu a vstup do posmrtného života jako do druhé reality, 

stejně jako zabít bezvěrce. Oběti z vlastních řad chápou jako dar Alláhovi.60 

Pro islám je typické propojení státu a náboženství, což vychází z toho, že sám 

Mohamed byl politickým a vojenským vůdcem ummy v Medíně a zároveň i náboženským 

vůdcem. Toto propojení není obsaženo v koránu ani v sunně. Stát a jeho fungování jsou 

chápány až druhotně, jako sekundární produkt islámu. Suverenita patří jen Bohu, nikoliv 

státu, jehož posláním je umožnit islámskou praxi a prosazovat Bohem daný islámský řád. 

Jediného zákonodárce tvoří Bůh. Muslim má tak ve vztahu ke státu jako národní instituci 

jen slabý vztah, naopak velmi silná je příslušnost k rodině, kmeni a klanu.61 

Arabský jazyk existoval již před vznikem islámu. Spolu s ním byl arabský jazyk 

integrační a regulační faktor při formování islámského sociokulturního celku. Arabština 

se ustavila jako jediný jazyk moci, vládnutí, legislativy a administrativy.62 Rozštěpení 

ummy ve druhé polovině 7. století vedlo ke zformování dvou hlavních směrů – sunnitské 
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a ší’itské ummy. Tvoří dezintegrační prvek v rámci islámské víry. V současnosti se k 

sunnitům hlásí 85-90 % muslimské populace a k ší’itům cca 10 %. Co se týče uplatnění 

politické moci, za klíčový stát islámské společnosti a kultury se dnes z hlediska 

sunnitského islámu považuje Saúdská Arábie, nejvlivnějším ší’itským státem je Írán.63 

2.2.3 Islámské kulturní hodnoty 

Hodnotové paradigma islámské víry tvoří víra v jednoho Boha Alláha, 

teocentrismus, princip jednoty, interpretace člověka a interpretace přírody. Základní 

doktrínu islámského učení tvoří víra v jediného Boha a přísné dodržování monoteismu. 

Bůh je chápán jako vševědoucí a všemohoucí a předurčuje osudy a chování lidí. Islámská 

víra patří mezi monoteistická náboženství. Islám uznává princip jednoty, jenž vyvstal z 

představy o Alláhovi, jediném Bohovi. Tento princip znamená jeden Bůh, jeden zákon, 

jedna komunita, jeden panovník, tedy náboženskou, právní a politickou jednotu. Co se 

týče interpretace člověka, všichni si jsou před Bohem rovni a vystupují na zemi jako Boží 

zástupci. Rovnost před Bohem se však týká pouze muslimů. Interpretace přírody souvisí 

s vnímáním přírody a klimatickými podmínkami Arabského poloostrova. Podle islámu 

má člověk právo volně nakládat s neživými věcmi. Příroda nemá přílišnou hodnotu. Z 

toho vychází, že muslimové nechrání přírodu a neobdivují její krásy.64 

Mezi specifické rysy islámského učení se řadí typický vztah k ostatním 

náboženstvím, konfesní příslušnost, kolektivismus, rodová, klanová a kmenová 

příslušnost, princip hanba – čest, princip kafa’a a princip konspirace. Islám uznává pouze 

monoteistická náboženství, zejména křesťanství a judaismus. Naopak odsuzuje 

polyteistická náboženství a nejvíce opovrhuje ateismem. Co se týče konfesní příslušnosti, 

není možné, aby v islámské společnosti existoval člověk bez víry. Samotná oblast 

Středního a Blízkého východu je křižovatkou různých kultur a náboženství, tato oblast je 

kolébkou křesťanství s judaismem.65 

Typický rys islámu, opět odlišný od Západu, kde se klade důraz na individualitu 

jednotlivce, je kolektivismus. Společnost je nadřazená jednotlivci a i jeho chování musí 

být v souladu s rodinou, klanem či komunitou, z čehož vyplývá další rys islámu, tedy 

rodová, klanová a kmenová příslušnost. Rodina tvoří základní stavební jednotku 
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společnosti, bývá početná a uspokojení blaha rodiny je klíčovým úkolem jednotlivce. 

Jeho negativní jednání dopadá na celou rodinu. S tím souvisí také staroarabský zákon tzv. 

krevní msty, kdy vina a potrestání spadá nejen na jednotlivce, ale také na jeho rodinu a 

komunitu. Dokonce v některých případech se smrt v muslimské společnosti bere jako 

jediný způsob, jak očistit jméno rodiny. Kolektivismus vychází z přírodních podmínek v 

historii, kdy jedinec bez sounáležitosti k ostatním nemohl přežít. Islám tedy představuje 

velmi sociální systém s důrazem na odpovědnost za své činy vůči Bohu.66 

Princip hanba – čest pochází z předislámského období. Čest lze získat svou 

zbožností, držením moci, původem od proroka Mohameda, postavením, zodpovědností, 

bohatstvím, odvahou či šlechetností. Dle islámu je přípustné při obraně víry, spravedlivé 

věci, společnosti nebo člověka použít násilí. Princip kafa’a nabádá k rovnosti a 

přiměřenosti mezi partnery, kteří vstupují do manželství. Sociální nerovnost je 

považovaná za součást dnešního světa, avšak islám obecně soucítí s chudými, například 

skrze zakát. Princip konspirace souvisí s každodenností a ovlivňuje, jak Arabové a Íránci 

vidí sami sebe a svět. Pomáhá vysvětlovat složité a nejasné věci, avšak blízkovýchodní 

kultura, na rozdíl od západoevropské, postrádá kritickou sebereflexi, vnímání a pochopení 

vlastních problémů. Důvěra v konspiraci směřuje muslimy k tomu, že věří tomu, co 

nemusí být pravdivé, což vrcholí nedůvěrou v okolní svět a tím, že lidé mají často 

protimoderní a protizápadní myšlení. Dále příliš nepřeje opozici, lidé mají pocit, že budou 

oklamáni, vede to k podezíravosti vůči domácí politice a utváření nepříznivých podmínek 

pro vznik legitimní opozice, svobody slova či voleb.67 

2.3 Události 11. září jako střet kultur? 

2.3.1 Globalizace a kulturní pluralita 

Globalizace představuje zintenzivnění procesu vzájemné interakce mezi lidmi 

skrze cestování, obchod, migraci a šíření vědomostí. Urychluje proud znalostí, 

technologií, komunikace a tržního hospodářství. Vede k demografickým proměnám, 

urbanizaci a také k tendenci k otevřené společnosti. Současnou globalizaci je třeba vidět 

v historickém kontextu. Šíření křesťanství z Jeruzaléma, buddhismu z Benaresu a islámu 

z Mekky jsou obdobné případy z historie. Námořní objevy a poznávání světa v 

Kolumbovské éře vedly k chápání světa jako jednoho systému. Kolonialismus a 

                                                 
66 Lexikón svetových náboženstiev. Bratislava: AKTUELL, 2006. ISBN 80-89153-28-3. Str. 141-155. 
67 MÜLLER, Zdeněk. Islám a islamismus: dilema náboženství a politiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 
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imperialismus přispěly k těsným vztahům mezi národy. Západní Evropa přetvořila mapu 

světa a vtiskla jí svou charakteristickou podobu. Proces modernizace odstartovaný na 

Západě v novověku již měl globální ráz. Nedošlo k tomu, že zkušenosti jedné civilizace 

s modernizací si přisvojí jiné civilizace jako vzor. Politolog Samuel Huntington varoval, 

že pokud existují vzájemně rozporné světové názory a hodnotové systémy, nemůže žádný 

národ vnutit svůj vlastní způsob života a fungování institucí ostatním.68 

Svět se dnes musí vypořádat se dvěma protichůdnými tendencemi, globalizací a 

lokalizací. Globalizace informací, kapitálu, vědy a techniky, komunikace, migrace, ale 

také kriminality postupuje nebývalým tempem a v bezprecedentní rychlosti, na straně 

druhé dochází k posilování identit jednotlivých kultur, vymezujících se jazykově, etnicky, 

územně, nábožensky a právně, které se stávají politickým aktérem. Hodnoty západního 

světa, jako tržní ekonomika, demokratické státní zřízení a občanská a právní společnost, 

nabyly globálního rozměru a narážejí na lokalizaci. Etnický původ, jazyk, pohlaví, území 

a náboženství hrají také velmi významný faktor formování současného dění ve světě. Střet 

s ostatními kulturami dodnes vede k negativnímu vymezování se, utváření a udržování 

stereotypních představ, zobecňování a zjednodušování, což zbytečně staví bariéry mezi 

námi a těmi ostatními.69 

Současné konfliktní vztahy mezi muslimy a Západem sahají hluboko do historie. 

Již od středověku spolu muslimové a křesťané Evropy soupeřili a začaly se formovat 

vzájemné falešné představy, předsudky a stereotypy. Docházelo také ke vzájemnému 

kulturnímu a vzdělanostnímu přenosu. Teprve v 19. století převážila role Západu nad 

islámským světem. Začátek nového tisíciletí přinesl do oblasti Blízkého a Středního 

východu výrazné změny. USA se staly jedinou supervelmocí světa, pod jejíž záštitou 

například probíhal na Blízkém východě mírový proces odstartovaný v roce 1991 v 

Madridu. Dodnes však nedošlo k mírovému uspořádání v oblasti. Také války v 

Afghánistánu a Iráku, jimiž USA chtěly zbavit svět terorismu a přinést do těchto zemí 

mír, demokracii a prosperitu, se ve finále staly neúnosným břemenem vojenského 

rozpočtu USA a jejich spojenců po dlouhou dobu.70 

                                                 
68 Mosty do budoucnosti: dialog mezi civilizacemi. 1. vyd. Brno: Doplněk. ISBN 80-723-9174-7. Str. 42-
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69 Tamtéž. Str. 8, 17-18. 
70 ŠABACKÁ, Yvona. Konflikt a politika velmocí na Blízkém východě: Libanon - bitevní pole velmocí. 
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2.3.2 Islámský fundamentalismus  

Oblast Blízkého a Středního východu se v posledních letech stala aktuálním 

tématem a zájem o tuto oblast značně zesílil. Do 11. září 2001 západní veřejnost islám 

téměř nezajímal, to vše se změnilo od zlomových útoků. Al-Káidě se skrze ně povedlo 

zhoršit image islámu na Západě radikálně. Pohled na islám se dá rozdělit do dvou 

základních směrů. První tvrdí, že terorismus je doprovodným projevem islámského 

extremismu a není spojen s reprezentací islámu jako celku, takže není správné obviňovat 

všechny muslimy. Druhý směr hovoří o neodvratnosti střetu civilizací a jako hrozbu pro 

západní civilizaci nechápe jen islámský extremismus, ale islám celý. Obavy ale mají také 

muslimové, deklarující se za náboženství míru, kteří se bojí, že se je Západ snaží porazit 

a vnutit jim své představy uspořádání mezinárodních vztahů. Většina muslimů považuje 

válku proti terorismu za válku proti islámu.71  

Prosazování radikálních proudů islámského myšlení (fundamentalismu) se začalo 

projevovat ve 30. letech 20. století, zatímco křesťanský svět byl s nástupem modernity 

vystaven sekularizaci společnosti. Dodnes není Evropa nijak zvlášť otevřená islámu. 

Nemá dostatečné znalosti o islámském náboženství a kultuře. Ty čerpá zejména z médií, 

jež je nabízejí často jednostranné a zavádějící. „Pozornost západní veřejnosti se nejvíce 

zaměřuje k negativním projevům islámu – k islamismu či islámskému fundamentalismu, 

či extremismu nebo přímo terorismu. Sdělovací prostředky nám denně přinášejí 

informace o jejich činnostech. A tak představy většiny lidí na Západě o islámu jsou 

založené na těchto souvislostech. Tento trend, tedy nepochopení, účelové zkreslování a 

vytváření stereotypů, není ničím novým.“72 

Fundamentalismus, snaha o návrat ke kořenům a mravní obrození společnosti, 

jako termín užívá Západ. Fundamentalisté se považují za pravověrné muslimy. Opovrhují 

sekularismem, tedy vyvázáním politiky, morálky a života z přímého vlivu náboženství, a 

nemorální společností. Pohybují se v rovině ideologické války dobra se zlem s cílem 

ochrany duchovní čistoty. Jedinou interpretaci slov Boha nacházejí v koránu. Muslimská 

mládež 3. až 4. generace se od klasického fundamentalismu 70. let 20. století odvrací a 

inklinuje k fundamentalismu 90. let, neofundamentalismu, charakteristickém spíše 
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agresivitou a vnějšími projevy religiozity, kdy mluvené slovo ustupuje mediální 

komunikaci. Typickým představitelem proudu je al-Káida. Větší důraz kladou na 

zastrašení nepřítele. Zdůvodňují užití násilí tím, že Bůh si to tak přeje. Džihád je pak 

ctností, sebekultivací a povinností každého muslima. Ke své činnosti nepotřebují příliš 

finančních prostředků na zbraně. Místo nich často slouží aktivistické skupinky či jedinci 

se specifickým postojem k životu, které lze využít jako živé bomby.73 

2.3.3 Terorismus a 11. září 2001 

Po skončení studené války vyšly dvě kontroverzní knihy hovořící o budoucnosti 

mezinárodních vztahů. Nejprve Francis Fukuyama74 ve své optimisticky laděné knize 

Konec dějin a poslední člověk (1992) rozdělil svět do dvou oblastí, a to na svět 

posthistorický, kam spadají vyspělé státy, kde tržní ekonomika a liberální demokracie 

nahradily války, a svět historický (Libye, Irák atd.), kde bude docházet ke konfliktům. 

Samuel Huntington v roce 1993 představil ideu střetu civilizací na tzv. zlomových liniích 

civilizací. „V novém světě nebude k nejzávažnějším, největším a nejnebezpečnějším 

konfliktům docházet mezi společenskými třídami, mezi chudými a bohatými či jinak 

ekonomicky definovanými skupinami, ale mezi národy náležejícími k různým kulturním 

entitám. Kmenové války a etnické konflikty budou vypukat uvnitř civilizací. (…) K těm 

nejzávažnějším kulturním konfliktům dochází na zlomových liniích.“75 Civilizace dělí do 

osmi skupin, z čehož nejproblematičtější má být ta islámská. 

Terorismus patří mezi nejpalčivější oblasti zkoumání bezpečnostních i 

mezinárodních studií několik desetiletí, avšak na významu výrazně nabyl po roce 2001. 

Definic odborná literatura nabízí hned několik. Podle Waisové „...terorismus jako formu 

politického vyjádření či formu politické participace známe již několik staletí, avšak 

možnosti teroristů, jejich cíle a nástroje a dopad jejich teroristických útoků se v průběhu 

těchto staletí měnily. (...) Teroristické útoky z let 2001, 2004 a 2005 byly bezprecedentní 

zejména počtem usmrcených lidí (3000 osob zemřelo v New Yorku, 191 osob v Madridu 

a nejméně 56 v Londýně) a ekonomickými dopady, resp. ztrátami.“ 76 Eichler terorismus 
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chápe jako zbraň slabšího proti silnějšímu, zpravidla k němu dochází nečekaně bez 

vyhlášení války a zasažené státy a veřejné mínění bývají zaskočeny, ochromeny a 

šokovány. Smyslem terorismu je přilákat pozornost, vytvořit atmosféru strachu, narušit 

stabilitu země a vynutit si změnu vnitřní nebo zahraniční politiky.77 

Teroristické útoky z 11. září 2001 podpořily správnost americké definice 

terorismu jako plánované násilné akce politického zaměření, avšak stále panují rozdíly v 

interpretaci skutečného zaměření útoků. První postoj stál na jejich chápání jako projevu 

nenávisti vůči hodnotám západní civilizace a jejímu hlavnímu symbolu, USA, což se 

projevilo hned na podzim 2001 a také v projevu tehdejšího prezidenta USA Bushe, který 

hovořil o útoku proti takovým hodnotám, jako je demokracie, svoboda vyjadřování a 

náboženství či snášenlivost. Druhé hodnocení útoků hovoří o odvetě za politiku USA, 

zakořeněnou již od války v Perském zálivu, a o tom, že cílem teroristů byly pouze USA. 

Poslední pohled pojednává o útoku proti stávajícímu uspořádání mezinárodních 

bezpečnostních vztahů na globální úrovni. Mezinárodní terorismus podle tohoto pojetí 

necílí na rozbíjení států samotných, ale na konec statutu quo na mezinárodní úrovni.78 

Blízký východ patří k jedné z nejprominentnějších oblastí zájmu americké 

zahraniční politiky. Dosud však žádná z administrativ nepřišla s celistvou blízkovýchodní 

strategií. Problematické body Blízkého východu pro USA sčítají hned několik položek – 

blízkovýchodní konflikt (arabsko-izraelský, izraelsko-palestinský), osa Sýrie-Írán, 

íránský jaderný program, mocenský vzestup Íránu v regionu či nástup Turecka jako aktéra 

v regionu. Současný prezident Barack Obama usiluje o demokratizaci Blízkého východu 

a zajištění klíčových amerických zájmů, zejména dodávek ropy z regionu. Nechce 

radikálně měnit režimy, snaží se spíše o tlak na postupné reformy uvnitř autoritativních 

režimů, jež jsou spojenci USA (např. Egypt a Saúdská Arábie). Uchovává postoj k Izraeli 

s důrazem na jeho ochranu a vystupuje kriticky vůči íránskému jadernému programu. 

Snaží se také o zlepšení image USA a obnovení důvěryhodnosti u svých spojenců.79 
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3. Použitá metodologie 

3.1 Vybrané metody analýzy 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou proměny zobrazování Arabů a muslimů 

v amerických mainstreamových filmech po 11. září 2001. Jelikož jde o téma velmi 

diskutované a dle názoru autorky práce i citlivé a pro výzkumníky zajímavé, zaslouží si 

velmi zevrubný rozbor. Nelze ho proto zaměřit na samotné postavy Arabů, respektive 

muslimů, neboť by se opomněly další související faktory. Bylo nezbytné vybrat metody, 

jež se zabývají primárně kvalitativní analýzou jednotlivých složek. Analýza však musí 

poskytnout také vhodné kategorie k závěrečné komparaci, z níž lze změny v zobrazování 

obyvatel Středního a Blízkého východu vyvodit. Jako nejvhodnější metoda analýzy byla 

vybrána kombinace kvalitativních i kvantitativních postupů, primárně obsahové analýzy, 

interpretativního sociologického čtení a z důvodu významu výpovědí postav a jejich 

vnější charakteristiky a náboženských symbolů také zjednodušená sémiotická, respektive 

vizuální analýza. Do zkoumaného vzorku byly zahrnuty mainstreamové americké filmy, 

které mohou svým obsahem ovlivnit smýšlení nejvyššího počtu diváků. 

Jak již bylo výše zmíněno, práce vychází zejména z kvalitativních metod 

zkoumání mediálních obsahů. „Kvalitativní výzkum vyžaduje značnou erudici, zkušenost, 

přehled v oboru, ale i talent, intuici a imaginaci. (…) Samotná práce s daty spočívá 

především v opakování procházení, pročítání, třídění, seskupování, kategorizování, 

promýšlení a přeuspořádání dat, s cílem odhalit skryté významy a struktury a formulovat 

nové poznatky.“80 Kvantitativní obsahová analýza poslouží k nutnému utřídění a 

kategorizaci sledovaných složek filmů. Je nezbytná také pro závěrečnou komparaci, 

ačkoli není cílem této práce představit jakýkoliv kvantifikovatelný výsledek, ale spíše 

zmapovat konkrétní změny a vyvodit závěry. Obsahová analýza je nejstarší a 

nejpoužívanější technikou výzkumu mediálních obsahů a bývá nejčastěji definovaná jako 

„…standardizovaná, systematická a intersubjektivně ověřitelná metoda analýzy zjevného 

obsahu komunikace“81. Takto ji charakterizoval v 50. letech minulého století americký 

sociolog a psycholog Bernard Berelson, jenž tuto techniku metodologicky ukotvil v práci 

Content Analysis in Communication Research (1952). Za otce této analýzy je však 

považován Harold D. Lasswell, jenž se věnoval stereotypům a symbolům v politické 
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propagandě v průběhu druhé světové války a postupy analýzy obsahů přetvořil do ucelené 

metody. Kořeny analýzy sahají až do 19. století. Cílem této metody je zhodnotit velké 

množství dat a získat širší přehled o pokrytí zkoumaného fenoménu v médiích či 

odhalovat dlouhodobé trendy v mediálním zobrazování určitých jevů nebo skupin či 

vzájemně komparovat jejich reprezentace v různých typech médií. Jde tedy o velmi 

flexibilní instrument pro výzkum celé řady mediálních obsahů, ať už psaných textů, ale i 

vizuálních a audiovizuálních sdělení. Až v 90. letech 20. století se analýza rozšířila o řadu 

kvalitativních typů a i názory autorů se začaly více přiklánět na stranu smíšených metod 

výzkumů. Čistě kvantitativní obsahové analýze nelze upřít její výhody ve vysoké míře 

objektivity, vhodnosti pro analýzu širokého výzkumného vzorku a možnosti zpětného 

ověření výsledků. Mezi nevýhody patří to, že analyzované mediální sdělení nemusí být 

usazeno do historického, sociálního či kulturního kontextu.82 Proto dle názoru autorky 

samotná obsahová analýza nestačí k podrobnému výzkumu proměny zobrazování 

určitého etnika či náboženské skupiny. 

Z tohoto důvodu bude využito také interpretativní sociologické čtení, 

alternativní metoda, jež se nachází na rozmezí kvantitativních a kvalitativních metod 

výzkumu a spadá do kategorie technik, jež do jisté míry reflektují subjektivní interpretaci 

výzkumníka. Jane C. Kronicková ji řadí po bok kvantitativní obsahové analýzy a 

hermeneutické interpretace textu, neboť tyto alternativní metody vhodně slouží k 

výzkumu širokého spektra textů. Interpretace textu staví na problému, pro který je úplné 

a hluboké porozumění nezbytné. Zde je podstatné, že tato technika se uplatňuje jak ve 

výkladu slov a slovních spojení, tak úryvků a textu jako celku. Dle autorky tohoto přístupu 

lze celek chápat pouze z jeho částí a jednotlivým částem můžeme porozumět pouze v 

kontextu celku.83 Tato metoda napomůže k širší interpretaci sledovaných faktorů a 

k odkrytí méně vnímatelných, avšak důležitých souvislostí. Tato metoda slouží jako 

relevantní nástroj pro interpretaci rozsáhlejších textů, kde je třeba zaměřit se na selekci 

nejdůležitějších atributů. Cílí hlavně na jazykovou složku, ale i případné skryté ideologie 

v textu. Čtyři kritéria pro hodnocení validity interpretace zahrnují interpretaci 

konzistentní, celistvou, přesvědčivou a smysluplnou. „To v sobě obsahuje proces 

vyžadující neutuchající pozornost, svědomité zaujetí pro detaily, věci oddanou kontrolu 
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nad projektováním sebe sama do textu, neustálé pochybování o důkazech, hlubokou 

znalost oboru a prostředí, ve kterém pracujeme.“84 

Sémiotická analýza, jakožto jedna z kvalitativních metod vhodných pro výzkum 

lingvistických, obrazových i auditivních sdělení, vychází z teorie sémiotiky, jež primárně 

zkoumá znaky a jejich systémy. „Předmětem jejího zájmu je především odkrývání 

významů mediovaných sdělení. Analyzuje tak prvky, ze kterých je sdělení složeno, a 

pomáhá odpovědět na otázku, jaký význam mohou mít tyto prvky nejen na úrovni 

explicitního zpracování, ale zejména na skryté rovině symbolické.“85 Jde o vhodnou 

metodu pro analýzu reklam, reportáží, ale například také fotografií či filmů. Je třeba mít 

na paměti, že tato metoda reflektuje jak sociální, tak kulturní kontext. V počátcích jejího 

uplatňování sloužila k analýze literatury, rozhlasu, ale také filmových a televizních textů 

a zařadila se mezi hlavní přístupy dekódování významů, jež se generují v rámci populární 

kultury. V tomto kontextu je třeba zmínit sémiotické analýzy Rolanda Barthese či Johna 

Fiskeho. V současné době v rámci interpretativního obratu v sociálních vědách se 

sémiotika zaměřuje nejen na text samotný, ale i na čtenáře, dekódující subjekt, a chápe 

význam textu jako výsledek interakce čtenáře a textu.86 Tuto analýzu často doplňuje i 

obrazová analýza, která se zaměřuje na výzkum vizuálních složek sdělení a aplikuje se 

většinou na filmy či fotografie. Tato metoda napomůže zejména v analýze vizuální složky 

vybraných snímků a pokusí se odhalit jejich významy, a to i v rovině symbolické. Jako 

další vhodné metody pro analýzu vyšších úrovní mediálních textů lze jednoznačně 

jmenovat narativní analýzu a analýzu diskurzu. 

3.2 Cíl výzkumu, výzkumná otázka a hypotéza 

Cílem této diplomové práce je na základě kombinace výše stanovených metod 

zjistit, do jaké míry se promítly události z 11. září 2001 v zobrazování obyvatelstva 

Blízkého a Středního východu a jejich kultury v amerických mainstreamových filmech 

po roce 2001, a to do roku 2013. 

Výzkumné otázky:  

1) Změnily události z 11. září 2001 zobrazování obyvatelstva Blízkého a 

Středního východu v amerických hraných filmech? 

                                                 
84 KRONICK, Jane C. 1997. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. [online]. 

Sociologický časopis. 1997, 33, s. 57–67. [cit. 2015-11-25]. Str. 65. 
85 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010. Str. 118. 
86 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. Str. 224. 
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2) Jak se ve filmech pracuje s termíny „terorismus/terorista“, „džihád/svatá 

válka“, „Arab“, „islám“ a „muslim“? 
 

Hypotéza: Teroristické útoky z 11. září 2001 přispěly k silnějšímu negativnímu 

vymezování se vůči příslušníkům arabské/islámské kultury v amerických hraných filmech. 

Došlo k negativní stereotypizaci obyvatelstva Blízkého a Středního východu a k tomu, že 

jsou ve filmech často zobrazováni jako hrozba pro bezpečnost USA a spojeni se zločiny 

proti USA, zejména s terorismem. 

 

V následující části bude představena široká kategorizace a klíčové prvky filmů 

potřebné pro analýzu. Je třeba si uvědomit, že práce analyzuje pouze osm filmů, což nelze 

brát za reprezentativní a dostačující vzorek. Práce se o to z důvodu omezeného prostoru i 

času nesnaží. Jde zejména o snahu předložit relevantní metodiku pro odhalení proměn 

v zobrazování obyvatel sledovaného regionu, jež by byla využitelná pro rozbor širšího 

spektra obdobně zaměřených filmů v budoucích analýzách. Autorka však předpokládá, 

že by hypotéza byla taktéž potvrzena, jak je tomu zde v případě osmi filmů. 

3.3 Sledované kategorie ve výzkumu 

Kombinace tří metod bude aplikována na předem stanovená kritéria. Cílem je 

poskytnout co nejkomplexnější rozbor, proto nejsou kategorie omezené pouze na 

terorismus, Araby či islám, ale zahrnují i další důležitá kritéria pro komplexní postihnutí 

zpracovávaného tématu. Tyto kategorie byly navrženy tak, aby se daly snadno aplikovat 

také na další podobné filmy a výsledky této diplomové práce mohly být potvrzeny na 

širším záběru filmů. Důležitou součást analýzy tvoří obrazové ukázky sledovaných prvků 

ve filmu, jež jsou pro lepší orientaci umístěny přímo do těla rozboru. Jde o 

tzv. printscreeny záběrů z filmů, jež jsou často seskupeny do koláží, pokud zobrazují 

podobný jev. V popisku pod nimi je vždy uvedeno, na co přesně odkazují a z jakých úseků 

filmů pocházejí. Důležitou součástí analýzy jsou i přepisy výpovědí postav z filmů, které 

také tvoří součást těla analýzy a čtenáři přiblíží sledované kategorie. Jde o zjednodušený 

přepis87, který pro účel této diplomové práce autorka shledává jako dostačující. 

                                                 
87 Úryvky z filmů, jež napomáhají k jejich hlubšímu analyzování, jsou umístěny v rámečcích. Vždy začínají 

označením toho, kdy záběr či skupina na sebe navazujících záběrů ve filmu začíná. Jednou větou je 

konverzace dána do kontextu filmu. Následují výpovědi jednotlivých postav vždy uvozené osobou (jménem 

či příjmením), která danou výpověď pronesla. Přímé řeči jsou z důvodu rozsahu práce ponechány seskupené 

za sebou, nejsou klasicky vypsány na nový řádek. Tři tečky v přepisu (…) značí, že byly v konverzaci 

provedeny úpravy autorkou, jež vynechala pro sledované téma nedůležité věty či části výpovědí postav. 

Snahou o co nejvyšší autenticitu filmů autorka z vybraných konverzací neodstranila vulgární slova. Text 

úryvků je od samotné analýzy rozeznatelný nejen umístěním do rámečků, ale také menším písmem velikosti 

10. Důležité výpovědi jsou pro větší přehlednost ztučněny. 
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Kategorie byly stanoveny autorkou diplomové práce tak, aby co nejdetailněji, 

avšak stále s možností další aplikovatelnosti, vystihovaly zkoumanou problematiku. 

Vedle základního představení analyzovaných filmů v rámci této kapitoly (viz níže) bude 

analýza rozdělena do 4 částí rozdělených do dalších významných podkategorií, a to na: 

1) Základní složky filmu 
(ukotvení filmu do kontextu, reálné složky filmu)

 

 Místo děje 

 Časové ukotvení 

 Počet postav 

 Odkazy k realitě 

2) Postavy – vnější a vnitřní charakteristika 
(vyobrazení kladné a záporné strany, 

analýza jejich vlastností, vizuálních odlišnosti, charakteristika obětí)
 

 Klíčové kladné postavy 

 Klíčové záporné postavy 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled) 

 Oběť 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu 
(vyobrazení konfliktu ve filmu, 

interpretace zla a nepřítele oběma stranami)
 

 Rozsah konfliktu 

 Typ zbraní 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy 
(islám ve filmu, jeho symbolika a 

interpretace, zobrazení zemí sledovaného regionu ve filmu, práce s pojmy) 
 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu 

 Jazyky Blízkého a Středního východu 

 Islám jako náboženství ve filmu 

 Symbolika 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisejí 

 Sledované pojmy: terorismus/terorista; džihád/svatá válka; islám; muslim; 

Arab 
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První sekce se zaměřuje na celkové vyznění a ukotvení filmu v místě a čase. Druhá 

část analýzy se zabývá postavami, a to tím, jaké vlastnosti a vnější vzhled jsou typické 

pro kladné i záporné hrdiny, zde už s větším zaměřením na muslimy a Araby. Třetí 

kategorie je důležitá z toho důvodu, že se zaobírá zobrazením zla/nepřítele v očích obou 

stran, v rámci čehož lze odhalit řadu stereotypů. Poslední skupina cílí přímo na Araby a 

islám ve filmech a na zodpovězení výzkumných otázek. Pro potvrzení, případně 

vyvrácení hypotézy je nejdůležitější. Metody a sledované složky filmů se v těchto 

kategoriích liší, neboť v některých kategoriích je důraz kladem na deskripci děje a postav 

a jejich kontextuální zasazení, jinde na sémiotickou analýzu použitých symbolů či na 

interpretaci výpovědí postav. 

Tyto kategorie poslouží k roztřídění nejdůležitějších prvků a faktorů v jednotlivých 

filmech. Nezbytnou součástí vyhodnocení obsáhlé analýzy je vzájemná komparace filmů, 

a to skrze rozsáhlou závěrečnou shrnující tabulku jako součást Přílohy č. 1. Kategorie 

jsou v ní mírně pozměněny a poupraveny přímo pro účel finální komparace, zhodnocení 

analýzy, zodpovězení výzkumných otázek a potvrzení, případně vyvrácení hypotézy.  

3.4. Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek zahrnuje osm amerických mainstreamových hraných filmů z 

období od roku 1997 do roku 2012, jejichž děj se odehrává na Blízkém a Středním 

východě či zobrazují terorismus a islám. Již při hledání daných filmů bylo relativně 

obtížné vybrat snímky do roku 2001, zatímco ty, natočené po roce 2001, spadaly do 

bohatšího spektra. Zvoleny byly filmy, které splňují daná kritéria a patří mezi oblíbené či 

lépe hodnocené snímky na IMDb.com a ČSFD.cz. Do vzorku nebyly zahrnuty dokumenty 

o terorismu, Arabech a islámu ani filmy, jejichž námětem byly samotné útoky 

z 11. září 2001, aby bylo co nejlépe viditelné, zda se ve filmech o terorismu a Blízkém a 

Středním východě tato tragická událost reflektovala a zda filmy divákům muslimy či 

Araby představují i v pozitivních rolích. Mezník rozdělení filmů do dvou skupin 

představují teroristické útoky na USA z 11. září. Práce předpokládá, že tento historický 

moment vedl ke zvýšení počtu filmů o terorismu i k negativnímu vymezování se proti 

Arabům. Volba padla primárně na hollywoodské snímky, ve kterých hrají známí američtí 

herci a jsou určeny širšímu publiku. Filmy byly analyzovány v českém dabingu, aby 

nedošlo k překladovým chybám.  
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Filmy před rokem 2001: Filmy po roce 2001: 

AIR FORCE ONE (1997) SYRIANA (2005) 

STAV OBLEŽENÍ (1998) KRÁLOVSTVÍ (2007) 

TŘI KRÁLOVÉ (1999) LABYRINT LŽÍ (2008) 

SPY GAME (2001) ARGO (2012) 

3.4.1. Filmy vytvořené před rokem 2001 

AIR FORCE ONE 

Originální název: AIR FORCE ONE 

Žánr: akční, thriller, dobrodružný, drama 

Původ: USA/Německo 

Vznik: 1997 

Stopáž: 120 minut 

Režie: Wolfgang Peterson 

Scénář: Andrew W. Marlowe 

Hrají: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn 

Close, Wendy Crewson, Paul Guilfoyle, William H. 

Macy, Xander Berkeley, Dean Stockwell, Tom 

Everett, Jürgen Prochnow, Donna Bullock, Elya 

Baskin, Andrew Divoff atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 58 % (6,4)88 

Ocenění: nominace na 2 Oscary; výhra 7 ocenění, 12 dalších nominací 

Oficiální text distributora: „Speciální americko-ruská jednotka zajala kazašského 

diktátora Radeka, který ohrožoval světový mír. To inspirovalo amerického prezidenta 

Jamese Marshalla k proslovu, jenž pronesl během návštěvy v Moskvě: ‚Dále již nebudeme 

tolerovat porušování a znesvěcování základních lidských práv. Již se nebudeme bát. 

Strach ať nyní mají teroristé!‘ Zastánci politiky  Radeka v čele s Koršunovem se však 

rozhodli pro odvetu za jeho zatčení. V přestrojení za ruský televizní štáb se infiltrovali na 

palubu prezidentova letadla Air Force One a krátce po odletu se ho zmocnili, a to i s lidmi 

na palubě. ‚Propustťe generála Radeka!‘ - nekompromisní požadavek na Bílý dům. Ačkoli 

se teroristé domnívali, že prezident uprchl v záchranném modulu, ten letadlo neopustil a 

postupně přebírá kontrolu s heslem: ‚Strach ať nyní mají teroristé!‘“89 

                                                 
88 AIR FORCE ONE. IMDb.com [online]. 1997 [cit. 2015-11-23].  
89 AIR FORCE ONE. ČSFD.cz [online]. 1997 [cit. 2015-11-23]. Upravené autorkou diplomové práce. 

Obrázek 1: Oficiální plakát AIR FORCE 

ONE 

http://www.csfd.cz/tvurce/51-harrison-ford/
http://www.csfd.cz/tvurce/529-glenn-close/
http://www.csfd.cz/tvurce/529-glenn-close/
http://www.csfd.cz/tvurce/4896-wendy-crewson/
http://www.csfd.cz/tvurce/442-william-h-macy/
http://www.csfd.cz/tvurce/442-william-h-macy/
http://www.csfd.cz/tvurce/2519-xander-berkeley/
http://www.csfd.cz/tvurce/59022-tom-everett/
http://www.csfd.cz/tvurce/59022-tom-everett/
http://www.csfd.cz/tvurce/22987-donna-bullock/
http://www.csfd.cz/tvurce/5352-elya-baskin/
http://www.csfd.cz/tvurce/5352-elya-baskin/
http://www.csfd.cz/tvurce/21627-andrew-divoff/
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STAV OBLEŽENÍ 

Originální název: The Siege 

Žánr: akční, thriller, drama 

Původ: USA 

Vznik: 1998 

Stopáž: 111 minut 

Režie: Eduard Zwick 

Scénář: Eduard Zwick, Laurence Wright 

Hrají: Denzel Washington, Annette Bening, Bruce 

Willis, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, Lianna 

Pai, Mark Valley, David Proval, William Hill, Aasif 

Mandvi, Said Faraj, Ben Shenkman, Neal Jones,Dakin 

Matthews, John Rothman, Jimmie Ray Weeks, Wood 

Harris, Chris Messina, Lance Reddick, Will Lyman atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 64 % (6,3)90 

Ocenění: výhra 2 ocenění, 4 další nominace 

Oficiální text distributora: „Šéf protiteroristického oddělení FBI a newyorské policie 

Hubbard musí čelit nečekané vlně teroru, iniciovaného Araby. Setká se přitom s agentkou 

CIA, specialistkou na Blízký východ Elise Kraftovou, která má úzkou vazbu na svého 

informátora a milence Samira. Hubbard zpočátku svůj 

nerovný boj prohrává a panika v ulicích města vede k 

vyhlášení výjimečného stavu. Velitel armády, 

pragmatický generál Devereaux, hájí zájmy země 

naprosto militantně.“91 

 

TŘI KRÁLOVÉ  

Originální název: Three Kings 

Žánr: akční, komedie, válečný, drama 

Původ: USA/Austrálie 

Vznik: 1999 

Stopáž: 114 minut 

                                                 
90 The Siege. IMDb.com [online]. 1990-2015 [cit. 2015-11-24]. 
91 Stav obležení. ČSFD.cz [online]. 2001-2015 [cit. 2015-11-24]. 

Obrázek 3: Oficiální plakát Tří králů 

Obrázek 2: Oficiální plakát Stavu 

obležení 
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Režie a scénář: David O. Russell 

Hrají: George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze, Cliff Curtis, Nora Dunn, 

Jamie Kennedy, Saïd Taghmaoui, Mykelti Williamson, Holt McCallany, Judy Greer, Liz 

Stauber, Doug Jones, Brian Bosworth, Jay Giannone, Alia Shawkat, Jim Gaffigan atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 72 % (7,2)92 

Ocenění: výhra 7 ocenění, 18 dalších nominací 

Oficiální text distributora: „Malá skupina amerických vojáků, kteří bojovali na území 

Iráku během války v Zálivu, se rozhodne zůstat o něco déle, než v podobných situacích 

bývá zvykem. Mají k tomu pádný důvod. Rozhodli se ukrást velký náklad zlata, který měl 

být tajně ukryt poblíž jejich pouštní základny. S mapou, o níž věří, že je ke zlatu dovede, 

se vydávají na cestu, která navždy změní jejich životy a zavede je do nebezpečí, proti 

kterým byla právě prodělaná bitva jen hrou na vojáky.“93 

 

SPY GAME 

Originální název: Spy Game 

Žánr: akční, thriller, krimi 

Původ: USA/Německo/Japonsko/Francie 

Vznik: 2001 

Stopáž: 126 minut 

Režie: Tony Scott 

Scénář: Michael Frost Beckner, David Arata 

Hrají: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, 

Stephen Dillane, Marianne Jean-Baptiste, Matthew 

Marsh, Michael Paul Chan, Colin Stinton atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 74 % (7,0) 94 

Ocenění: nominace na 3 ocenění 

Oficiální text distributora: „Píše se rok 1991 a veterán CIA, agent Nathan Muir (Robert 

Redford), je poslední den ve službě. Zbývá jen zabalit, rozloučit se a odejít do penze. Jenže 

telefonát z Hong Kongu, který ho probudí, zásadně změní chod nejbližších 24 hodin. 

Nathan se z něj doví, že jeho někdejší chráněnec, žák a spolupracovník Tom Bishop (Brad 

Pitt) se dostal do vážných problémů. Ocitl se v čínském vězení, je obviněn ze špionáže a 

                                                 
92 Three Kings. IMDb.com [online]. 1999 [cit. 2015-12-20]. 
93 Tři králové. ČSFD.cz [online]. 1999 [cit. 2015-12-20]. 
94 Spy Game. IMDb.com [online]. 2001 [cit. 2015-12-05]. 

Obrázek 4: Oficiální plakát Spy Game 
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hrozí mu smrt. V obavách z mezinárodního incidentu od něj dává CIA ruce pryč. Tomova 

záchrana představuje pro USA příliš velké riziko. Vše tedy závisí na Muirovi, který od 

začátku tuší, jak k incidentu došlo, a navíc si je vědom, že nové vedení CIA odsunulo ‚lidi 

ze staré školy‘ na vedlejší kolej. Dostat se k potřeným informacím a přelstít organizaci, 

pro níž tak dlouho a obětavě pracoval, je úkol nad jiné těžký.“95  

3.5.2. Filmy vytvořené po roce 2001 

SYRIANA 

Originální (anglický) název: Syriana 

Žánr: thriller, drama 

Původ: USA 

Vznik: 2005 

Stopáž: 126 minut 

Režie: Stephen Gaghan 

Scénář: Stephen Gaghan (předloha: kniha R. Baera) 

Hrají: George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, 

Chris Cooper, William Hurt, Tim Blake Nelson, 

Amanda Peet, Christopher Plummer, Alexander 

Siddig, Jayne Atkinson, Robert Foxworth atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 68 % (7,0)96 

Ocenění: výhra 1 Oscara; výhra jiných 13 ocenění, 27 dalších nominací 

Oficiální text distributora: „Politický thriller, který nahlíží do dravého a 

zkorumpovaného prostředí světového ropného průmyslu, se několika souběžnými 

dějovými liniemi snaží poukázat na důsledky honby za bohatstvím a mocí. Dostaneme se 

v něm jak do pracoven washingtonských makléřů, tak mezi muže, kteří dřou na ropných 

polích v Perském zálivu. Zápletka filmu se rozvíjí na pozadí snahy mladého, 

charismatického a reformního prince Nasira, představitele nejmenované země v Zálivu, 

který se snaží vyvázat z dlouhodobě nevýhodných smluv s americkými firmami a vládou, 

jež sledují jen své zájmy. Nasir, který se má stát dědicem trůnu, přiřkl práva na další těžbu 

zemního plynu, jež byla dosud v držení texaského energetického gigantu Connex, větší a 

výhodnější nabídce ze strany Číny. Tento krok je pro Connex a americké obchodní zájmy 

v této oblasti bolestivou raanou pod pás.“97 

                                                 
95 Spy Game. ČSFD.cz [online]. 2001 [cit. 2015-12-05]. 
96 Syriana. IMDb.com [online]. 2005 [cit. 2015-11-24]. 
97 Syriana. ČSFD.cz [online]. 2005 [cit. 2015-12-02]. 

Obrázek 5: Oficiální plakát Syriany 
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KRÁLOVSTVÍ 

Originální (anglický) název: The Kingdom 

Žánr: akční, thriller, drama 

Původ: USA/Německo 

Vznik: 2007 

Stopáž: 110 minut 

Režie: Peter Berg 

Scénář: Matthew Michael Carnahan 

Hrají: Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, 

Jason Bateman, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Jeremy 

Piven. Richard Jenkins, Tim McGrave, Kyle 

Chandler, Frances Fisher, Danny Huston, Omar 

Berdouni atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 75 % (7,1)98 

Ocenění: 5 nominací 

Oficiální text distributora: „Režisér Peter Berg se podle scénáře Michaela Manna a 

Matthewa M. Carnahana pustil do thrilleru odehrávajícího se na Středním východě. Tým 

vedený speciálním agentem FBI Ronaldem Fleurym (Jamie Foxx) má za úkol v Rijádu 

najít a zlikvidovat jednu z klíčových buněk džihádu, která má na svědomí nedávný útok 

na Američany pracující v Saúdské Arábii. Musí se potýkat nejen se svým nelehkým 

úkolem, ale i s místními zákonodárnými jednotkami, jež nejsou takovým přínosem, jak se 

zprvu zdálo. Fleury a jeho tým postupně odkrývají pravdu týkající se skutečné příčiny 

útoku a ta je mnohem horší, než si vůbec mohli představit. Vhání je do konfliktu, který je 

téměř určitě bude stát život.“99 

 

LABYRINT LŽÍ 

Originální název: Body of Lies 

Žánr: akční, thriller, drama 

Původ: USA 

Vznik: 2008 

Stopáž: 128 minut 

Režie: Ridley Scott 

                                                 
98 The Kingdom. IMDb.com [online]. 2007 [cit. 2015-11-23]. 
99 Království. ČSFD.cz [online]. 2007 [cit. 2015-12-01]. 

Obrázek 6: Oficiální plakát Království 
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Scénář: William Monahan (předloha: kniha 

D. Ignatiuse) 

Hrají: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark 

Strong, Golshiften Farahani, Oscar Isaac, Vince 

Colosimo, Michael Stuhlbarg, Michael Gaston, 

Ali Suliman, Omar Berdouni, Alon Aboutboul, 

Kais Nashif atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 74 % (7,1)100 

Ocenění: 2 nominace 

Oficiální text distributora: „Je nejlepším mužem 

amerických zpravodajských služeb v oblasti, 

schopen vyjednávat a pohybovat se v zónách, ze 

kterých se dostane živý málokdo. Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) je muž bez identity, 

který svěřuje svůj život chladnému hlasu na druhém konci telefonní linky. Veterán CIA 

Ed Hoffman (Russell Crowe) zase vede válku od počítače ve svém obývacím pokoji na 

předměstí a řídí každý Ferrisův pohyb. A jedné z nejlepších zpravodajských služeb uniká 

vůdce teroristů, který připravuje bombové útoky po celém světě. Aby ho vylákal na 

‚světlo‘, bude muset Ferris proniknout do světa nelegálních financí a zoufalých 

mučedníků a vytvořit křehké spojenectví s velitelem Jordánských speciálních operací. 

Jeho úkol ho zavede do Iráku, Jordánska, Washingtonu a Dubaje. Nicméně čím blíže se 

Ferris dostává ke svému cíli, tím častěji se ocitá v 

situacích, ve kterých platí, že spojenci jsou jen tak 

dobří jako jejich poslední podvod a důvěra se 

stává tou nejnebezpečnější taktikou.“101 

 

ARGO 

Originální název: ARGO 

Žánr: akční, thriller, historický 

Původ: USA 

Vznik: 2012 

Stopáž: 120 minut 

Režie: Ben Affleck 

                                                 
100 Body of Lies. IMDb.com [online]. 2008 [cit. 2015-11-24]. 
101 Labyrint lží. ČSFD.cz [online]. 2008 [cit. 2015-12-02]. 

Obrázek 8: Oficiální plakát Arga 

Obrázek 7: Oficiální plakát Labyrintu 

lží 

http://www.imdb.com/media/rm1459334656/tt1024648?ref_=tt_ov_i
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Scénář: Chris Terrio (předloha: kniha T. Mendeze) 

Hrají: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Taylor Schilling, Kyle Chandler, 

Alan Arkin, Tate Donovan, Clea DuVall, Adrienne Barbeau, Rory Cochrane, Kerry 

Bishé, Richard Kind, Victor Garber, Titus Welliver atd. 

Hodnocení na ČSFD (IMDb): 79 % (7,8)102 

Ocenění: výhra 3 Oscarů, výhra 83 jiných ocenění, 144 dalších nominací 

Oficiální text distributora: „Dramatický thriller ARGO vychází ze skutečného příběhu. 

Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála na pozadí krize 

s rukojmími v Íránu. Film ukazuje divákům skutečnost, která nebyla známa celá desetiletí. 

Dne 4. listopadu 1979 vrcholí íránská revoluce. Radikálové pronikají na americké 

velvyslanectví v Teheránu, kde zajímají celkem 52 amerických rukojmí. Uprostřed 

nastalého chaosu se nicméně šesti Američanům podaří uprchnout a ukrýt se v domě 

kanadského velvyslance. CIA si je velmi dobře vědoma toho, že je jen otázkou času, než 

bude šest uprchlíků nalezeno a velmi pravděpodobně i zabito, a tak specialista CIA na 

‚exfiltraci‘ jménem Tony Mendez (Affleck) přichází s riskantním plánem na jejich 

bezpečný odsun ze země. A ten plán je tak neuvěřitelný, jako by se mohl stát jen ve 

filmu.“103 

 

  

                                                 
102 Argo. IMDb.com [online]. 2012 [cit. 2015-11-24]. 
103 Argo. ČSFD.cz [online]. 2012 [cit. 2015-12-01].  
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4. Analýza vybraných amerických filmů 

4.1 Analýza amerických filmů natočených do roku 2001 

4.1.1 AIR FORCE ONE 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Děj filmu se odehrává zejména na palubě letadla Air Force One (AF1), 

následuje Bílý dům ve Washingtonu. Začátek filmu je situován do Moskvy, kde 

prezident USA přednáší svůj projev směrem k teroristům po celém světě. Odtud 

odlétá jeho letadlo zpět do USA. Generál Radek je držen v ruské věznici. Nechybí 

Prezidentský palác v Kazachstánu. Ve filmu bylo zdůrazněno, že jde o bývalou 

republiku SSSR. Část děje se odehrává na letecké základně v Ramsteinu v Německu. 

 Časové ukotvení: Ve filmu není zmíněno konkrétní datum, avšak dle použité 

techniky a politické rétoriky lze odhadnout, že jde o polovinu 90. let 20. století. 

 Počet postav: Počet hlavních a vedlejších postav je omezený, a to na osoby na palubě 

letadla a na zaměstnance Bílého domu a letecké základny v Ramsteinu, piloty 

stíhaček, ruského prezidenta Petrova a generála Radeka. 

 Konec děje: Film končí ve prospěch kladných hrdinů, prezidenta a jeho rodiny. 

Všechny záporné postavy umírají, a to i generál Radek během svého propuštění a 

následného zatčení. Poslední část filmu je věnována přesunu prezidentské rodiny z 

poškozeného AF1 do bojového letounu pomocí záchytného lana. Všem členům rodiny 

a zraněnému náčelníkovi štábu Shepherdovi se podaří do něj dostat. Závěr je 

emotivní, a to nejen z pohledu záchrany a shledání prezidentské rodiny, ale také ze 

strany týmu v Bílém domě, který se raduje, a americké veřejnosti a novinářů. AF1 se 

rozdrtí i se zrádcem z prezidentovy ochranky o mořskou hladinu. 

 Odkazy k realitě: Ve filmu nevystupují žádné reálné postavy, vyjma zmínky o 

Saddámu Husajnovi jako vůdci ultrapravicové gardy v Iráku. Opěru v realitě měl 

výklad americké ústavy ministrem spravedlnosti a fungování celého amerického 

politického systému. Ve filmu v televizi informovala o únosu prezidentského letadla 

stanice CNN. Ve filmu byla reflektována vojenská a politická doktrína USA, že země 

s teroristy nevyjednává. 

Záběr od 1:28:05 – Reakce tajemníka prezidenta Leeho v Bílém domě na propuštění Radeka – (…) 

Tajemník Lee: „Spojené státy nevyjednávají s teroristy. To je náš základní princip již 25 let. Teď jim 

nesmíte ustoupit. Začne hon na Spojené státy!“104 

 

                                                 
104 AIR FORCE ONE [film]. USA/Německo, 1997. 
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2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Hlavní postava amerického prezidenta Jamese Marshalla 

(Harrison Ford) splňuje řadu důležitých rysů prezidenta, jehož musí veřejnost 

milovat. Disponuje odhodlaností, statečností, hrdinstvím, přátelskostí, ale také láskou 

k rodině, jež nejvíce ovlivňuje jeho činy v letadle (neopustí ho kvůli záchraně dcery 

a manželky, a to má dvě šance). V závěru filmu chce zachránit všechny zbylé členy 

týmu, nejen sebe. Silně stojí za tezí, že s teroristy se nevyjednává, jíž poruší až po 

výhružce zastřelení dcery. Prezident se vyznačuje důmyslností a hbitostí, jež mu 

napomohou přemoci teroristy. Zajímavé je, že si ruský prezident uvědomuje jeho 

důležitost a označuje ho za „jednoho z největších vůdců“. Postava první dámy Grace 

Marshallové (Wendy Crewson) působí elegantně a ochranářsky. Nechybí jí soucit 

s ostatními a svému muži napomáhá s obhajobou jeho postojů. Také ona v několika 

scénách působí odvážně. Dvanáctiletá dcera prezidenta Alice (Liesel Matthews) na 

palubě letadla dokazuje, že je podobně statečná jako otec. Nebojí se vzdorovat 

Koršunovovi. Svému otci dodává odvahu, že vše dobře dopadne. Významnou roli 

sehrává americká viceprezidentka Kathryn Bennettová (Glenn Close). Oproti 

mužské většině v Bílém domě vystupuje velmi vyzrále, klidně a rozhodně. Nenechá 

se snadno ovlivnit názory generálů a na požadavky teroristů se snaží reagovat 

rozvážně. Nepřipojí se k podepsání dokumentu, jenž by zbavil prezidenta jeho funkce. 

Významné postavy ztělesňuje náčelník štábu Lloyd Shepherd a major Cadwell. 

 Klíčové záporné postavy: Hlavní zápornou postavu sehrává vůdce teroristů v letadle 

Ivan Koršunov (Gary Oldman) a jeho menší skupina pomocníků. Nejprve fingují, že 

jsou ruský televizní štáb. Následně se s pomocí zrádce z prezidentovy ochranky 

zmocní zbraní a letadla. Koršunov se umí přetvařovat, neboť zpočátku působí jako 

skromný a milý novinář. Následně se z něj stane až fanatický terorista a stoupenec 

generála Radeka. Hovoří rusky i anglicky. Nemá slitování, zabije nejen členy 

ochranky, ale i neozbrojená rukojmí. Další záporná postava kazašského diktátora 

Alexandera Radeka (Jürgen Prochnow) vlastní jaderný arzenál. Ve filmu se však o 

něm více nehovoří. Jeho propuštění z vězení je cílem teroristů. Oba nakonec zemřou. 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Prezident a jeho rodina ztělesňují 

americkou eleganci, manželka i dcera mají vkusný formální oděv i účes. Také členové 

týmu v letadle a v Bílém domě působí uhlazeně a elegantně. Ve filmu je kladen důraz 
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na uniformy a správné oslovování. Často se také salutuje, a to na obou stranách. 

Teroristé do letadla vstupují přestrojení za novináře. Jejich oděv působí ležérně. 

Následně si přes něj obléknou neprůstřelné vesty. I jejich rysy v obličeji či účesy 

působí shodně s americkými občany, pouze jména jsou typicky ruská (Ivan, Sergej 

atd.). Zajímavá je přeměna špinavého generála Radeka ve vězení v sebevědomého 

diktátora v uniformě, když je na několik minut propuštěn. 

 Oběť: Nejvíce mrtvých padne na straně členů ochranky a letadla. Zastřeleno je i 

několik rukojmí. Konkrétně je Koršunovem nemilosrdně zabit poradce pro národní 

bezpečnost a zástupkyně tiskového mluvčího. V závěru umírá také major Cadwell, a 

to rukou zrádného bodyguarda. Záporní hrdinové zemřou všichni. 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Film zobrazuje přepadení letadla a následné vydírání Bílého domu 

ze strany kazašských teroristů, kteří jsou velmi odhodlaní dosáhnout propuštění 

generála Radeka. K dosažení cíle zabijí členy ochranky prezidenta, ale i rukojmí. 

 Typ zbraní: Klíčové zbraně zahrnují ty, které patří do arzenálu AF1, neboť teroristé 

se do letadla dostali bez nich, ale díky zradě člena ochranky k nim mají přístup. Jde o 

moderní zbraně, především samopaly a pistole. Teroristé se vybaví neprůstřelnými 

vestami. Mají k dispozici malé výbušniny a slzný plyn. Ochranka prezidenta a 

následně i prezident sám vlastní stejné zbraně. Důležité je i samotné letadlo, jež je 

odolné proti střelbě uvnitř a proti tlakové vlně po atomovém výbuchu, má i detektor 

cizích střel zvenčí. Uvnitř letadla je i kokpit s nejmodernějším komunikačním 

střediskem na nebo pod povrchem USA a lze z něj řídit celá země. Třeba je zmínit i 

ochranku a piloty stíhaček, jelikož jsou odhodlaní pro prezidenta zemřít. Útok 

nepřátelských MIGů nad Kazachstánem odrazí americké stíhačky F-15. Klíčovou roli 

sehrává lidská důmyslnost a pohotovost, jež napomůže porazit teroristy. 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Definici zla lze najít v projevu 

amerického prezidenta v Moskvě, dále také během řešení únosu v Bílém domě (viz 

níže). Zlo představují teroristé nejen po celém světě, ale zejména ti na palubě letadla. 

Zlo pro Američany i Rusy představoval režim diktátora Radeka. Teroristé na palubě 

letadla jednají chladnokrevně, vedle ochranky k dosažení svých cílů zastřelí několik 

neozbrojených rukojmí. Vyznačují se neochotou vyjednávat.  

Záběr od 5:18 - Projev ruského a amerického prezidenta při večeři v Moskvě – Ruský prezident: 

„Dámy a pánové, před třemi týdny ruské a americké zvláštní jednotky zatkly samozvaného vůdce 

Kazachstánu generála Ivana Radeka. Radekovy síly měly za cíl potlačit demokracii. Jeho nukleární 

arzenál by mohl svět přivést k nové studené válce. Ale díky podpoře jednoho z největších světových vůdců 
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je Radek nyní ve vězení. Toho statečného muže chceme právě tady dnes uctít. Dámy a pánové, můj přítel, 

prezident Spojených států amerických.“ Následuje projev amerického prezidenta, hovoří rusky: „Mrtví 

si pamatují naši lhostejnost. Mrtví si pamatují naše mlčení.“ Následně pokračuje v angličtině (češtině): 

„Dnes večer mám přijmout blahopřání. Ale když jsem navštívil tábor Červeného kříže, byl jsem ohromen 

přílivem uprchlíků prchajících před hororem v Kazachstánu. A pochopil jsem, že si to nezaslouží nikdo 

z nás. Řekněme si pravdu. A pravdou je, že jsme zasáhli pozdě. Jednali jsme, až když byla ohrožena naše 

národní bezpečnost. Radekův režim zabil přes 200 tisíc mužů, žen a dětí. Sledovali jsme to v televizi. 

Dovolili jsme to. Více než rok byli lidé zotročováni a my zaváděli sankce a skrývali se za diplomatickou 

rétoriku. Jak jsme mohli? Mrtví si pamatují. Skutečný mír není jen absencí konfliktu, je to přítomnost 

spravedlnosti. Dnes k vám přicházím se změnou americké politiky. Už nikdy nedopustím, aby vlastní 

politické zájmy zabránily dělat to, co víme, že je morálně správné. Zvěrstva a teror nejsou politickými 

zbraněmi. A pro ty, kdo by je použil, vaše doba skončila. Už nebudeme vyjednávat. Nebudeme vás 

tolerovat a taky už se nebudeme bát. Teď se budete bát vy!“ 

Záběr od 40:03 – Diskuze nad teroristy v Bílém domě – Viceprezidentka: „Co říká psychoprofil? Jak 

daleko zajde?“ Tajemník Lee: „Je to Radkův přívrženec. Víc nepotřebujeme vědět, ne?“ Další člen týmu: 

„Dovede to až k poslednímu rukojmí nebo k vlastní smrti.“ Lee: „Propusťte toho zmetka a celá střední 

Asie se ocitne v plamenech.“ Viceprezidentka: „To já vím, bože.“ Lee: „Znovu nastolit starou sovětskou 

říši pod praporem genocidy? Radeka s atomovým arzenálem? Nerad to říkám, ale 50 lidí je malá cena za 

to, že tomu zabráníme.“ Jiný člen týmu: „I když je mezi nimi prezident?“ Lee: „Ten úřad je víc než člověk! 

To tě nenaučili?“ Viceprezidentka: „Nemůžeme ho dnes propustit a střepy sbírat až zítra? Chytili jsme ho 

jednou, chytíme ho znovu.“ Lee: „Když Petrov propustí Radeka, jeho vláda padne.“ 

Záběr od 57:13 – Prezident se tajně vysílačkou poprvé spojí s Bílým domem z paluby -  Prezident: 

„Co jsou zač? Co chtějí?“ Lee: „Ruští ultranacionalističtí radikálové. Chtějí propustit generála Radeka 

z vězení.“ Prezident: „Radeka? Jaké máme možnosti? … Nemůžeme pustit Radeka.“ Viceprezidentka: 

„Dokud to nesplníme, zastřelí každou půl hodinu jedno rukojmí. Nechci mít letadlo plné mrtvých. Zabili 

Jacka Dohertyho.“ Prezident: „Ježiši. Kathryn, nesmíme ustoupit požadavkům. To nikam nevede.“105 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Pro Koršunova na palubě letadla 

představuje největší zlo zahraniční politika USA a také „loutkový režim“ současného 

Ruska a kapitalisté v zemi. Více přiblíží text níže. 

Záběr od 33:30 – Vyjednávání mezi Bílým domem a teroristy – Viceprezidentka odpovídá na telefon 

od Koršunova z AF1: „Haló. Slyšíte mě? Tady je viceprezidentka Spojených států. S kým hovořím?“ 

Koršunov: „Tady je osoba, která ovládá AF1, nejbezpečnější letadlo na světě… Prezident je v bezpečí. 

Ale to musíte vědět. Utekl odsud jako zpráskaný pes. Jistě se nemůžete dočkat, až se vrátí a bude rozhodovat 

a vy se budete moct přestat potit v té své hedvábné blůze.“ … Viceprezidentka: „Jaké máte úmysly?“ 

Koršunov: „Jaká arogance myslet si, že vůbec můžete pochopit mé úmysly? … Co chci? Až se Matka Rus 

znovu stane velkým národem, až budou všichni kapitalisti vyváděni z Kremlu a stříleni na ulici, až budou 

naši nepřátelé v hrůze prchat, jen zaslechnou naše jméno, a Amerika nás bude prosit za odpuštění, v ten 

velký den osvobození se dozvíte, co chci.“ Viceprezidentka: „Můžeme vám dát prostor pro vaše stížnosti. 

Můžeme kontaktovat ruskou vládu, ale musíte pochopit, že to chce čas.“ Koršunov: „O, skutečně? Až budete 

mluvit s prezidentem, připomeňte mu, že tu mám jeho ženu, jeho dceru, šéfa jeho štábu, poradce pro národní 

bezpečnost, jeho utajované listiny a jeho baseballovou rukavici. Jestli je chce zpátky, ať přesvědčí loutkový 

režim v Moskvě, aby propustil generála Radeka. Padesát za jednoho. To je dobrá dohoda. Co vaše blůza?“ 

Viceprezidentka: „Jaké mám záruky, že dodržíte své slovo?“ Koršunov: „Počkám na potvrzení, že byl 

generál Radek propuštěn. Do té doby popravím každou půl hodinu jedno rukojmí. Máte mé slovo.“ 

Záběr od 1:04:39 – Hádka první dámy a Koršunova po zabití rukojmí - Koršunov: „Vím, co si myslíš. 

(…) Chceš, abych zemřel. Možná k tomu dojde. Víš, ve válce lidé umírají.“ První dáma: „Tohle není válka! 

Právě jste zabil neozbrojenou ženu!“ Koršunov: „Vy, co jste zabili statisíce Iráčanů, abyste ušetřili pětník 

za galon benzínu, vy mě budete poučovat o válce?!“ 

Záběr od 1:23:13 – Koršunov dopadl v letadle prezidenta - Koršunov: „Měl jsi dole dost práce, že ano? 

Zabíjels mé lidi.“ Koršunov mu drží zbraň u hlavy, prezident: „To mi neuděláte. Přišli jste sem pro mě. 

Nezapomeňte.“ Koršunov: „Tak zabiju je. Nebo jen jednu. Vyber si. Tak to děláš v Bílém domě. Hraješ si 

na Boha? Tak do toho! Která bude žít?“ … Prezident: „Kvůli tomu tu nejste. Vy něco chcete. Co je to?“ 

Koršunov: „Radek.“ Prezident: „Jak to mám udělat? To nemohu.“ Koršunov: „Tak zemřete. Všichni tři.“ 
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Prezident: „Pro svou rodinu udělám cokoli, ale nechtějte nemožné.“ Koršunov: „Nejmocnější muž na zemi 

a teď najednou některé věci nemůže? A to je velmi zvláštní. Nech si ty zasraný lži.“ Prezident: „Petrov 

Radeka nevydá.“ Koršunov: „Petrov je pes, ne? Udělá vše, co mu řekneš. Řekni mu, ať to udělá.“ Prezident: 

„Petrov mě využil. Chtěl jsem jen zastavit krveprolití. On chtěl osobní vítězství. Petrov nenávidí Radeka.“ 

Koršunov: „Ovšem, že ho nenávidí. Radek je všechno, co on není. Velký muž, silný muž. Chceš říct, že by 

tě odmítl?“ Prezident: „Nahrál byste mu přímo do ruky. Jste idiot? Udělal byste z něj hrdinu. Muže, co 

zastavil teroristy. Nebo ještě líp, muže, co zastavil mě.“ Koršunov: „Mluvíš, jako by se tě to vůbec netýkalo. 

Přesně tak to děláte, hmm? To je ta infekce, co jí říkáte svoboda. Beze smyslu, bez účelu. Vy jste dali 

moji zemi gangsterům, prostitutkám. Vzali jste nám úplně, ale úplně všechno. Nic nezbylo.“106  

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Žádná ze zemí daného regionu 

nebyla ve filmu konkrétně zobrazena, pouze na mapě v Bílém domě. Za zemi, odkud 

pocházejí teroristé a Radek, je považován Kazachstán, který však spadá do střední 

Asie. O státech, jež se řadí do sledovaného regionu, se pouze hovoří během debaty o 

záchraně prezidenta v Bílém domě, a to o Iráku, Libyi a Alžíru. Koršunov také 

zmiňuje svou službu v Afghánistánu v minulosti (přiblížení níže).  

Záběr od 18:41 – Prezident a poradci hodnotí akci Iráku – Major Cadwell: „To jsou dvě brigády 

republikánské gardy Saddáma Husajna, které se přesunují na sever.“ Poradce pro národní bezpečnost: 

„Ví, že ho sledujeme, že podnikneme opatření. Proč posílá ty tanky na hranice? Možná jako odpověď na 

váš projev, pane prezidente.“ Prezident: „Co říká zahraničí?“ Poradce: „Irácký velvyslanec tvrdí, že je to 

jen cvičení.“ Prezident: „Nebudeme ztrácet čas. Pošlete tam Nimitz.“ 

Záběr od 1:37:43 – Koršunov je mrtvý. Prezident a přeživší potřebují odletět z Kazachstánu, AF1 je 

porouchané. Komunikace s Bílým domem – Jackson: „Pane, tady plukovník Jackson. Musíte se vzdálit 

z nepřátelského teritoria.“ … Prezident: „Mám to, otočeno, Bobe.“ Jackson: „Dobře, to vás vyvede 

z Kazachstánu.“ … Viceprezidentka: „Kde je nejbližší místo na přistání?“ Druhý generál: „Incirlik v 

Turecku.“ Viceprezidentka pozoruje změny na radaru: „Generále Northwoode, co je to?“ Druhý generál: 

„Paní viceprezidentko, ten červený bod znamená MIGy. Chystají se odříznout AF1.“ Generál: 

„Odstartovali z Akťubinska.“ Lee: „Velitel základny je věrný Radekovi.“ Viceprezidentka: „Generále, 

pošlete stíhačky do Kazachstánu. Použijte všech prostředků k ochraně prezidenta.“107  

 Jazyky Blízkého a Středního východu: Sledované jazyky nejsou ve filmy využity. 

Autentickým jazykem je ruština, jež však nespadá do regionu Středního a Blízkého 

východu. V ní pronese část svého projevu i americký prezident v Moskvě. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Islám není ve filmu vůbec zmíněn. 

 Symbolika: Ve filmu převažují spíše vizuální znaky spojené s USA, například AF1 

jako letadlo prezidenta, Bílý dům jako sídlo prezidenta a jeho týmu, americké vlajky 

na prezidentské limuzíně, ragby v televizi, symboly USA uvnitř letadla a v Bílém 

domě. Při slavnostní večeři a projevu prezidentů jsou vidět ruské vlajky. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisejí: Film nezobrazuje konkrétní 

náboženství. Koršunov o své víře hovoří (viz níže). Není zmíněn islám, džihád, svatá 
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válka, muslim ani Arab. Jako teroristé jsou zobrazeni Koršunov a jeho pomocníci. O 

terorismu se hovoří i ve spojení, že s teroristy USA nevyjednávají. 

 Sledované pojmy → terorismus/terorista – ano; džihád – ne; svatá válka – ne; islám 

– ne; muslim – ne; Arab – ne 

Záběr od 50:20 – Rozhovor mezi Koršunovem a dcerou prezidenta, chce ji použít k vydírání - 

Koršunov: „Poprvé jsi viděla, jak zabili člověka, co? … „Myslíš, že jsem zrůda? Že jsem ho zabil? Něčího 

syna, něčího otce? Jsem taky něčí syn. Mám tři malé děti. Nepřekvapuje tě to? Řekni jí, ať odpoví.“ …. 

Dcera: „Proč jste ho zabil?“ Koršunov: „Protože věřím. Když jsem toho člověka zabil, v té chvíli jsem 

věděl, jak hluboká je má víra. Že bych se otočil zády i k samému Bohu kvůli Matce Rusi. Mé pochyby, 

strachy, má vlastní soukromá morálka se v té chvíli vypaří. Kvůli té lásce. Víš, tvůj otec také zabil. Je to 

zlý člověk?“ Dcera: „To není pravda.“ Koršunov: „Proč? Protože to dělá ve smokingu telefonním 

hovorem a chytrou bombou?“ Dcera: „Vy jste zrůda. A můj otec je velký člověk. Mému otci se nemůžete 

rovnat.“108 

 

4.1.2 Stav obležení 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Film se odehrává primárně v New Yorku, zejména v sídle FBI (One 

Federal Plaza) a Brooklynu, kde je hlavní koncentrace arabských imigrantů a 

muslimů. Výjimečně lze spatřit záběry ze Středního a Blízkého východu (Irák, SA). 

 Časové ukotvení: Přesný rok není ve filmu vyjádřen, avšak lze dle několika kritérií 

odhadnout, že se odehrává v druhé polovině 90. let 20. století. Ve filmu se aktuální 

teroristické útoky srovnávají s atentátem v Oklahoma City, který se dle řeči reportérů 

odehrál před 5 lety. Útok se opravdu odehrál, a to v roce 1995. 

 Počet postav: Počet hlavních postav je omezený na agenty FBI Hubbarda a Haddada, 

agentku CIA Kraftovou a jejího informátora Samira. V druhé polovině filmu se často 

objevuje generál Devereaux. Dění ve filmu hodnotí komentáře reportérů. Film 

doplňuje řada vedlejších postav a masové skupiny (protestující, arabská komunita, 

vojáci, politici). 

 Konec děje: Děj končí zabitím Samira, z nějž se vyklube terorista a poslední 

teroristická buňka. Agentka Kraftová jeho činu zabrání obětováním svého života. 

V závěru dojde i ke zrušení stanného práva v New Yorku a zatčení generála 

Devereauxe kvůli jeho agresivní vojenské politice vůči Arabům. Část Arabů v New 

Yorku se dočká propuštění ze záchytného centra generála, i syn Franka Haddada. 

 Odkazy k realitě: Ve filmu se k reálným osobám, organizacím či událostem 

odkazuje. Film se odehrává v reálném prostředí New Yorku (Broadway, Brooklyn, 

One Federal Plaza apod.). Zajímavé je, že se při záběrech na město několikrát 
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objevuje jeho tehdejší dominanta - Dvojčata Světového obchodního centra, ačkoliv 

se jich teroristické útoky ve filmu netýkají. Ve filmu se odkazuje na do té doby 

nejhorší teroristický útok v Oklahoma City z roku 1995. Prezidentem je Bill Clinton, 

jenž vystupuje v televizi. V ní se také hovoří o soustrasti ze strany Borise Jelcina po 

atentátech. Zmíněn je i Saddám Husajn. Dále je okrajově uvedena politická teze, že 

USA s teroristy nevyjednávají. Přesné výpovědi naleznete níže. 

Záběr od 00:24 – Reakce Billa Clintona na útoky v Saúdské Arábii v projevu pro TV: „Tento útok je 

asi dílem teroristů. Je-li tomu tak, jsem tím jako všichni Američané velice pobouřen… Znovu opakuji. 

Americe na občanech záleží.… Zbabělci, kteří tento vražedný útok spáchali, nesmí ujít trestu.“ 

Záběr od 25:06 – Reportéři v televizi o sebevražedném atentátu v autobusu: „Nejhorší bombový útok 

ve Spojených státech za posledních pět let se dnes odehrál na tomto místě.“ „Brooklyn dnes připomínal 

Bejrút, když nejhorší teroristický útok v USA od Oklahoma City připravil o život přes 25 lidí.“ 

Záběr od 42:07 – Rozhovor Hubbarda a generála Devereauxe v sídle FBI - Hubbard: „Proč jste v New 

Yorku, generále?“ Generál: „Kvůli prezidentovi. Má obavy. Znáte se s ním?“ Hubbard: „Ne, neznám. 

Z novin vím, že mu to dělá obavy.“ Generál: „No, s veškerou úctou k prezidentovi, kdybych mu o Blízkém 

východě a terorismu nepsal výtahy, věděl by o tom kulový. Umí si skvěle krýt záda, chápete?“ … Hubbard: 

„Co mi řeknete o šejku Ahmedu bin Talalovi?“ Generál: „Stará záležitost.“ Hubbard: „Dostali jsme už dva 

požadavky teroristů na jeho propuštění.“ Generál: „To nemůžu.“ Hubbard: „Já vím, že jste ten, co nikdy 

nevyjednává.“  

Záběr od 1:03:11 – Reportáže v TV o atentátu na sídlo FBI: „Je to tragédie hrozivých rozměrů. One 

Federal Plaza byla hlavním stanem protiteroristické jednotky FBI i dalších federálních agentur.“ „Úřady 

zatím nezveřejnily jména mrtvých.“ „Je nejhorší v historii New Yorku, nejničivější.“ „Hlavní světoví 

představitelé zasílají soustrastné dopisy.“ „Boris Jelcin ostře odsoudil terorismus…“109 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Hlavním hrdinou je zvláštní agent a šéf protiteroristického 

oddělení FBI Anthony Hubbard (Denzel Washington). Jde o velmi odvážného a 

odhodlaného černocha středního věku, jenž se snaží rychle reagovat a zabránit 

teroristům zabíjet více civilistů. Vyznačuje se dobrým vůdcovstvím, schopností 

vyjednávat a podporovat své kolegy. Jde mu o spravedlnost. Chová sympatie 

k agentce Kraftové. Nejvíce mu s bojem proti terorismu v New Yorku pomáhá agent 

FBI Frank Haddad (Tony Shalhoub). Pochází z Libanonu a je to šíita. Umí arabsky. 

Je nekompromisní, avšak sympatický. Ve filmu je představena i jeho muslimská 

rodina, zejména 13letý syn Frank. Po zatčení jeho syna generálem, kdy je v New 

Yorku vyhlášeno stanné právo, cítí nespravedlnost a bezmoc. Další důležitou a trochu 

kontroverzí postavou je agentka CIA a odbornice na Blízký východ Elise Kraftová 

(Annette Bening). Její pravé jméno, Sharon Bridgerová, je odhaleno později. Tato 

odvážná žena je neústupná a se životem na Středním východě má zkušenosti, když 
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tam cvičila současné atentátníky, avšak v tehdejší době spojence USA. Umí arabsky. 

Jejím milencem je její zdroj Samir, i když chová sympatie k Hubbardovi. 

 Klíčové záporné postavy: Napůl negativní postavu ztělesňuje generál William 

Devereaux (Bruce Willis). Mezi jeho vlastnosti patří tvrdost, nelítostnost, odhodlání 

a nekompromisnost. Jde o velmi uhlazeného muže. Po vyhlášení stanného práva 

zachází příliš daleko, když umučí jednoho z arabských vězňů. Jeho armáda místo 

pocitu ochrany New Yorku vyvolává útlak a strach obyvatelstva a beznaděj mezi 

arabskými imigranty. Vedle sebevražedných atentátníků hraje významnou, avšak ve 

finále negativní roli Palestinec Samir Nazhde (Sami Bouajila), jenž je prostředníkem 

a milencem Kraftové. V roli zdroje působí vystrašeně, labilně a nedůvěřivě. V závěru 

filmu se z něj vyklube poslední terorista a změní se v sebevědomého fanatika.  

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Agenti FBI a CIA mají oděv jako 

typičtí Američané v 90. letech. Haddad nevystupuje v muslimském oblečení, jeho 

rodina na několika záběrech muslimský oděv má (viz Obrázek 1). Teroristé během 

sebevražedných atentátů nosí pod oděvem rubáš (pohřební roucho), šejk Ahmed bin 

Talal turban, hábit až ke kotníkům a v rukou muslimský růženec (nazývaný tashib či 

mishaba). Obyvatelé New Yorku arabského původu se vyznačují snědší pletí, 

tmavými vlasy, ženy většinou nosí přes vlasy šátky (spíše liberálnějšího typu, k vidění 

je však také niqáb; viz Obrázek 2). Na začátku filmu lze ze záběru v Iráku zahlédnout 

beduíny s velbloudy či pasáky koz v  hábitech. 

 Oběť: Oběťmi sebevražedných útoků jsou civilisté, jde o počet vyšší 600, zahrnující 

zabité v autobuse, v divadle na Broadwayi a v sídle FBI. V závěru zemře i agentka 

Kraftová. Teroristé vyvolají strach po celém velkoměstě, lidé se bojí vycházet na ulici. 

Dalšími oběťmi jsou nevinní arabští imigranti v New Yorku, jímž ubližuje armáda 

zatýkáním, prověřováním a okupací části New Yorku, kde žijí. V ulicích, v nichž se 

koncentrují, se pohybují stovky vojáků se samopaly a obrněná vozidla. Vojáci muže 

Obrázek 9: Rodina Haddadových 

Zdroj: Stav obležení [film]. USA, 1998. Záběr v 48:36. 
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ve věku 14 až 30 let zavírají v odchytovém táboře, odtrhávají je od rodin. Zažívají 

příkoří, beznaděj i strach.  

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Ve filmu se setkáváme s terorismem v podobě sebevražedných 

atentátů příslušníky arabské kultury. Bezhlavě zabíjejí civilisty. Následkem je 

vyvolání strachu a nedůvěry, dále segregace arabských obyvatel New Yorku. 

Terorismus a neschopnost ho zničit vedou k vyhlášení stanného práva ve městě, 

odstartování pronásledování Arabů a nekontrolovanému chování generála. Ve filmu 

je zajímavá nízká míra spolupráce mezi FBI, respektive CIA a armádou. 

 Typ zbraní: Zbraně agentů zahrnují pistole a neprůstřelné vesty. Mezi jejich výbavu 

patří odposlechová zařízení, přístroje na sledování lidí podle tělesné teploty, dále 

různé dekodéry či detektor lži. Armáda disponuje nejmodernější výzbrojí, nejvíce 

samopaly a obrněnými vozy s kanóny a tanky. Nechybí ani provizorní tábor 

obehnaný ostnatým drátem a pytli s pískem. Podezřelé sledují pomocí satelitu. 

Armádu samotnou lze považovat za zbraň proti zbývajícím teroristům. Teroristé 

používají lehčí samopaly či pistole a během útoků podomácku vyrobené bomby, 

respektive výbušninové pásy. Jako zvláštní formu zbraně Newyorčanů různé rasy a 

vyznání proti armádě lze chápat jejich protesty a sjednocení. 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Hlavní hrozbu pro kladné hrdiny 

představují teroristické buňky, jež operují v New Yorku a jež je kvůli jejich 

nepropojenosti složité vypátrat. Vyvolávají strach. Vyznačují se svou krvelačností a 

útoky na bezbranné civilisty. Hrozbou je i samotné jednání generála Devereauxe, 

jenž k nalezení teroristů překračuje meze, například k smrti umučí jednoho 

Obrázek 10: Oděv arabských imigrantů v New Yorku 
Zdroj: Stav obležení [film]. USA, 1998. Různé záběry. 
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podezřelého. Další nebezpečí představuje segregace Arabů v New Yorku v rámci 

stanného práva. Více přiblíží následující úryvky z filmu. 

Záběr od 58:15 – Setkání vysokých představitelů, generálů a agentů v Bílém domě kvůli teroristům 

(po tomto setkání útok na sídlo FBI) – Senátor: „Buď se této hrozbě jednoznačně a bez odkladu 

postavíme, nebo jich za týden budou po celém světě stovky.“ Jiný muž: „Senátore, proč nemůžeme zjistit, 

kdo za tím stojí?“ Jiný muž: „Zdá se, pánové, že konvenční prostředky na ten úkol nestačí.“ Další: „A kdo 

je za těmi, co jsou za tímhle?“ Jiný muž: „Libye, Írán, Irák. Možná Sýrie.“ … Další muž: „Zjistěte, co 

jsou zač, a zničte je.“ … Účastnice: „Já nechci malovat čerta na zeď, ale pořád se to stupňuje. Napřed 

autobus, pak divadlo. Co bude teď?“ Poslanec: „Nepošleme na ně Národní gardu?“ Muž: „Ta je na 

potlačování nepokojů, senátore, ne proti teroristům.“ Senátor: „Tak armádu, armáda má přeci krizové 

plány!“ Žena: „Ale existuje bohužel právní doktrína, že armádu nelze nasadit. Nikdy proti vlastním lidem.“ 

Generál: „Armáda je meč, ne skalpel. Senátore, neposílejte armádu do amerického města.“ … Hubbard: 

„FBI má úkol reagovat. Armáda musí bránit. Přítomnost armády vážně naruší naše pátrací možnosti, omezí 

naši operativnost. Zatlačí zločince hlouběji do podzemí, a hlavně nemůžete válčit proti nepříteli, kterého 

nevidíte.“ … Poradce: „Ano, musíme postupovat opatrně. Já nevím, jestli znáte Sharon Bridgerovou. 

Sharon se během války v Zálivu účastnila naší tajné operace v Iráku.“ Kraftová: „Určitě všichni znáte 

tradiční strukturu teroristické sítě. Jedna buňka řídí ostatní. Usekněte hlavu, tělo odumře. Bohužel, zde 

stará moudrost neplatí. Podle nového modelu funguje každá buňka nezávisle. Usekněte jednu, na jejím 

místě se objeví další. Autobus 87 byl prací první buňky, jejíž zbytky pravděpodobně FBI zneškodnila. A to 

aktivovalo druhou buňku. Divadelní gala. Domníváme se, že tu máme nejvýš tři, čtyři buňky.“ 

Záběr od 1:10:07 – Počátek uvedení stanného práva v Brooklynu do praxe – Reportér: „Všechny oči 

se nyní upírají na New York, aby se přesvědčily, zda stanné právo ukončí útoky teroristů.“ Projev generála 

z Brooklynu: „Dobré ráno. Podle zákona, který dnes podepsal pan prezident, vyhlašuji s okamžitou 

platností v tomto městě stanné právo. Podle našich vědomostí proti nám stojí maximálně dvacet nepřátel. 

Skrývají se v populaci sčítající milion lidí. Podle našich zpravodajců hovoří nejspíše arabsky a je jím něco 

mezi 14 až 30 lety. Máme tedy přibližně 15 000 podezřelých. Tento počet můžeme omezit na ty, kdo do země 

přijeli v posledním půl roce. Dvacet nepřátel se skrývá mezi dvěma tisíci. Pokud jste jedním z oněch dvaceti 

mladíků, můžete se ukrývat v populaci podobného etnického zázemí. Ale bohužel pro vás už nikde jinde. A 

tato populace je podle klasického přistěhovaleckého vzorce koncentrovaná právě sem do Brooklynu. Máme 

v úmyslu tuto čtvrť uzavřít a pak ji pročesat. Toto je země neomezených možností. Také možností vzdát se 

nám. Po dnešním západu slunce bude každý mladý muž odpovídající popisu a odmítající spolupráci zatčen 

a zadržen. Morálku obyvatelstva nic nepodryje víc, než když je komandují jejich vlastní lidé. Nepřítel by se 

krutě zmýlil, kdyby podcenil naše odhodlání. Stojí proti nejstrašlivější vojenské síle v dějinách lidstva.“ 

Záběr od 1:24:57 – Rozhovor mezi Hubbardem a poradcem prezidenta o generálu Devereauxovi, 

pak se přidá Kraftová - Hubbard: „Musíme armádu odvolat.“ Poradce: „Nemůžeme ji odvolat, dokud 

hrozba nepomine.“ Hubbard: „Armáda představuje hrozbu. Vymkne se kontrole. Devereaux zabíjí 

nevinné. Vy jste ho pustili ze řetězu, tak ho zase přivažte.“ … Poradce: „Zaprvé, to Devereaux zajal šejka.“ 

Hubbard: „Devereaux? Takže ho máme.“ Poradce: „Howarde, myslíte, že vláda pracuje jako jednolitá 

skupina? Vždyť my všichni, vy i já, všichni chtěli šejkovu hlavu na talíři. Hon na teroristy nezačal generál 

Devereaux, on ho jenom trochu vylepšil. … Hube, co uděláme? V určitých kruzích začíná převládat názor, 

že bychom měli šejka pustit. My ho unesli. Přenecháme to nějakému soudci a ten ho propustí.“ Hubbard: 

„Přece nebudeme pardonovat vrahy! Žádné vrahy! To nemůžeme!“ Poradce: „Sharon doufá, když 

budeme předstírat, že ho pouštíme, dostaneme se k buňce.“ … Nyní hovoří Kraftová a Hubbard sami. 

Kraftová: „Dva roky jsem řídila síť v Iráku. Samir najímal lidi mezi šejkovými stoupenci a já je na severu 

cvičila. Šejk nám měl pomoci svrhnout Saddáma. Byl náš spojenec. Platili jsme ho. Pak se změnila 

politika. Ne že bysme je přímo prodali, prostě jsme jim přestali pomáhat. Zmasakrovali je. Tak jsem zrušila 

operaci a přijala další úkol.“ Hubbard: „Napřed jste jim pomohla… Masakrovali je. Museli se dostat za 

hranice. Jenže jsou na seznamu teroristů, takže jste jim sháněla víza… A co vlastně dělali? … Říkala jste, 

že jste je cvičila. Základní postupy, podvratná činnost. To jste řekla, ne? Učila jste je dělat bomby. Proto 

jste se zajímala o způsob zapojení bomby v tom modrém autobuse. Teď tu dělají jen to, co jste je naučila.“110 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Zlo pro záporné hrdiny 

(teroristy) představují USA, a to nejen kvůli svému chování a zasahování na Blízkém 

                                                 
110 Stav obležení [film]. USA, 1998. 
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a Středním východě, ale také kvůli zajetí vůdce teroristů, šejka bin Talala. Příčí se 

jim to, že se USA snaží světu vnucovat svou podobu vidění a chování. Hrozbu pro 

ně představují také akce FBI, CIA a armády v New Yorku, avšak až druhotnou. Zlo 

z pohledu záporných hrdinů definuje Samir (viz níže). 

Záběr od 1:12:58 – Kraftová a Hubbard navštíví Samira v Brooklynu ohledně informací, ten se bojí 

odhalení – Samir na Kraftovou: „Co tady kurva děláš?! Nevíš, co se venku děje? Zabíjejí tam Araby!“ 

Hubbard: „Ale vy to můžete zastavit.“ Samir: „Jak to myslíte? Je tady armáda! Zrovna zřizují výslechová 

centra. Je to hrůza. Mučí lidi ve sklepích!“ 

Záběr od 1:34:56 – Odhalení Samira Kraftovou jako poslední buňky v lázních, kde se Samir 

připravuje na útok - Kraftová: „Co se děje? Proč tu nejsou?“ Samir: „Oni přijdou, neboj.“ Následně 

Samir provádí očistu a bere si rubáš. Kraftová: „Co děláš? ... Nikdo sem už nepřijde, viď? ... Ty jsi 

poslední buňka!“ Samir s pistolí v ruce: „Žádná buňka nebude poslední! To je jen začátek!“ ,,, Kraftová: 

„Jak jsem to mohla přehlédnout?“ Samir: „Jen kvůli penězům. Myslíte, že v penězích jsou moc. Ve víře je 

moc!“ Kraftová: „Neříkej mi, že jsme financovali vaše akce.“ Samir: „Svět je kulatý, Sharon.“ Kraftová: 

„Samire, korán učí…“ Samir: „Nehovoř o koránu, hloupá ženo! Napřed jste mě nechali v Iráku jako 

mrzkého psa. Zajali jste našeho vůdce, svatého muže! Uvěznili jste ho za kázání božího slova! Teď 

konečně zakusíte následky vaší snahy naučit svět, jak má žít!“ Kraftová: „To stačilo. Dokázali jste to. 

Proč prolévat krev? Ti ubožáci tam venku… Pochodují za vaši věc, krucifix!“ Samir: „Jo. A také se stanou 

našimi mučedníky!“111 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Země Blízkého a Středního 

východu ve filmu nejsou přímo zobrazeny ani se v nich neodehrává děj, vyjma 

televizních záběrů po bombovém útoku v Saúdské Arábii a jedné scény v Iráku 

v úvodu filmu, kde dojde k zajetí šejka, vyobrazeném jako pouští vyplněný stát bez 

zeleně a s tradičním způsobem života (beduíni, pasáci koz). Další státy přímo 

vyobrazeny nejsou, jen se o nich hovoří, a to o Palestině či Libanonu (Bejrút). Agent 

Haddad pochází z Libanonu a Samir je Palestinec. 

Záběr od 17:01 – Kraftová o svém pobytu v Bejrútu: „Americká univerzita v Bejrútu. Od '79 4 roky. 

Otec tam učil ekonomii... Hrozná tragédie. Bylo tam skoro jako v ráji. Jako v exotické Paříži.“ 

Záběr od 36:10 – Hubbardovi dojde, že Samir je informátor Kraftové, rozhovor v sídle FBI – 

Hubbard: „Bráníte si svý, co? Je to tak? Je to váš majetek, váš práskač, pracuje pro vás. Vy jste jeho 

kontakt, že jo?“  Kraftová: „Palestinec není leckdy jenom národnost, je to i jejich jakási profese. A velmi 

výhodná.“ Hubbard: „Takže to je váš práskač, jo?!“ Kraftová: „Můj, váš, izraelský nebo saúdský, na 

Blízkém východě spí čas od času každý s každým… Samir je můj důležitý projekt už velmi dlouhou dobu. 

Bude se bavit jen a jen se mnou. Má výtečný styky a je to hrozně labilní člověk… Je lehké dostat se mezi 

ně, Franku? Máte mezi nimi dobré zdroje? Kolik lidí máte v Hamásu, hmm?“ 

Záběr od 48:54 – Oslava agentů FBI i Kraftové v baru po dopadení několika teroristů – Kraftová na 

Hubbarda: „Můj první kluk byl Palestinec. Otec mi říkal: ‚Holka, nachytají tě na své utrpení.‘ Byl jste tam 

někdy, viděl jste tábory?“ Hubbard: „Ne, neviděl.“ Kraftová: „Jsou dost strašné, a přitom tam žijí tak 

neuvěřitelně milí a pohostinní lidé.“ Hubbard: „Ale stojíte proti nim.“ Kraftová: „Proti šílencům. 

Nedůvěřuji nikomu hluboce oddanému.“112 

                                                 
111 Stav obležení [film]. USA, 1998. 
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 Jazyky Blízkého a Středního východu: Arabština se ve filmu užívá. Ovládá ji agent 

Haddad a agentka Kraftová, kteří pomáhají Hubbardovi s překladem. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Islám tvoří významnou součást filmu. Jde nejen 

o zdroj identity a odhodlání teroristů, ale také o součást kultury a náboženskou 

příslušnost arabského obyvatelstva New Yorku. Je vyobrazováno jako mírumilovné 

náboženství (např. v podání víry agenta Haddada), ale i víra, jež ospravedlňuje 

atentáty. Velké pozitivum představuje vysvětlování taktik teroristů i rituálů islámu. 

Zobrazováno je modlení či příprava na sebevražedný atentát. Více přiblíží výňatky. 

Záběr od 31:38 – Laboratorní testy oděvu teroristů z druhého autobusu – Laborant: „Bavlna. Čistá 

neupravená egyptská bavlna.“ Agent: „Takže jsou z Egypta?“ Laborant: „Ne, říkám jenom, že tohle 

používají při pohřbech.“ … Hubbard: „Měl na sobě rubáš.“ Haddad: „Mysleli to vážně.“ 

Záběr od 32:55 – Rozhovor Kraftové a Hubbarda o atentátnících z autobusu - Kraftová: „Pohřební 

rubáš je poslední krok při rituálu sebeočištění. Nejdřív půst, potom…“ Hubbard: „No, a pak omytí těla a 

rubáš. Jo, to jsem viděl v televizi. Chci něco, co nevím.“ Kraftová: „V březnu jsme identifikovali muže 

odpovědného za loňský útok na vojenská kasárna. V srpnu jel do Libanonu, kde byl zadržen… Je to šejk 

Ahmed bin Talal. Iráčan. Něco jako náboženský vůdce.“ Hubbard: „Něco jako oddaní stoupenci?“ … 

Kraftová: „Je právě vyslýchán. Nechtějí zveřejnit obvinění.“ Hubbard: „Co jeho stoupenci?“ Kraftová: 

„No, jsou odhodlaní ke všemu… V téhle hře zvítězí ti nejodhodlanější.“ 

Záběr od 39:41 – Emotivní hovor v posteli mezi Kraftovou a Samirem - Samir: „Víš, někdo to v táboře 

prostě nevydrží. Pro bratra to bylo pomalé umírání. Stále žil jenom pro filmy. Pak přišel nějaký šejk a řekl 

mu, že zemřít pro Alláha je krásné. A že když splní úkol, o naše rodiče bude dobře postaráno a on že pak 

bude žít v ráji se 70 pannami. Chápeš, 70. A můj bratr tomu hrozně chtěl věřit. Pověsil na sebe deset patron 

dynamitu a šel do kina. Byl jsem najednou důležitý. Nemá to hlavu ani patu. Nerozumím tomu.“ Kraftová: 

„Koho ty se vlastně bojíš zradit? My je známe. Mrzačí, kladou bomby. Představují Palestinu, kterou chceš 

postavit? Využívají tě.“ Samir: „Ale to ty taky. Všichni využívají Palestince.“ 

Záběr od 44:26 – Kraftová a Hubbard řeší povolení k prohlídce bytu podezřelých Arabů – Kraftová:: 

„Nemůžeme čekat na povolení ani dvě minuty, natož dvě hodiny. Můžou se každou chvíli vypařit! Musíme 

rychle… Vy to nechápete! Jsou to profíci! Od dvanácti let utíkali před takovými jako vy, před lepšími než 

vy.“ … Hubbard: „Jasný, jenže je to nezákonné… Myslíte, že to chci? Že mi dělá dobře, když mi někdo 

uteče? Když je neseberu zákonně, tak do dvou hodin jsou venku a je jedno, jestli u nich najdu semtex, 

plutonium, dynamit nebo samozapalovací dřevěné uhlí. Bez řádného povolení jsou venku. Jasné?“ 

Kraftová: „Ale oni mají také povolení. Povolení od Boha. Oni klidně zemřou. Vaše zákony jsou jim pro 

srandu!“ Hubbard: „Tak moje? Pokud vím, tak jste taky Američanka. Taky znám váš osobní spis. Moc mě 

mrzí, že už je po studené válce a vy vládci světa ze CIA jste přišli o práci. V Afghánistánu a Rusku a Íránu, 

ale tady není Blízký východ.“ 

Záběr od 1:07:30 – Debaty v televizi ohledně Arabů, vše v TV - Moderátor: „Měli jsme tady v New 

Yorku tři bombové útoky, 600 mrtvých. Jak policie, tak FBI zatím, zdá se, tápou. Potřebujeme tedy 

armádu?“ Žena v TV: „To rozhodně. Kolik lidí ještě musí zahynout, než armádu povoláme?“ Oponent v 

debatě: „Ale naše americké vládní jednotky nemají policejní výcvik. Proto máme policii, proto máme FBI. 

Nechceme přece v Brooklynu okupační vojsko!“ Žena: „FBI selhala ve svém úkolu. To je jasné. Selhala při 

Obrázek 11: Irák 
Zdroj: Stav obležení [film]. USA, 1998. Různé záběry. 
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ochraně.“ Devereux v TV: „Jde tu o útok. Vypukla válka. To, že se odehrává uvnitř hranic, znamená, že 

je to nový druh.“ Výpovědi lidí v TV: „Arabáci si s tím nejdřív začli doma a teď to tahají sem k nám.“ 

Oponent v debatě: „Lidé musí chápat, že slovo Arab není synonymem pro teroristu… Islám je 

náboženství míru. Tito lidé znesvěcují svatý korán.“ Jiný muž: „Obchodník Abdul Hassam byl dnes zbit a 

jeho obchod byl vyrabován.“ Reportér: „Prezident dnes vydal prohlášení: ‚Jednou z našich největších 

svobod je nemuset se bát.‘“ Jiný reportér: „Většina Američanů podporuje jakýkoliv druh vojenské 

intervence.“113 

 Symbolika: Film obsahuje bohatou symboliku, zejména v kancelářích CIA či 

v armádě. Z dnešního pohledu je zajímavé samotné místo dění filmu a ukázka Dvojčat 

jako dominanty města, když záběry zobrazují New York zdálky. Plno hesel lze 

postřehnout z transparentů protestujících v jazycích přistěhovalců (např. španělštině 

či arabštině). Silně působí vyobrazení rituálu sebevražedných atentátníků (mytí těla a 

oblečení rubáše). Irák na začátku filmu je vyobrazen jako tradiční země, neboť jsou 

k vidění například beduíni. Šejk v zemi jede v Mercedesu, typickém pro oblast. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisí: Ve filmu se objevují všechny sledované 

pojmy, nejvíce terorismus a Arab. Terorismus je chápán jako negativní projev 

fanatických muslimů. Generál Devereauxe Araby v New Yorku vnímá jako negativní 

celek, ačkoli se tomu snaží kladní hrdinové i následně protestující v ulicích zabránit. 

Ve filmu je hojně vysvětlován islám jako takový (učení Alláha, barva islámu), ale i 

fungování teroristických buněk (rekrutování sebevražedných atentátníků, nový model 

buněk). Dále ve filmu zazní organizace, jež na Blízkém východě fungují, jako Hamás. 

Co se týče Arabů, respektive muslimů, ti jsou ve filmu vykreslováni jak negativně, 

tak pozitivně. Film ukazuje styl jejich života v Brooklynu, jejich obchody, restaurace, 

trhy. Působí integrovaně, neboť se mezi nimi pohybují nearabští obyvatelé. 

Záběr od 5:43 – Hodnocení varovného únosu autobusu agenty FBI – Zkreslený hlas z kazety od 

vyděračů: „Tohle je první a poslední varování očekávání splnění našich požadavků. Už nebude žádné další 

vyjednávání. Žádná další komunikace. To je všechno.“ Agentka Tina Osuová: „Jaké požadavky? Postřehli 

jste nějaké?“ Agent Johanssen: „Možná je to fór.“ … Hubbard: „Takže, co víme. Máme tu modrou barvu 

a taky zkreslovač hlasu. Co vás napadá?“ Haddad: „Zkreslovač koupíš kdekoli.“ … Hubbard: „Co 

politický boj pravičácké milice?“ Osuová: „Tohle nedělají.“ Haddad: „Islámský džihád nemá smysl pro 

humor. A Hamás tu má zlatý důl. Byli by sami proti sobě.“ Hubbard: „To chápu.“ Osuová: „Navíc barva 

islámu je zelená, ne modrá.“ Hubbard: „Taky dobrý postřeh. Tino, dej to, prosím tě, všechno dohromady 

                                                 
113 Stav obležení [film]. USA, 1998. 

Obrázek 12: Muslimové v New Yorku 
Zdroj: Stav obležení [film]. USA, 1998. Různé záběry. 
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a do večera mi připrav seznam možných podezřelých…“ … Haddad: „Hube, všichni tomu rádi obětujeme 

víkend, já určitě, ale tak mě napadá, byl spáchán nějaký zločin? Útok smrtící barvou.“ Hubbard: „Nelíbí 

se mi to. Znají výbušniny, což se dá samozřejmě lehce stáhnout třeba z internetu, ale znají také náš reakční 

čas. Zavolají a odkráčejí. Nelíbí se mi to.“ 

Záběr od 17:59 – Dění před prvním opravdovým sebevražedným útokem na autobus, na místě jsou 

Hubbard, Haddad i Kraftová - … Haddad: „Řidič se jmenuje Larry Kaiser. Tvrdí, že mají na těle 

výbušniny. Mají automatické zbraně a nejspíš úplně všichni mluví arabsky.“ … Kraftová: „Oni nechtějí 

vyjednávat.“ Haddad: „Co teda?“ Kraftová: „Čekají jenom na kamery, aby to všichni viděli. Odstřelovači 

jsou na místě? … Ať střílí. Ihned je zabijte! Hele, vyhrát tuhle hru už nemůžete…“ 

Záběr od 1:28:13 – Reportáže o dění v Brooklynu (odvod Arabů), poté reakce Haddada - Reportéři: 

„Prezident se zúčastní uzavřeného zasedání se starostou New Yorku, guvernérem New Yorku a vrchním 

státním návladním New Yorku.“ „Odvádějí je od dětí a manželek. Zavírají je na stadionech, jako jsme to 

dělali s Japonci.“ „Nyní bychom měli všichni prohlásit, že tito lidé jdou naši bratři…“ „Naše vojska nám 

musí mírovou cestou získat zpět demokracii, o níž nás tito lidé připravují.“ „Lidé z Brooklynu nechtějí 

představovat rukojmí. Přidejte se k nám a k náboženským vůdcům pochodu!“ „Co kdyby to byli černoši 

nebo Italové, Portorikánci, Číňani?“ Haddad reaguje na televizi: “Američtí Arabové jsou viditelnou a 

zranitelnou skupinou bez většího vlivu. Kritici tvrdí, že jde o rasistické rozhodnutí, k němuž by se vláda 

neodhodlala, kdyby šlo o jinou skupinu…“ 

Záběr od 1:32:50 – Kraftová a Samir se snaží dopadnout poslední buňku, u Samira doma – Samir 

komentuje reportáž v TV: „Podívej se na to! Arabové a Židi, bok po boku. Černí i bílí, křesťani a 

muslimové. Je to smutný.“ Kraftová: „Co, co je smutné? Řekni to. Chystají útok na průvod? Řekni to!“ 

Samir: „Umíš si představit lepší cíl?“114 

 Sledované pojmy → terorismus – ano; terorista – ano; džihád – ano; svatá válka – 

ano (pouze zmínka); islám – ano (nepřímo); muslim – ano; Arab – ano (nejvíce) 

 

4.1.3 Tři králové 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Dějiště představuje primárně Irák, a to na několika místech – na 

americké vojenské základně, ve vesnici a následně ve větším bunkru u Karbaly a 

v závěru na irácko-íránské hranici. Okrajově je zobrazen život hrdinů v USA. 

 Časové ukotvení: Děj se odehrává těsně po skončení války v Zálivu v březnu 1991 

(operace Pouštní bouře). 

 Počet postav: Počet postav je relativně pestrý, vedle čtyř hlavních postav zahrnuje i 

řadu postav vedlejších (reportérka Adriana Cruz, voják Wogaman, vůdce povstalců 

z irácké vesnice, kapitán a plukovník americké armády atd.). Film disponuje dalšími 

postavami, jež sčítají Iráčany či irácké a americké vojáky. 

 Konec děje: Cílem hlavních hrdinů je tajně získat zlato od Iráčanů, o němž se 

dovídají z mapy iráckého zajatce. To se jim sice podaří, avšak ve finále ho téměř celé 

rozdají. Během výpravy je zajat Troy Barlow, jehož se povede osvobodit, avšak na 

následek střelné rány zemře Condar Vig. Hlavní satisfakcí hrdinů v závěru je pomoc 

                                                 
114 Stav obležení [film]. USA, 1998. 



   

55 

 

několika desítkám iráckých povstalců dostat se do bezpečí do Íránu. Hlavní hrdinové 

se díky reportáži Adriany Cruz nedostanou před vojenský soud za porušení příměří. 

 Odkazy k realitě: Film se odehrává po reálné válce v Zálivu, jež skončila na konci 

února 1991 a v níž šlo o osvobození Kuvajtu od Iráku. Hovoří se v něm často o 

iráckém prezidentovi Saddámu Husajnovi, jenž je ve filmu vykreslen negativně. 

Objevuje se často na malbách na budovách v Iráku, a to v pozitivních rolích. Další 

osobou, zmiňovanou ve filmu, je bývalý prezident USA George H. W. Bush. 

V úvodu filmu hlavní hrdinové hovoří o americkém fotbale a jeho hvězdách. Ve 

filmu je k vidění řada produktů západních značek, jež Iráčané odcizili z Kuvajtu. 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Hlavní postavy ztělesňují čtyři američtí vojáci, kteří po 

skončení války touží po lepším životě, a proto se rozhodnou pro ukradení kuvajtského 

zlata odcizeného Irákem. Major Archie Gates (George Clooney) má z nich nejvyšší 

hodnost a nejvíce zkušeností z válek. Je to velmi odhodlaný člověk, který se řídí tím, 

co je nutné v dané situaci. K loupeži se přidává, původně se s ním nepočítalo. Troy 

Barlow (Mark Wahlberg), novopečený otec a milující manžel, šel do války 

dobrovolně, aby zajistil rodinu. Ve filmu dojde k jeho zajetí, avšak v závěru je 

osvobozen. Černoch Chief Elgin (Ice Cube) se vyznačuje svou odhodlaností a 

vtipností. Nesnáší rasismus a věří v Boha (Ježíšův oheň). Největšího komika 

ztělesňuje postava Conrada Viga (Spike Jonze), který šel do války také jako 

dobrovolník a nezažil v ní vysněné vzrušení. Jeho vzorem je Troy Barlow. Mluví 

poměrně rasisticky a některé věci mu unikají. Jde však o oddaného přítele, který při 

osvobození Barlowa podlehne zásahu kulkou. Významné vedlejší postavy zahrnují 

vůdce iráckých povstalců z malé vesničky Amira Abdulaha a odhodlanou reportérku 

NBS a držitelku několika cen Emmy Adrianu Cruz, jež touží po natočení skvělé 

reportáže z války. V závěru se proslaví tou z převedení iráckých povstalců americkou 

armádou do Íránu. Doprovod na cestách jí dělá komický voják Walter Wogaman. 

 Klíčové záporné postavy: Ve filmu nejsou hlavní záporné postavy. Troye Barlowa 

mučí kapitán Said (Saïd Taghmaoui), muž, kterého válka připravila o rodinu. 

Nepřítele pro irácké povstalce představuje irácký prezident Saddám Husajn a jeho 

armáda (Saddámovi gardisti). Husajn ale ve filmu nehraje, pouze se o něm hovoří. 
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 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Američtí vojáci nosí béžové 

maskáče, klasický vojenský oděv. Ve filmu je řada iráckých vojáků, kteří se vyznačují 

zelenými maskáči a černými barety s malým kovovým orlem uprostřed. Iráčané 

obecně mají snědší pleť a tmavé vlasy. Vousy příliš nenosí, spíše knírky. Působí 

ztrhaným a vyčerpaným dojmem. Oděv mají často špinavý. Nosí zejména košile, 

bundy a kalhoty, na hlavě různě namotané šátky, tzv. kefíji (palestiny). Irácké ženy 

nosí zejména černé šátky ve formě hidžábu (zahalené vlasy a krk; viz Obrázek 13). 

Některé volí i černé hábity. Ve filmu působí statečně a nijak extrémně podřazeně. 

  Oběť: V tomto filmu jde o oběti spíše nepřímé, vyjma zabití jednoho z hlavních 

hrdinů Viga a zajetí a mučení Barlowa. Ač již skončila válka, Iráčané nespokojení 

s Husajnem jeho vládu nelibě nesou. Jeho armáda je utlačuje, často je bez otálení 

střílí nebo chce nechat vyhladovět. Obětí války jsou iráčtí civilisté, ale i irácká 

příroda (viz Obrázek 14). 

Obrázek 14: Zničená krajina Iráku po válce 
Zdroj: Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. Záběry v 27:14, 27:45. 

Obrázek 13: Iráčtí povstalci a dezertéři 
Zdroj: Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. Záběry v 1:08:10, 1:08:35, 1:20:44, 1:31:10, 1:06:27, 1:43:45. 
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Záběr od 16:23 – Hlavní hrdinové v džípu na cestě do vesnice se zlatem – Vig a Elgin se baví o 

americkém fotbale, Vig podceňuje „černé“ hráče, Elgina to rozčiluje. Elgin na Viga: „Ty bílej… žádnýho 

Iráčana nezastřelíš!“ Vig: „Zastřelím Iráčana! Ustřelím mu palici!“ Barlow: „Chiefe, radši ho ignoruj, 

nebo to bude ještě horší.“ … Vig: „Nezažili jsme žádný vzrůšo.“ Gates: „Chcete zažít vzrůšo?“ Vig: „Jo, 

já chci, pane.“ Gates: „Tohle vás zajímá? Shodili jsme sem spoustu bomb a zaživa upálili spoustu lidí.“ 

Vig: „To jsme viděli na CNN, ale Troy jednoho zastřelil.“ Gates: „Střelil jste ho do krku?“ Barlow: „Ano, 

pane.“ Vig: „Kurevská rána. Byl jsem tam. Složil ho na 400 yardů, vylítl 3 stopy do vzduchu. Byla to šílená 

rána.“ … Gates: „Víte, co kulka způsobí? … Takže, konkrétně. Nejhorší na zranění střelnou zbraní, pokud 

to přežijete, je takzvaná sepse.“ Elgin: „Otrava krve.“ Gates: „Správně. Kulka vám protrhne střevo, vytvoří 

dutinu mrtvé tkáně, ta dutina se naplní žlučí a bakteriemi a jste v hajzlu.“ 

Záběr od 27:12 – Hovor reportérky Cruz s Wogamanem o válce - Cruz: „Kde jsou kruci ty bunkry?“ 

Wogaman: „Měly by bejt tady. A co ty ohně?“ Cruz: „O těch už jsem reportáž dělala.“ Wogaman: „A co 

stěhování vzácných pelikánů z bažin?“ … Cruz: „O zvířatech se toho napsalo už moc. Je to jen ztráta času. 

Koukněte na ty ubohý ptáky. Umřou kvůli podělaný ropě. Ekologická katastrofa. Je to fakt, kurva. Tohle 

je taková hrůza. Ježíšikriste.“ Wogaman: „Zkurvený ptáci. Vidíte je? Je to tak smutný.“115 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Ve filmu již nejde o válku, spíše o vyobrazení občanských 

nepokojů, zajetí či mučení povstalců. Hlavní hrdinové poruší mír a pokusí se o loupež 

iráckého zlata. Ve filmu je k vidění mnoho přestřelek. 

 Typ zbraní: Vojáci USA disponují tehdejší moderní výzbrojí, a to samopaly, 

pistolemi, výbušninami, neprůstřelnými vestami a plynovými maskami, dále 

buginami, nákladními auty, vojenskými džípy s kanóny či vrtulníky. Saddámovi 

gardisté vlastní také samopaly, avšak ne tak moderní. Ve filmu užijí i bazuku, tank 

či minomety. Vyobrazeno je mučení Barlowa elektřinou. Vzbouřenci mají také 

samopaly typu Kalašnikov či pušky. 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Ve filmu není přímo zlo 

zobrazeno, avšak často se negativně hovoří o Saddámu Husajnovi jako o tom, kdo 

povstalce potlačuje a také kdo napadl Kuvajt. Například Adriana Cruz ve filmu říká, 

že ani neví, jaký válka měla smysl, a že ublížila i přírodě (viz výše). Negativně působí 

jednání kapitána a plukovníka americké armády v závěru filmu, kdy nejdříve nechtějí 

pomoci převést Iráčany do Íránu. Následující výpovědi popis vystihnou konkrétně.  

Záběr od 25:22 – Hovor mezi hlavními hrdiny krátce po odjezdu z vesnice se zlatem – Barlow: „Co 

se to tam kurva dělo? Civilisti plivaj na vojáky, vojáci střílej civilisty. Dělali, jako bysme tam nebyli.“ 

Gates: „To se nám vzdali a teď jdou po civilistech.“ Vig: „A proč odbouchli tu cisternu?“ Elgin: „Chtěj 

ty lidi vyhladovět.“ Barlow: „Proč?“ Gates: „Bush řekl, aby se vzbouřili proti Saddámovi. Mysleli, že je 

podporujeme, ale to se spletli.“ …  Elgin: „Kde je další bunkr?“ Barlow: „Na mapě je to asi 20 kiláků.“ 

Gates: „Tam není. Něco bylo s tou studnou.“ Barlow: „S jakou studnou?“ Gates: „Uprostřed vesnice. Ti 

vojáci ji hlídali. Vsadím se, že tam je bunkr. On nám lhal. Musíme se tam vrátit.“ Barlow: „Hele, mně už 

se tam nechce. No tak, já mám rodinu. Když budu kripl jenom proto, že jsem se nechal střelit až po válce, 

bude to pěkně blbý, ne, majore?“ Gates „Co je v životě nejdůležitější?“ … Barlow: „Respekt.“ Gates: „Z 

toho moc nemáte.“ Vig: „Tak láska?“ Gates: „Snad v Disneylandu.“ Elgin: „Vůle Boží.“ … Gates: 

„Nutnost. Když lidi dělají, co je pro ně nejnutnější v danou chvíli. Právě teď je pro Saddámovy jednotky 

nutný potlačit povstání. Nás se ani nedotknou.“ 

                                                 
115 Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. 



   

58 

 

Záběr od 1:09:01 – Gates, Vig a Barlow s povstalci vyjednávají záchranu Barlowa (v místnosti plné 

luxusních aut) – Druhý vůdce povstalců o autech: „Z Kuvajtu.“ … Gates: „My je potřebujem proti 

Saddámovým vojákům.“ Druhý vůdce: „Nesmím dát.“ Elgin: „A jak to, že ne? Saddám prohrál, takže je 

zabavujeme.“ Gates: „Jsme armáda USA.“ První vůdce: „Jste tři chlapi s houfem civilů a bez džípu.“ 

Druhý vůdce: „Chceme peníze. Chybí nám na jídlo, na život.“  První vůdce (překládá slova druhého): 

„Americká armáda je velká. Má letadla a tanky a my nic.“ Gates: „Tak podívejte. Povstaneme společně. 

Přelož to. Povstaneme! Vidíš nás? Hodně ras, mnoho národů, mnoho národů. Pracujeme spolu. Mluv, 

Chiefe.“ Elgin: „Ano, jsme spojený…“ Gates: „Spojený.“ Gates: „George Bush, George Bush chce vás.“ 

Elgin: „Tebe. Tebe! Bojuj za svý práva.“ Druhý vůdce: „George Bush?!“ Elgin: „Chce tebe! Chce tebe! 

Ano! Chce všechny! Ano! My se mu postavíme spolu! Spolu natrhneme Saddámovi prdel!“ Gates: 

„George Bush vás chce! Bush tě chce, a tebe taky. Chce, abyste bojovali za svobodu, a Amerika se pak 

přidá. Bůh žehnej Americe a taky svobodnému Iráku!“116 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Co se týče vidiny zla ze strany 

Saddámových přívrženců, jsou to Američané (zájem o ropu, moc a peníze, pomoc 

bohatým Kuvajťanům atd.) a po skončení války také iráčtí vzbouřenci, kteří se staví 

proti vládě Husajna. Výpovědi představí pohled na nepřítele záporné strany. 

Záběr od 19:58 – Hovor mezi hlavními hrdiny při cestě do vesnice se zlatem - Gates: „Až tam vlítnem, 

necháme zbraně zajištěné. Oslepíme je silou amerického šarmu.“ … Vig již ve vesnici: „Kde je ten bunkr?“ 

Gates: „Támhle. Ne, támhle!“ … Gates: „Rozkaz prezidenta Spojených států amerických. Rozkaz 

prezidenta Spojených států amerických.“ … Vig do megafonu: „My jsme armáda USA. My jsme armáda 

USA. Jsme tu, abychom vás chránili. Zachovejte klid…“ Gates již v bunkru: „Rozkaz prezidenta Bushe. Je 

to součást příměří.“ Muž na něj v arabštině: „Jste jak řezníci potřísněný naší krví.“ 

Záběr od 57:44 – Hovor vůdce povstalců z vesnice s Gatesem, Vigem a Elginem ve skrýši – Vůdce 

povstalců: „Já jsem studoval v Anglii. Co je? Otevřel jsem pár hotelů poblíž Karbaly. Dařilo se mi, ale 

začala tahle válka. Vy jste mi vybombardovali kavárny. Teď máme odstranit Saddáma, ale Bush nás 

nechal na holičkách. Neuvěřitelné.“ Jiný z povstalců: „Koukněte na ty lidi. Kde jsou Američané teď? Kde 

je teď vaše armáda?“ … Gates: „Kde je Barlow?“ Vůdce: „Dostali ho.“ Gates: „Kde ho drží?“ Vůdce: 

„V bunkru v oáze. Patří Saddámovým gardistům.“ … Gates: „Znáš cestu?“ Vůdce: „Ano, ale čím tam 

pojedem? … A proč nezavoláte o pomoc?“ Gates: „Čím? Nemáme vysílačku.“ Vůdce: „Dobře. Najdeme 

vozidlo, vy se vrátíte pro helikoptéru a osvobodíte ho?“ Gates: „To nepůjde.“ Vůdce: „Proč ne? Máte 

obrovskou armádu.“ Gates: „Nemáme se do ničeho míchat. Zabili jsme irácké vojáky a porušili mír.“ 

Vůdce: „Víte, co si myslím? Že vy to zlato kradete. My bojujeme proti Saddámovi a vy kradete zlato… 

Mají v poušti půl milionu mužů a pro ty cihly pošlou jen čtyři maníky? To bych neřekl.“ Gates: „Musíme 

najít Troye, tak kolik bys chtěl za pomoc?“ … Vůdce: „Pojedem na íránskou hranici… Musíme se dostat 

do uprchlického tábora. Nejbližší je v Íránu.“ Gates: „Vy si můžete koupit cestu ven.“ Vůdce: „Ne. 

Saddámovi vojáci si nevezmou Saddámovo zlato. Máme šanci, jen když pojedeme s Američany.“ Elgin: 

„My na íránskou hranici nemůžeme.“ … Vůdce: „Komu nepomůže, když nás tu necháte povraždit. Hmm? 

Velká armáda demokracie razí diktátora a zachrání bohaté Kuvajťany. A vás zavřou, když nám pomůžete 

utéct před stejným diktátorem? Viděli jste, co udělali mé ženě? A co moje dcera?“ 

Záběr od 1:01:14 – Saddámův přívrženec mučí zajatého Barlowa - … Přívrženec: „Kamaráde, řekni 

mi něco, ano? Co je za problém s Michaelem Jacksonem?“ Barlow: „Nerozumím.“ Přívrženec: „Co je za 

problém s Michaelem Jacksonem? … Rozumíš mé otázce?“ Barlow: „No, to asi ne.“ Přívrženec: „Král 

popu, huhu hihi… Byl v Egyptě. Viděl jsem fotky v novinách. ‚Dobrý den, v bílé rukavici. Jsem Michael 

Jackson v hotelovém pokoji s předělaným obličejem.‘ Tvá zem ho donutila změnit si obličej.“ Barlow: „To 

bych neřekl.“ Přívrženec: „Michael Jackson je králem popu ve zvrhlé, zkurvené zemi.“ Barlow: „To je 

blbost. Udělal si to sám.“ Přívrženec: „Ty jsi zaslepený lhář, kamaráde. Vždyť je to jasné. Černoch chce 

mít bílou kůži a rovné vlasy. A víš, proč? … Vaše hnusná zvrácená země nutí černocha, aby se nenáviděl, 

jako ty nenávidíš Araby a děti, které jsi bombardoval.“ Barlow: „Já mám děti rád. Tohle je ilegální. Válka 

skončila.“ Přívrženec: „Vy jste tady ilegálně. Porušili jste příměří, dokonce jste ukradli zlato. Takže nikdo 

neví, kde jsi, že? Tvá armáda to neví. Pošlu tě do Bagdádu a nikdo tě už nenajde. Starají se vůbec? … Stará 

se vaše armáda o děti v Iráku? Vrátí se jim pomoct?“ Barlow: „Ne, nevrátí se.“ Přívrženec: „Vrátí se vaše 

armáda pomoct našim lidem?“ Barlow: „Ne.“ … Přívrženec: „Bombardovali jste mou rodinu. Zničili jste 

můj dům. Celou ulici. Mou ženu přimáčkl velkej zkurvenej kus betonu. Přišla o nohy. Museli jí je 
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uříznout.“ Barlow: „To je hrozný.“ … Přívrženec: „Panebože, kamaráde, a to nejhorší jsem ti ještě neřekl. 

Mého syna, toho to zabilo v postýlce. Byl mu teprve rok. On spal, když přiletěla ta bomba.“ Barlow: „Já 

mám dceru.“ Přívrženec: „To buď rád, bratře. Je v bezpečí v Arizoně bez bomb, betonu a všech těch 

sraček… Já už nejsem otec. Můj syn je mrtvý. Dokážeš si představit, jaký by to byl pocit, kdybych já 

bombardoval tvou dceru?“ Barlow: „Horší než smrt.“ 

Záběr od 1:13:04 – Saddámův přívrženec mučí zajatého Barlowa - Přívrženec: „Šel jsem do armády 

Saddáma Husajna, abych vydělal dost pro rodinu, koupil dům. Teď nemůžu odejít.“ Barlow: „Já šel do 

armády taky kvůli penězům. Čekali jsme dítě.“ Přívrženec: „Víš, já mám zbraně i výcvik z Ameriky.“ 

Barlow: „Kecy.“ Přívrženec: „Myslíš? A jak jsem se naučil anglicky? Vaši specialisti nás školili, když jsme 

válčili s Íránem.“ Barlow: „Co vás učili?“ Přívrženec: „Zbraně, sabotáž, vyšetřování… Pro vaši armádu 

bylo zbytečné přijít sem do Iráku, ne?“ Barlow: „A co ty hrůzy, co se děly v Kuvajtu?“ Přívrženec: „Jo, to 

je pravda. Stydím se.“ Barlow: „Tak čí zem je zvrácená?“ Přívrženec: „Možná je Saddám velký blázen. A 

co jste vy, když bombardujete celý Irák?“ Barlow: „Bombardování je hnus, ale ne záchrana Kuvajtu.“ 

Přívrženec: „Ha, tak vy tu zachraňujete Kuvajťany… Spousta lidí na světě má problémy, ale kvůli nim 

žádnou válku nevedete.“ Barlow: „Ale vy jste napadli jinou zem. To nejde.“ Přívrženec: „Proč ne, 

brácho?“ Barlow: „To by se svět zbláznil. Udržujeme stabilitu.“ Přívrženec: „Kvůli čemu? Tvýmu 

auťáku?“ Barlow: „Kvůli stabilitě. Stabilitě v regionu.“117 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Film se odehrává v Iráku roku 

1991. K vidění je americká základna, dále irácká vesnička a několik skrýší a bunkrů. 

Na daných záběrech působí Irák velmi vyprahle. Je vidět rovinatá kamenitá krajina 

bez zeleně, s výjimkou několika palem. Vesnice působí velmi chudě a zchátrale. Je 

vystavěna z kamenitých budov. Zajímavé jsou bunkry a několik tajných skrýší. 

Stavby jsou často pomalovány velkými portréty Husajna, jež ukazují obrázky níže. 

V závěru se děj odehrává na irácko-íránské hranici, jež je shodně suchá a dominují 

zde jednodušší stavby a řada ozbrojených vojáků. Ve filmu se několikrát hovoří o 

Kuvajtu, avšak není přímo popsán či vyobrazen. Více ukáže Obrázek 15 a 16. 

 

 

                                                 
117 Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. 

Obrázek 15: Irák ve filmu 
Zdroj: Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. Záběry v 20:01, 20:10, 1:33, 43:10. 
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Záběr od 11:20 –Hrdinové na základně analyzují mapu - Elgin: „Tohle musí být Saddámovy bunkry 

mezi Karbalou a Nasárií.“ Barlow: „Co v nich je?“ Elgin: „Podle rozvědky Picasso, Sony, Armani, Rolex. 

Kuvajt byl arabský Beverly Hills a Saddám ho obral.“ Barlow: „Bylo by fajn přivést něco domů.“ 

Záběr od 1:35:53 – Situace u hranic s Íránem, snaha hlavních hrdinů dostat irácké povstalce na 

druhou stranu, dění natáčí Adriana Cruz - Cruz: „Jsme právě na dohled od iráckého přechodu na hranici 

s Íránem. Chystáme se projít střeženou zónou a dojít až k hranici. Všude kolem nás je ostnatý drát. Muži, 

ženy i děti, iráčtí uprchlíci, přecházejí na íránskou stranu... Írán patří mezi spojence USA. Viděli jsme 

spoustu iráckých vojáků. Jsou tady, jsou i nahoře v bunkru… Půjdeme spolu s iráckým uprchlíky až ke 

kontrolnímu stanu… Jde tady o zřejmé porušení americké strategie. USA odvolaly svou podporu iráckému 

režimu kvůli porušování lidských práv.“118 

 Jazyky Středního a Blízkého východu: Ve filmu se Iráčané mezi sebou baví 

arabsky. Vůdce povstalců Amir Abdulah hovoří také anglicky, to samé kapitán Said. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Role islámu v životě iráckých obyvatel je 

zobrazena, a to v pozitivním duchu. Muslimové drží při sobě a dodržují rituály 

modlení. Hlavní hrdiny mezi sebe přijali, dokonce mrtvého Viga odnesli do jejich 

svatyně. Ve filmu je vyobrazeno modlení (viz Obrázek 17). 

                                                 
118 Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. 

Obrázek 17: Modlení povstalců ve skrýši 
Zdroj: Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. Záběry v 55:29, 55:35. 

Obrázek 16: Hranice Íránu 
Zdroj: Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. Záběry v 1:39:41, 1:36:00, 1:36:36. 
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Záběr od 54:52 – Hlavní hrdinové ve skrýši s povstalci po útoku plynem Saddámovými přívrženci – 

Vig na povstalce: „Co je s ním? On je mrtvej? Fakt je mrtvej? Kam ho dáte?“ Povstalec: „Do svatyně.“ 

Vig: „Svatyně? Vy tu máte svatyni?“ Povstalec: „Žije tam svatý muž. Zajistí mu pohodlí a přístup do ráje.“ 

Záběr od 1:26:36 – Dění po osvobození Barlowa, Vig umírá -  Elgin: „Kam to koupil?“ Barlow: 

„Prolítla skrz. Je to těsně nad klíční kostí.“ Vig: „Kde je Ježíšův oheň?“ Elgin: „Právě teď všude kolem, 

Conrade. Bude to dobrý, ničeho se neboj.“ Vig: „Přijdu do pekla.“ Barlow: „Uzdravíš se.“  Vig: „Vezmi 

mě do tý svatyně, kde je pohodlí a zmizej ti hříchy.“119 

 Symbolika: Film obsahuje řadu symbolů a odkazů, zejména na Západ a USA (americká 

hudba v džípu, dále Bach, americké vlajky, vlastenecké písně, ale také logo Pepsi, hodinky 

Rolex, Rolce Royce, Mercedesy, Lexus, tašky Louis Vuitton, postava Barta Simpsona, 

Michael Jackson). Ve filmu se objevují na stavbách a uvnitř budov malby Saddáma 

Husajna, a to jako inspirativní osoby (s dětmi, jako učenec atd.). Nechybí ani irácké vlajky. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisí: Ze sledovaných pojmů se ve filmu 

nejvíce hovoří o Arabech, a to i hanlivě (viz níže). Pojmy terorismus ani terorista 

nejsou přítomné, to samé platí s džihádem a svatou válkou. Islám jako takový ve 

filmu nijak vysvětlován či extrémně zobrazován není, hraje pouze součást života 

povstalců, kteří ve filmu spadají na stranu dobra. Hlavní hrdina Vig se o Iráčanech 

zprvu vyjadřuje hanlivě a potupně (hadrák, čmoud s breberkami apod.). 

 Sledované pojmy → terorismus – ne; terorista – ne; džihád – ne; svatá válka – ne; 

islám – ano (nepřímo); muslim – ano; Arab – ano (nejvíce) 

Záběr od 0:44 – Konec války, Barlow s dalšími vojáky však zahládne ozbrojeného Iráčana -  Barlow: 

„Ještě střílíme? … Střílíme lidi, nebo ne? … Já myslím, že má zbraň.“ Barlow ho zastřelí. Vig: „Páni, 

gratuluju. Střelil sis jednoho hadráka. Dobrý, už jsem se bál, že to neuvidím.“ 

Záběr od 6:03 – Americká armáda zajala Iráčany, průběh akce – Velitel USA na zajatce: „Sundejte 

zásobníky ze zbraní. Zavěste zbraně na levé rameno, hlavní dolů… Voják musí držet nad hlavou tento 

dokument. Když tohle uděláte, tak nezemřete… Když to uděláte, budete považováni za válečné zajatce. 

Dostanete jídlo, přístřeší a oblečení a bude s vámi jednáno podle mezinárodních úmluv.“ … Barlow na 

zajatce: „Když se vzdáte, dostanete jídlo a přístřeší, jasný? Všechno bude dobrý, nikdo vám neublíží. Jenom 

klid. Pane, ten turban si musíte sundat, ano?“… Vig na zajatce: „Znásilnil jsi někoho v Kuvajtu, Abdule? 

A co ty, ty sráči? Znásilnil jsi někoho?“ Barlow: “Ale no tak, vždyť je blázníš? Nemiř na ně! Bude z toho 

                                                 
119 Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. 

Obrázek 18: Malby Saddáma Husajna na domech 
Zdroj: Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. Záběry v 20:22, 20:40, 52:35. 
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malér. Jen klid, všichni lehnout tváří k zemi.“ Jiný voják: „Hele, sundej ty hrozný hadry. Sundej ty hadry.“ 

Vig na zajatce: „Co je?! No comprende english, ty sráči?!“  

Záběr od 9:06 – Hovor hlavních hrdinů v táboře po nalezení mapy zasunuté v hýždích Iráčana - 

Barlow: „Vždyť už sis ty ruce umyl nejmíň tisíckrát!“ Vig: „Bůh ví, co má ten čmoud za breberky.“ Elgin 

na Barlowa o Vigovi: „Proč ty toho chudáka taháš s sebou?“ Barlow: „Von je v pohodě. Je od nás 

z Dallasu z děcáku, tak ho nech bejt.“ Vig: „Co je mu do toho?“ Elgin: „I kdyby byl třeba z Johannesburgu, 

nechci už slyšet žádný narážky na barvu kůže.“ Vig: „Kapitán to říká taky.“ Barlow: „Hele, pamatuj si, 

Conrade, že velbloudí žokej ti úplně stačí.“ … Vig: „Omlouvám se, jenže mě se ty prosaudský a antiirácký 

výrazy už pletou.“ 

Záběr od 1:05:53 – Diskuze mezi povstalci a hlavními hrdiny (vyjma Barlowa) - Vig: „Podle vás je 

Amerika Satan, co? Je Amerika Satan?“ Vig žádá vůdce povstalců, aby překládal z arabštiny: „Co 

povídají?“ Vůdce: „Že chtějí svůj salon.“ Vig: „Cože?“ Vůdce: „Salon. Kadeřnictví.“ Elgin: „Jste holiči?“ 

Vůdce: „Hele, jim je jedno, jestli jde o americké vlasy, šíitské vlasy, sunnitské vlasy. Jen se chtějí zbavit 

Saddáma a žít po svým. Podnikat.“ Vůdce znovu překládá: „Jestli prý chcete zabít všechny Araby.“ Vig: 

„Na to mě vycvičili.“ Elgin: „Ne, na to nás neučili. Vždyť máme arabský spojence.“ Vig: „Jo, máme 

arabský spojence.“ Vůdce: „Takže nechcete zabít všechny Araby?“ Vig: „No, ne.“ 

Záběr od 1:07:25 – Skupinu povstalců v čele s Gatesem, Vigem a Elginem vítají další povstalci – Další 

povstalci: „Amerika! Amerika! Amerika! Ameriko, vítej!“ Druhý vůdce nové skupiny: „Vítej, Amerika!“ 

Vůdce povstalců z vesnice překládá slova druhého vůdce: „Ano, ano, říkal, že je šťastný, že může přivítat 

Ameriku.“ Gates: „Děkujeme.“ Druhý vůdce: „Vítej, Amerika.“ První vůdce: „Oni jsou dezertéři, odešli ze 

Saddámovy armády. Pomohli nám u Karbaly. Dobrý chlap.“ Gates: „Máte vysílačku?“ Nový vůdce: 

„Nemáme. George Bush vyžene Saddámovce hned?“ Gates: „Ne tak docela.“120 

 

4.1.4 Spy Game 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Film se odehrává zejména v budově CIA v Langley v USA, kde právě 

agent Muir tráví poslední den před odchodem do penze. Kvůli zatčení svého agenta 

Bishopa na poradě nového vedení CIA převypravuje jeho špionskou kariéru. Ve 

stejném časovém období se film odehrává také v čínské věznici Su Čou a v Hong 

Kongu. Vyprávění Muira sahá do války ve Vietnamu, do Berlína (SRN i NDR) a 

zejména do Bejrútu v Libanonu. Ve výpovědích hrdinů jsou zmíněny i Kajmanské 

ostrovy (převod peněz), Bílý dům ve Washingtonu či Bahamy. 

 Časové ukotvení: Film je bohatý na řadu dějových linií. Porada v CIA se odehrává 

týden po zatčení Toma Bishopa v Su Čou, a to na jaře 1991 (ve snímku současnost, 

ačkoli byl film natočen v roce 2001), stejně jako dění ve věznici Su Čou a v Hong 

Kongu. Vyprávění o Bishopovi však zasahuje do minulosti – Vietnam do roku 1975, 

Berlín do roku 1976 a Bejrút do roku 1985, kdy tam probíhala občanská válka. 

 Počet postav: Dění filmu se primárně točí kolem dvou hlavních postav. Dále 

následuje řada postav vedlejších, nevyjímaje Elizabeth Hadleyovou. Vedle toho je 

k vidění mnoho doprovodných postav, ať už ve věznici v Číně, v Bejrútu či v sídle 

CIA. 

                                                 
120 Tři králové [film]. USA/Austrálie, 1999. 
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 Konec děje: Každá z dějových linií je ukončena splněním úkolu CIA na daném 

místě. Co se týče Bejrútu, cíl spočívá v odstranění šejka Salameha, jenž vede silnou 

teroristickou frakci. Povede se to ne příliš zdařenou sebevražednou akcí libanonské 

milice. Celé dějství filmu se však zaměřuje na snahu Muira i přes neochotu CIA 

osvobodit vězněného agenta Bishopa z čínského vězení, odkud chtěl vysvobodit 

svou milenku z Bejrútu Hadleyovou, avšak byl odhalen. CIA se jeho plánovanou 

popravu Číňany snaží ututlat, neboť je v sázce ohrožení podepsání smlouvy o volném 

obchodě mezi USA a Čínou. Muirovi se za den díky jeho kontaktům a zkušenostem 

podaří CIA přelstít, ačkoli mnoho času stráví s nimi na poradě, kde jim Bishopa blíže 

představuje. Bishopa i Hadleyovou s pomocí svých kontaktů vysvobodí, aniž by se 

hnul z budovy CIA. Následuje jeho zasloužená penze. 

 Odkazy k realitě: Film na skutečných událostech stojí, zejména těch historických, 

jako je válka ve Vietnamu (porážka měst Hue a Da Nang, Vietkong), občanská válka 

v Libanonu, dění v Berlíně v 70. letech apod. Ve filmu je zmíněno dvouleté výročí 

pádu Berlínské zdi a konec studené války. Dále jsou reálné špionážní či zpravodajské 

organizace, jako CIA, Mossad či KGB. Zajímavostí je i fakt, že v roce 1985 v Bejrútu 

opravdu došlo k rozsáhlé akci na odstranění islamistického vůdce, která se 

připisovala CIA. S filmem nekoresponduje jméno zabitého i celkový počet mrtvých, 

avšak šlo také o bombu v autě.121 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Hlavní postavou je agent CIA a šéf operací na Východě 

Nathan Muir (Robert Redford). Den výslechu ohledně chráněnce Bishopa je zároveň 

jeho posledním dnem u CIA. Dokonce si vysloužil uznání za 30leté zásluhy ve 

službách CIA. Jde o velmi odhodlaného a férového agenta, jenž je natolik vynalézavý 

a chytrý, že se mu i přes neopuštění sídla agentury během 24 hodin povede osvobodit 

Bishopa z čínského vězení. Nelíbí se mu mírně pohrdavé chování ze strany nových 

agentů CIA. Druhým hrdinou je mladý Tom Bishop (Brad Pitt). Oproti Muirovi se 

více řídí city a vírou ve spravedlnost. S Muirem se poznali ve Vietnamu, kam se 

Bishop přihlásil jako dobrovolník s idealistickými myšlenkami. První operaci pod 

křídly CIA provede v Berlíně v roce 1975. V Bejrútu se zamiluje do Hadleyové, která 

je nakonec uvězněna v Číně. Vedlejší postava Elisabeth Hadleyové (Catherine 

McCormack) je kontroverzní. V Bejrútu za občanské války se snaží pod Červeným 

                                                 
121 60 killed by Beirut car bomb. The Guardian [online]. 1985 [cit. 2015-12-08]. 
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křížem pomáhat v uprchlické táboře, avšak je nucena spolupracovat se zápornou 

stranou. Také chová city k Bishopovi. Další kladné postavy zahrnují asistentku Muira 

Gladys, pracovníka hongkongského velvyslanectví Harryho Duncana či doktora 

Ahmeda v Bejrúru. Kontroverzní postavy s pozicí uprostřed ztělesňují agenti CIA na 

poradě, a to Troy Folder či Charles Harker, kteří sice nečiní nic negativního, avšak 

nesnaží se pochopit jednání Bishopa a už vůbec ho zachránit před popravou. 

 Klíčové záporné postavy: Záporné postavy v hlavních rolích ve filmu chybí. 

V Bejrútu jí je šejk Salameh, vůdce teroristické frakce. Postava není ve snímku blíže 

specifikována. Záporně lze chápat Číňany ve věznici, Hizballáh a další povstalce 

v Bejrútu či, jak již bylo zmíněno, neochotu ze strany vedení CIA. 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Film se odehrává v několika 

dějových liniích, takže i oděv amerických vojáků či agentů tomu odpovídá. Co se 

týče Bejrútu, k vidění je spousta snědých mužů, zejména povstalců se samopaly a 

s kefíjami (palestinami) na hlavách. Muži nosí i bílé svěšené šátky s černými 

čelenkami. Jejich oděv se skládá zejména z košil, bund a kalhot než z hábitů. Ženy 

nosí většinou černé šátky zahalující vlasy a krk (ne burky či niqáb). Oděv mají 

zejména muži špinavý. Vyznačují se štíhlostí. Doktor Ahmed či šejk Salameh 

dokonce nosí saka a žádné pokrývky hlavy. Hadleyová se v Bejrútu pohybuje bez 

přikrývky hlavy či jiného muslimského oděvu. Více přiblíží Obrázek 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19: Odívání povstalců v Bejrútu, na záběru i Ahmed (uprostřed napravo) 

Zdroj: Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. Záběry v 1:01:30, 1:02:06, 1:02:22, 1:27:29, 1:24:34, 1:10:03. 



   

65 

 

 Oběť: Definovat oběť ve filmu nejde jednoznačně. Oběťmi by mohli být agent Tom 

Bishop a Elisabeth Hadleyová, a to jako vězni v čínské věznici. V dějové linii Bejrútu 

určitě civilisté a oběti občanské války, kteří jsou na záběrech často postřelení či jiným 

způsobem zranění. 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Každá dějová linie nabízí jiný rozsah konfliktu. Současný děj 

vyobrazuje spiknutí, špionáž, hrozbu popravou, mučení Bishopa či Muirův podvod 

se záchranou Bishopa. Děj ve Vietnamu se odehrává za vietnamské války. Děj 

v Berlíně vyobrazuje špionáž a pokus o převedení muže z východního Berlína na 

Západ. Děj v Bejrútu spadá do doby, kdy se odehrávala občanská válka. Libanonská 

milice provede atentát, respektive sebevražedný teroristický čin na šejka Salameha.  

 Typ zbraní: Také zbraně se liší v závislosti na dějové linii. Ve věznici Su Čou (rok 

1991) dozorci používají samopaly a nosí jednotné uniformy. CIA je vyobrazena jako 

velmi střežená budova. Muirovo a Bishopovo vybavení v současné dějové linii 

odpovídá moderní špionážní technice (malé vysílačky, pistole, pagery apod.). Ve 

Vietnamu jsou k vidění samopaly, ostřelovací zbraně či vrtulníky. V Bejrútu 

povstalci vlastní samopaly typu Kalašnikov nebo tanky. Libanonská milice disponuje 

samopaly, výbušninami a sebevražednými atentátníky (viz Obrázek 20). Zajímavé je 

Muirovo využití médií jako „zbraně“ k odtajnění zajetí Bishopa veřejnosti. Jako 

určitý druh zbraně lze chápat i Bishopův výcvik. 

 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: V očích agenta Muira lze jako 

hrozbu chápat postoj agentů CIA k zajetí Bishopa. Vadí mu důležitost sjednání 

obchodní dohody mezi USA a Čínou. Agenti CIA jako hrozbu vidí jednání Bishopa, 

Obrázek 20: Libanonská milice, její zbraně a hotel, který zničila 

Zdroj: Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. Záběry v 1:21:16, 1:31:12, 1:24:06, 1:23:43. 
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který pracoval na nechválené operaci a mohl ohrozit vztahy mezi Čínou a USA. 

V očích Bishopa je zlem Čína jakožto země, jež zajala jeho milenku. Zajímavý a spíš 

negativní pohled na způsob fungování CIA měl Bishop například po své první akci 

v Berlíně. O nepříteli ve Vietnamu hovoří Muir na poradě. Zaměříme-li se pouze na 

Bejrút, zlem je pro hlavní hrdiny šejk Salameh a jeho teroristická frakce. Obecně lze 

jako zlo chápat samotnou občanskou válku v tehdejším Bejrútu. Pohled na zlo 

v očích kladných hrdinů zde zmíněný přiblíží následující výtahy z filmu. 

Záběr od 28:46 – Hovor Muira a Gladys v jeho kanceláři o Bishopovi - Gladys: „O co tady vlastně 

jde?“ Muir: „Prachy. Volný obchod. Mikročipy. Topinkovače.“ Gladys: „A co s tím máte společného vy?“ 

… Muir: „CIA hledá způsob, jak nechat Číňany zabít Bishopa 

Záběr od 45:58 – Rozhovor Muira a Bishopa po jeho první akci (převod muže do Západního Berlína, 

byl zvěd) - Bishop: „Nathane, co se stalo? V čem byla chyba?“ Muir: „V ničem… Vlastně v jednom přece. 

Už se nikdy nevyptávej. Nikdy! … Dám ti rozkaz a ty ho přijmeš. Nebudeš se ptát proč.“ Bishop: „Cílem 

bylo převést Schmidta.“ Muir: „Cílem bylo nachytat Cathcartovou. Tvůj výstup měl vypadat věrohodně.“ 

Bishop: „Co to vykládáš? Schmidt byl návnada?“ Muir: „Ano.“ Bishop: „Nathane, za tohle ho vyřídí a taky 

celou jeho rodinu.“ Muir: „A mohli vyřídit tebe. Víš vůbec, kdo byl Schmidt? Šel říct Rusům, že pro ně má 

svýho Američana a že by ho mohli nějak využít… Vážně to byl špicl. Chtěl z tebe tahat informace.“ Bishop: 

„Ježíšikriste, s lidma se nekšeftuje jako s lístkama na fotbal. Tohle není žádná hra.“ Muir:  „Ano, je. Přesně 

tohle je hra, ale není to hra pro děti. Je docela jiná. Je osudná, nebezpečná. A ty v ní nesmíš nikdy prohrát.“ 

Bishop: „Nathane, my jsme ho zabili. Zneužili a zabili. Musíš, musíš mi to pomoct pochopit. Nathane, co to 

tady vlastně děláme? A nechoď na mě s tím, že pomáháme světu.“ Muir: „Jenže přesně o to tu jde. Naše 

práce je bohužel velmi důležitá. A jestli nejsi ochoten obětovat krysu, jako je Schmidt, pro lidi, kteří chtějí 

žít ve svobodě, tak se dobře zamysli nad tím, co sis vlastně vybral za povolání.“ 

Záběr od 59:15 – Porada CIA, Muir nyní hovoří o Hadleyové a Bejrútu – Muir: „Vím, pro koho tam 

Bishop šel. Elisabeth Hadleyová… Šlo o nebezpečnou akci vedenou z Bejrútu. Měla být čistě provedená, 

ale místo tomu nenasvědčovalo. V roce 1985 bylo v Bejrútu peklo.“ Archivní záběry v TV: „V Bejrútu a 

v dalších přilehlých oblastech byly obnoveny těžké boje…“ Muir: „Šejk Salameh, to byl náš cíl. Vedl silnou 

teroristickou frakci. Při jednom z mnoha pumových útoků na americké velvyslanectví zemřelo 212 lidí, 

převážně civilistů. Vražda nepřipadala v úvahu. Muselo to vypadat, že zemřel přirozeně, abychom předešli 

další eskalaci násilí. Všechny své operace řídil z Kypru. Věděli jsme, že je nesmírně nebezpečný, že je 

paranoidní a že se chystá do Bejrútu navštívit rodinného lékaře. Bishop odjel o pár měsíců dříve než já, 

aby si vytvořil kontakty a prošlapal si cestičku k šejkovi. Ubytoval sem ho v Commodoru, mezi ostatními 

zpravodaji a emigranty. Vystupoval jako fotoreportér, byl dobrej… Bejrút se od Vietnamu moc nelišil.“ 

Záběr od 1:04:00 – Bishop a Hadleyová v uprchlickém táboře v Bejrútu o zraněném chlapci - Bishop: 

„Kde se mu tohle stalo?“ Hadleyová: „Snažil se jen dostat na kopec na severním konci tábora. Když se jim 

to povede, dojdou do bezpečné zóny, kde dostanou jídlo a léky. Jenomže pak musí zpátky.“ 

Záběr od 1:16:48 – Hovor mezi Bishopem a Hadleyovou o její tragické minulosti (Bejrút) – 

Hadleyová: „Chcete obvinit mě, že jsem ti lhala? … Chceš slyšet pravdu? Dobře, fajn. Jsem prostředník, 

fanatik. Proč myslíš, že můžu všude? Víš, já dohazuju kšefty. Seznamuju lidi, dělám cokoliv, co pomůže těm, 

pro které dělám. A pochop, že já sama taky bohužel za tyhle styky nesu důsledky. To je samozřejmé.“ 

Bishop: „Proč nemůžeš domů? Proč nemůžeš domů? Proč?“ … Hadleyová: „V Londýně jsem byla členkou 

skupiny bojující za lidská práva. Dali jsme bombu do budovy čínské vlády. Měla být prázdná, jenomže 

nebyla.“122 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Ve filmu jsou záporné postavy 

pozorovány pouze očima strany kladné, tím pádem není zlo z jejich úst nijak 

charakterizováno. Ve filmu vystupuje řada kontroverzních postav, jež byly zařazeny 

spíše mezi postavy kladné (Hadleyová, noví agenti CIA). 

                                                 
122 Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. 
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4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Jedinou zemí, která do této oblasti 

z filmu spadá, je Bejrút v Libanonu. Ve filmu je vyobrazen jako město, na němž se 

tvrdě podepsala občanská válka. Město je zničené, plné sutin, ohořelých vraků aut, 

ostnatých drátů a ozbrojených mužů se samopaly. Chybí zeleň. V některých ulicích 

probíhají boje, jiné jsou klidnější. Přesto ve městě fungují i bary či restaurace 

západního stylu. V ulicích jezdí starší auta, zejména Mercedesy, ale i například žlutá 

taxi. Kousek od města funguje uprchlický tábor, který vypadá chudě. V něm je 

provizorní nemocnice. Hovoří se i o Červeném kříži. Více nabízejí Obrázek 21 a 22. 

Obrázek 22: Uprchlický tábor v Bejrútu 
Zdroj: Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. Záběry v 1:02:49, 1:04:22, 1:24:06. 

Obrázek 21: Bejrút 
Zdroj: Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. Záběry v 1:23:51, 1:08:58, 1:07:27, 1:06:18, 1:10:03, 1:06:22, 1:06:19. 
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 Jazyky Blízkého a Středního východu: Ve filmu zazní německý a čínský jazyk. 

Z oblasti Bejrútu je občas ke slyšení arabština, třeba ‚Alláh akbar‘ při modlení. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Islám není ve filmu nijak popisován ani 

vysvětlován, pouze lze pozorovat komentované modlení povstalců. Islám není 

vyobrazen jako negativní element, a to ani Arabové. 

 Symbolika: Vedle symbolů USA a CIA (loga, vlajky) použitých přímo v ději v USA 

(sídlo CIA) je zajímavý například americky laděný vánoční večírek v Berlíně 

(americké koledy a svetry). Čínský funkcionář při vyjednávání s Duncanem o 

záchraně Bishopa sleduje Pobřežní hlídku v televizi. Ve filmu jsou zmiňována 

západní média (The Times, CNN atd.). Plachta kavárny v Bejrútu nese logo Coca 

Cola. Typické vozidlo tam představuje Mercedes. V ulicích Bejrútu se dá zahlédnout 

portrét místního vůdce. Muir ve filmu několikrát používá náboženskou tematiku 

v hovoru (např. záplava města jako odkaz na Noeho). 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisí: Ve filmu není náboženství nijak 

komentováno. Ze sledovaných pojmů se v něm hovoří pouze o terorismu, konkrétně 

o teroristické frakci, jíž vede šejk Salameh. Dále jsou k vidění sebevražední 

atentátníci libanonské milice a Hizballáh, který je negativně komentován (viz níže). 

Další, zejména náboženské pojmy ve filmu nezazněly. 

 Sledované pojmy → terorismus – ano; terorista – ano; džihád – ne; svatá válka – ne; 

islám – ano (nepřímo); muslim – ano (nepřímo); Arab – ano (nepřímo) 

Záběr od 1:08:36 – Hovor mezi Muirem a Bishopem v Bejrútu (o šejkovi) - Muir: „Co o tom víš?“ 

Bishop: „Šejk se přijel nechat vyšetřit. Znám se s jeho doktorem. Jsou to bratranci.“ Muir: „To zní dobře.“ 

Bishop: „Doktor se jmenuje Ahmad. Pracuje v uprchlickým táboře za městem. Znám ho přes Červenej 

kříž.“ … Muir:: „Je tady ještě jeda podmínka. Štáb chce mít i plán B… Mám se napojit na libanonskou 

milici pro případ nouze.“ Bishop: „Nathane, to jsou pěkní zmetci. Ne, to ani náhodou.“ Muir: „Právě proto 

se musíme snažit a udělat to po svém.“ 

Záběr od 1:12:38 – Rozhovor mezi Muirem, Bishopem a Hadleyovou v baru v Bejrútu (Bishop i Muir 

mají jinou identitu) - … Bishop: „Moc rád vás vidím, Nathane. Zrovna jsem vyprávěl, jak jste mi sehnal 

pas. Elizabeth Hadleyová, Nathan Muir.“ Muir: „Moc mě těší… Už o vás mluvil dokonce na ambasádě. 

Řekl, že potkal krásnou dívku, a proto chtěl prodloužit pobyt. To musí být kvůli vám.“ Hadleyová: „Člověk 

Obrázek 23: Modlící se povstalci a způsob oblékání 
Zdroj: Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. Záběry v 1:06:10, 1:25:40. 



   

69 

 

nikdy neví.“ … Muir: „Takže, co vás přivedlo do Bejrútu?“ Hadleyová: „Dělám u organizace mezinárodní 

pomoci.“ Muir: „Aha, a jak se v tom všem vyznáte?“ Hadleyová: „A v čem všem?“ Muir: „Nejsem tu 

dlouho, ale vypadá to, že tu nikdo nikomu nevěří. Sedmnáct sekt hlásá dědické právo. Máte oblíbenou?“ 

Hadleyová: „Naše organizace je neutrální.“ Muir: „To je moc hezká věc. Být neutrální. Nikomu nestranit 

a spát jako andílek.“ Bishop: „To je zjednodušující pohled na věc.“ … Muir: „A jak spíte vy, Elisabeth?“ 

… Hadleyová: „Víte, já vlastně nespím. Kvůli odstřelování, nemůžu si pořád zvyknout. Celou noc. No, 

v noci je to hold účinnější. Lidi jsou doma, takže je taky více obětí. Navíc spousta těch střel přiletí od 

moře z těch bitevních lodí. Ha, zvláštní, teď mi dochází, že všechny ty bomby, zbraně a střely i tanky 

pocházejí odjinud. Z Číny, Sýrie, Iráku, Íránu, z USA.“ Muir: „Je to taková zvláštní všehochuť. Každému 

něco… Stýská se vám po Londýně? Smutné, když se nesmíte vrátit domů.“ Hadleyová: „Proč vás to tak moc 

zajímá?“ Bishop: „O čem to sakra mluvíš?“ Muir: „Možná ti o tom neřekla. Není doma vítána. Rodiče s ní 

nemluví, sourozenci si myslí, že je blázen. Je to fanatička.“ … Hadleyová: „To je nehorázné. No jistě, vidím, 

že ho vůbec neznáš, co? … A nechoď za mnou. Zůstaň se svým přítelem. Kruci.“ Bishop „Co to děláš, 

sakra?“ Muir: „Jen to, co jsi neudělal ty, prověrku.“ Bishop: „Nathane, to ona mě přivedla k Ahmadovi.“ 

Muir: „Vážně? Takže je jenom spojka, jo? Napadlo tě, že by ona využívala tebe? … Jak jsi ji poznal? Všiml 

sis jí ty, nebo to bylo naopak? Požádala tě o nějakou laskavost?“ Bishop: „Nathane, jsi úplně vedle, mám 

to pod kontrolou.“ Muir: „Ano. A co jeho? Radžik Nabih. I toho máš pod kontrolou? Hizballáh. To on 

financuje ten její tábor a ona mu za to dává bůhvíco. Teď mi řekni, že se pletu. Že jsi o něm věděl.“ 

Záběr od 1:20:28 – Porada CIA, Muir o akci proti šejkovi (Ahmed ho měl otrávit) - Muir: „Jenže to 

bylo až za dlouhé čtyři dny. Věděli jsme, že šejk plánuje útok na civilní sektor západního Bejrútu. Čas hrál 

proti nám. Věděli jsme, že to je naše jediná možnost. Proto bylo nevyhnutelné, aby vše klaplo podle plánu. 

Zatímco Bishop hlídal doktora, my ostatní jsme napjatě čekali. Abych uspokojil vedení, sešel jsem se 

s libanonskou milicí, která se už nemohla vážně ani dočkat, až na šejka nasadí své bombometčíky 

v případě, že plán s doktorem nevyjde. Milici jsem měl v záloze. Nechtěl jsem ji použít. A potom jsme 

čekali. To je vůbec nejhorší. Člověk má spoustu času uvažovat....“ 

Záběr od 1:27:05 - Porada CIA, Muir hovoří o zabití šejka (plán B, libanonská milice) - Muir: 

„Destrukce byla o něco větší, než jsme čekali. Libanonci se báli, aby jejich první mise neselhala, a tak 

napěchovali auto semtexem, který by stačil vyhodit do vzduchu půl Bejrútu.“123 

 

4.2 Analýza amerických filmů natočených po roce 2001 

4.2.1 Syriana 

1) Základní složky filmu: 
 Místo děje: Zeširoka pojatý politický film se skládá z několika paralelních příběhů, 

jež spolu navzájem souvisí, ale odehrávají se na řadě míst světa. Hlavní dějiště 

představuje nejmenovaná země v Perském zálivu. Druhou zemí, jež se snaží udržet 

opratě na Blízkém východě, jsou USA, odkud pocházejí záběry ze CIA (Langley, 

Virginia), Bílého domu, Ministerstva spravedlnosti USA a zejména Houstonu 

v Texasu, kde sídlí ropný gigant Connex Oil. Ze zemí Středního a Blízkého východu 

se děj chvíli přesouvá do Bejrútu v Libanonu, Teheránu v Íránu a dalších 

nespecifikovaných oblastí v Zálivu. 

 Časové ukotvení: Ačkoli je film bohatý na řadu postav a dějišť, odehrává se ve 

stejném čase, který není blíže specifikován, avšak lze odhadnout, že jím bude období 

vzniku filmu (cca rok 2005), a to i proto, že se v něm například zmiňují teroristické 

útoky z roku 2001 v New Yorku. 

                                                 
123 Spy Game [film]. USA/Německo/Japonsko/Francie, 2001. 
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 Počet postav: Film je na počet postav opravdu bohatý, a to i z pohledu jejich 

národností a funkcí. Ze začátku kvůli tomu působí nepřehledně. Není snadné přesně 

rozlišit kladné a záporné hrdiny, ačkoli záporní hlavní hrdinové převažují. 

 Konec děje: Film se od začátku až do konce točí kolem vyjednávání fúze ropné 

společnosti Connex a konkurenčního Killenu, kdy vše nasvědčuje korupčnímu 

pozadí. Divák sleduje roli ropného průmyslu pro USA i jejich vztahy se zeměmi 

v Perském zálivu. Do boje o vliv v oblasti je zapletena i CIA, jež se snaží nepřijít o 

vliv USA v regionu. Film končí zavražděním reformního prince Nasira raketou CIA, 

kdy je současně zabit i agent Barnes, jenž se mu snažil zachránit život. Nasirův nový 

poradce, energetický analytik Woodman, tragédii přežije a vrací se zpět do USA 

k rodině. Emír svou funkci předává konzervativnímu synovi Meshalovi. Předseda 

Connexu získá cenu Ropař roku a korupční aféra kolem fúze zůstane neodhalena. 

Závěr filmu končí tragicky i pro dva pákistánské mladíky pracující v Connexu, kteří 

byli Egypťanem Agizou rekrutováni jako sebevražední atentátníci. Pomocí další 

americké rakety spáchají útok na jeden z trajektů Connexu v Zálivu, v danou chvíli 

plného funkcionářů. USA si udrží vliv v zemi emíra a reformní snahy jsou potlačeny. 

 Odkazy k realitě: První zajímavostí je fakt, že film vychází z knihy Řekni ne zlu: 

Skutečný příběh vojína ve válce CIA proti terorismu od Roberta Baera, bývalého 

důstojníka specializujícího se na problematiku Středního východu. Reflektuje reálnou 

nutnost spojenectví určitých zemí v Zálivu se Spojenými státy, které v oblasti nejen 

kvůli ropě vliv potřebují. Reálně je popsán vliv ekonomiky na politické rozhodování, 

ale také rostoucí role Číny v oblasti Středního a Blízkého východu. Zobrazeno je i 

využívání levné pracovní síly v ropném průmyslu. Ve filmu je zmíněna řada 

existujících organizací, ať už Hizballáh, al-Káida, CIA či FBI. Ve filmu se hovoří o 

11. září 2001. Nechybí ani záběry z televize, které jsou věnovány americkému 

ropnému revolucionáři Johnu D. Rockefellerovi. 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Hlavní kladnou postavu lze spatřit v americkém špionovi 

CIA Bobu Barnesovi (George Clooney), který sice pro CIA vykonává špinavou 

práci, avšak ve filmu působí jako člověk, který pouze dělá svou práci a chce znát 

důvody, které za danými úkoly stojí. Nelíbí se mu jednání za jeho zády. Jde o experta 

na Blízký východ, který hovoří plynně persky. CIA ho v závěru obětuje ve snaze zabít 

Nasira. Dalším a již ryze pozitivním hrdinou je energetický analytik Bryan 
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Woodman (Matt Damon), společník ve firmě zabývající se obchodováním s ropnými 

deriváty. Se svou rodinou žije v Ženevě, avšak následně začne pracovat pro prince 

Nasira jako jeho poradce. Jejich společné vize končí tragicky, a to smrtí další kladné 

postavy, prince Nasira Al-Subaaiho (Alexander Siddig). Jde o čestného muže, který 

chce pro svou zemi do budoucna jen to nejlepší, a to i za cenu změny strategických 

partnerů, konkrétně výměny USA za Čínu. Emír však upřednostní druhého syna, který 

má v plánu jít v otcových proamerických šlépějích. Nasir je i s rodinou obětí raketové 

vraždy ze strany CIA. Další, avšak kontroverzní postavy lze spatřit v černošském 

nesmělém právníkovi Bennettu Holidayovi (Jeffrey Wright), který pracuje na 

odhalení, ale zároveň i na zakrytí korupční aféry Connexu pro dvě strany. Dále lze 

zmínit mladého Pákistánce Wasima Khana a jeho přítele, kteří pracují v Connexu a 

v muslimské škole se svou naivitou stanou cílem rekruta atentátníků. V závěru splní 

úkol, který jim Egypťan odkazem na víru zadal. 

 Klíčové záporné postavy: Film zanechává dojem, že téměř každá postava je trochu 

záporná a že byznys hraje prim. Záporně lze vnímat celé vedení ropné společnosti 

Connex, a to z důvodu využívání zemí Perského zálivu, korupčního chování a dalších 

nečestných praktik. Mezi tyto postavy patří Leland Janus (Peter Gerety), předseda 

Connexu, Jimmy Pope (Chris Cooper) či Sydney Hewitt (Nicky Henson). Všem 

záleží na penězích a moci více než na skutečných potřebách daných zemí. Záporně 

vystupují ředitelka oddělení CIA a její spolupracovník Frank a druhý syn emíra, 

princ Meshal. Vedlejší ryze zápornou postavou je Egypťan Mohamed Agiza. Barnes 

je v Bejrútu mučen fanatickým Jimmym alias Mussawím. 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Vnější charakteristika ropných 

magnátů v USA či agentů CIA odpovídá elegantnímu stylu oblékání a důležitosti 

jejich postavení. Film vykresluje několik zemí Středního a Blízkého východu. 

Nejprve je zajímavý kontrast vzhledu Pákistánců a dalších chudých imigrantů, kteří 

pro Connex v Zálivu pracují. Lidé vypadají ztrhaně a vyhuble. Nosí levné oblečení a 

špinavé boty, na hlavách omotané šátky (kvůli teplu než náboženství) či helmy a bydlí 

v jednoduchých budkách o několika palandách pro cca 12 osob. Toaleta ani koupelna 

není jejich součástí. Venku mají provizorní umývárnu s řadou kohoutků (viz níže). 

Dále jsou ve filmu vyobrazeni i Íránci, a to jako lidé oblékající se jako na Západě 

(kožené bundy, lesklé vlasy upravené gelem, odhalující topy a sukně), primárně muži, 

ženy jen v barech. Na ulici vystupují jako osoby dodržující určité muslimské odívání 

(černé hábity a šátky; viz níže). Írán působí obecně západně, například stylem aut. 
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Nejvíce jsou ze sledované oblasti zobrazováni obyvatelé emírovy země a jeho rodina 

samotná. Dle jejich oděvu lze usoudit, že země bude muslimské zvyky dodržovat více 

než Írán. Emír a jeho synové na veřejnosti a při slavnostních ceremoniálech nosí bílé 

hábity zdobené zlatými popruhy a na hlavách bílé svěšené šátky s černými čelenkami. 

Oděv připomíná ten saúdskoarabský. Synové na veřejnosti nosí i elegantní saka jako 

jejich američtí kolegové. Ženy nosí striktnější formu hidžábu (niqáb) a mají pouze 

odkryté oči, samozřejmě na veřejnosti. Více přiblíží výňatky a obrázky níže. 

Obrázek 26: Pákistánci a jejich provizorní bydlení v Zálivu 
Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005. Záběry v 1:34, 13:30, 14:52, 15:07. 

Obrázek 25: Emírova země a typické odívání 
Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005. Záběry v 21:34, 37:29, 37:31, 1:44:39. 

Obrázek 24: Mladí Íránci a Teherán 
Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005. Záběry v 2:41, 3:06. 
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Záběr od 36:39 – Hovor Woodmana s jeho ženou o emírově zemi – Woodman: „Na stropě mám šipku, 

co ukazuje směr k Mekce. Firma bin Ládinových vybavila Mekku klimatizací. Byl to obrovský projekt. 

Vydělali na něm miliardy. A všechny ženský jsou od hlavy až k patě celý v černým a chodí dva metry za 

chlapama. Je tu asi 50 stupňů. Vlastně 50 stupňů a vlhko. Když jsem vyšel z letiště, bylo to, jako kdybych 

dostal ránu. Chlapi nosí dlouhý bílý košile. Ale bílý košile bez poskvrny. To fakt nechápu. Jako kdyby tím 

říkali: 'Je vedro a já nemusím pracovat.' Fakt nechápu, jak se v tom dá něco dělat.“124 

 Oběť: Obecně je jí každý, kdo se stal obětí politického, sociálního a náboženského 

systému, tedy samotné státy Perského zálivu, které vše podřizují zemím, jež v dané 

oblasti působí, a to na úkor vlastního obyvatelstva (zde emírova země). Film ve svém 

závěru odhaluje řadu obětí, ať už pro USA nepohodlného reformátora prince Nasira, 

CIA obětovaného agenta Barnese či dva Pákistánce, kteří svým sebevražedným 

atentátem zabijí řadu vlivných ropných magnátů.  Korupce, jež stojí za fúzí Connexu 

s Killenem, postihne nejen čínské zájemce o spolupráci s emírovou zemí, ale 

například i Ministerstvo spravedlnosti USA. Film končí pochmurně i pro 

idealistického analytika Woodmana, který smrtí Nasira přijde o pozici poradce. 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Ve filmu se objevuje řada konfliktních situací a problematických 

momentů. Celá fúze dvou ropných společností probíhá na základě korupce, která je 

nakonec ututlána. Divák sleduje mučení, vydírání, únos, politické vraždy, ale také 

nelegální obchod se zbraněmi či teroristický útok sebevražedných atentátníků. Film 

vykresluje vliv globálního obchodu, politiky a ropného byznysu. 

 Typ zbraní: Zbraně jsou také různorodé a zahrnují například samopaly a pistole 

ochranky a vojáků v Zálivu, ale také satelitně řízené rakety či sebevražedné 

atentátníky. Film znázorňuje, jak agent Barnes nelegálně prodává dvě rakety v Íránu 

a proces přípravy Pákistánců na teroristický čin (viz Obrázek 27). 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Hrozbu dle kladných hrdinů 

představuje ropný byznys ovládající vztahy mezi státy a chování zemí vůči vlastnímu 

obyvatelstvu. Dále k němu patří korupční praktiky Connexu a v tomto filmu i pozice 

                                                 
124 Syriana [film]. USA, 2005. 

Obrázek 27: Nasirova ochranka a sebevražední atentátníci na lodi 
Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005. Záběry v 1:48:36, 1:53:11. 
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CIA. Negativně lze chápat nadvládu nadnárodních korporací, jež ovlivňuje osud lidí 

zejména v méně vyspělých zemích v Zálivu. Hrozbou je také terorismus, který je ve 

filmu zobrazen okrajově v závěru, ale divák od začátku pozoruje nenápadné 

rekrutování pákistánských mladíků, kteří sní o lepším životě. Dále je negativní i 

chování managementu Connexu vůči svým přistěhovaleckým zaměstnancům, které je 

velmi nadřazené. Bližší definice následují v konkrétních replikách. 

Záběr od 8:49 – Rozhovor Holidaye a Hewitta o Connexu – Hewitt: „Právě jsi navštívil firmu, která se 

brzy stane tou nejvýnosnější korporací v Americe… Pokud nezačnou auta jezdit na vodu. A na Blízkém 

východě bude i dál panovat zmatek.“ 

Záběr od 40:06 – Hovor mezi Whitingem, princem Meshalem a dalšími byznysmeny - Arabský 

byznysmen: „Kapitalismus nemůže existovat bez odpadu. Měli bychom poděkovat panu Whitingovi a USA 

za to, že produkují čtvrtinu světového odpadu za čtvrtinu poptávky.“ Whiting „To nemáte vůbec zač. Rádo 

se stalo, vážně. Princi… Chcete nás požádat ještě o něco?“ Princ Meshal: „Američani vždycky rádi jiným 

lidem vrtají do země díry. Já už jsem o vás slyšel. Šedá eminence saúdské princezny.“ 

Záběr od 1:02:00 – Mučení Barnese fanatikem Mussawím – Mussawi: „Bobe. Co víš o metodách 

mučení, který používají Číňani na Falun Kung? Co? Metoda číslo jedna. Co by sis tipnul? Vodní kobka. 

Tipoval jsi vodní kobku? Metoda číslo dvě? Číslo dvě: zkroutit ruku a strčit obličej do výkalů. Nemáš zájem 

o dvojku? Číslo tři. Číslo tři se jmenuje… 'strhávání nehtů z prstů.' Co tomu říkáš? Číslo tři se ti zamlouvá? 

Účelem je, aby ti mniši, nebo co, odvolali svou víru. Mám donutit tebe, abys ji odvolal? To by bylo dost 

těžký, co? … Když ti schází víra, kterou bys odvolal, tak co pak? To jsi pak v prdeli, co? Bobe. Povíš mi 

jména všech, co si od tebe vzali peníze.“ … Bartes: „Jimmy, ty přece nejsi fanatik koránu.“ Mussawi: 

„Jmenuju se Mussawi… Ty blbej zmrde! Tohle je válka. Teď jsi zajatec!“ 

Záběr od 1:12:40 – Hovor Nasira a Woodmana o tom, co si myslí USA o jeho zemi – Nasir: „Mí 

bratranci nejsou až tak chytří, jsou jenom pouhé loutky. A můj bratr, ten myslí jenom na sebe. Co asi mají 

v úmyslu, můj bratr a ti američtí právníci?“ … Woodman: „Myslí si, že to jednou dojde. Dojde to. A 90 % 

toho, co ještě zbylo, je na Blízkém východě. Nevidíte tu posloupnost? Versailles, Suez, 1973, válka 

v Kuvajtu, válka v Iráku. To je boj na život a na smrt… Myslí si: 'Hrajte si dál, dál si kupujte nový hračky. 

Dál klidně utrácejte za hotel 50 000 dolarů za noc, ale neinvestujte do infrastruktury. Nebudujte si 

hospodářství. ' A až se nakonec proberete, tak už budete dávno na suchu. A to největší přírodní bohatství v 

dějinách bude promrhaný.“ …. Nasir: „Chci vytvořit parlament. Chci dát ženám volební právo. Chci 

nezávislé soudnictví. Mám v úmyslu založit blízkovýchodní ropnou burzu a zbavit tak trh spekulantů. Proč 

vůbec jsou hlavní ropné burzy v Londýně a v New Yorku? Získám konkurenční nabídky na naši energii. 

Povedu ropovod přes Írán do Evropy, jak jste navrhoval. Budu dodávat do Číny. Cokoliv, čím se docílí 

efektivita a maximalizují zisky. Zisky, ze kterých pak budu moci přebudovat svou zemi… Jenže pak zavolá 

váš prezident mému otci a řekne: 'Mám nezaměstnanost v Texasu, v Kansasu, ve státě Washington.' 

Následuje další hovor a už krátíme sociální programy a kupujeme předražená letadla. Jsme Americe 

vděční, že ten dluh už je splacen. Přijal jsem čínskou nabídku, tu nejvyšší. A najednou je ze mě terorista. 

Jsem bezbožný komunista… Dean Whiting…který zastupuje nejenom ty poškozené příbuzné a mého bratra, 

ale také Connex Oil, teď tlačí na mého otce, aby tu smlouvu s Číňany odvolal. Ale to ho podceňují. Tady 

jde o to, co zanechá svému lidu.“ 

Záběr od 1:29:00 – Nasir hovoří s jinými významnými muži o politice země: „Arabským vládcům 

schází úcta k právu. Žádané zboží mají v rukou monopoly, mladí lidé nemohou najít práci. Kritikové 

putují do vězení nebo jsou usmrceni. A se ženami se zachází jak s druhořadými občany.“ Jeden z mužů: 

„Váš bratr má podporu Američanů. Máme tu desetitisíce jejich vojáků.“ Nasir: „To je pravda. Otec nechce 

Američanům odporovat. Ale jiní chtějí. Když má země 5 % světové populace a 50 % světových výdajů na 

zbrojení, její diplomatický vliv upadá.“125 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Hlavní hrozbu pro ropnou 

společnost, ale i Američany samotné představuje předání ropných polí do rukou 

                                                 
125 Syriana [film]. USA, 2005. 
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Číňanů a zmodernizování země, tedy reformní směřování politiky emírovy země, 

pokud by se do jejího čela dostal princ Nasir. Zlem je tedy jakákoliv změna současné 

politiky. Dále pro ně nebezpečí představuje odhalení korupce ministerstvem vnitra a 

zákaz fúze s Killenem. V očích Egypťana Mohameda je to naopak Connex, na který 

spáchají jeho oběti teroristický útok. Detaily lze nalézt níže. 

Záběr od 5:46 – Whiting pověřuje Holidaye úkolem prověřit fúzi Connexu a Killenu – Whiting: 

„Jednu firmu, Connex, našeho klienta, připravili Číňani o kontrakt na zemní plyn z Perského zálivu. 

Zároveň se také jedné menší firmě, Killenu, podařilo získat práva pro Kazachstán, jedno z největších 

nedotčených ropných polí světa. Firma Connex bude s Killenem fúzovat. Ministerstvo zajímá, jak se Killen 

k těm právům dostal. A vy se právě takovýmito obchody zabýváte. Takže, lze-li tam něco najít, doufám, že 

na to přijdete dřív než oni.“ 

Záběr od 7:07 – Porada vedení Connex Oil – Pope: „Ne, já chci mluvit o Zálivu a o tom, jak ten 

zatracenej emír... Co to je vůbec ten emír?“ Barton: „Král, je to král.“ Pope: „Král. Tak jak tě nějakej 

mrňavej král poslal pěkně do prdele. Firmy z celýho světa se chtěly dostat do Kazachstánu, chtěly Tengiz, 

ale má to Killen. A potom Connex chtěl Killen, a už je to tady. Vynaložil jsem investice. A ty investice týhle 

firmě přinesou ovoce. My všichni jsme si ten zákon o korupčních praktikách v zahraničí uložili do paměti. 

Já dokonce mám jeho mini kopii nalepenou tady v hlavě…“ Barton: „Děkuju, Jimmy. Tvůj názor si tu 

vždycky rádi vyslechneme. Nicméně v tuhle chvíli ministerský zmocněnec tvé obchody s Kazachstánem 

prověřuje a vláda prozatím se schválením naší fúze vyčkává.“ 

Záběr od 1:07:04 – CIA, ředitelka, Franks a Terry o Barnesově činech v Bejrútu - Franks: „Jane. 

Právě jsme dostali depeši z Damašku, osm minut starou. Mussawí roztrušuje, že jsme Boba poslali do 

Bejrútu, aby zavraždil prince Nasira. … Ten kontakt byla bouda. Mussawí podle všeho dělá pro Írán. Mučí 

naše lidi a šíří klepy o spojení se ClA.“ Terry: „Máme se od něj distancovat. Bob v minulosti často podnikal 

na vlastní pěst. Vlastně jsme ho roky neměli pod dohledem. Po 11. září dostali někteří lidé spoustu volnosti, 

aby mohli co nejlépe zužitkovat své emoce.“ 

Záběr od 1:18:46 – Rozhněvaný hovor Holidaye a Daltona - … Dalton: „Obvinění z korupce. Korupce? 

Korupce je, vážený pane, vládní zásah do výkonnosti trhu formou regulace. To je Milton Friedman. Ten 

sakra dostal Nobelovu cenu. Zákony proti tomu máme právě na to, aby nám to mohlo procházet. Korupce 

je naše ochrana. Udržuje nás v bezpečí a v teple! Korupce může za to, že si tu teď my dva můžeme 

vyskakovat, místo abysme vybírali popelnice! Díky korupci můžeme vyhrát.“126 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Ve filmu je zobrazeno nebo se 

hovoří o řadě zemí Blízkého a Středního východu, nejvíce o Íránu a emírově zemi. 

Tyto dva státy jsou ve filmu představeny podrobně, a to z pohledu USA. Írán je 

představen jako relativně moderní země plná potenciálu do budoucna, emírovo 

království jako země, která začíná narážet na své ekonomické hranice a potřebovala 

by zmodernizovat. Ve filmu je ropný koncern Connex umístěn do Perského zálivu, 

avšak není specifikována konkrétní země. Vedle komplexu je umístěn tábor pro 

zahraniční dělníky, který působí velmi skromně a chudě. Dále se část děje odehrává 

v Libanonu. Libanon je vykreslen zejména jako stát, kde je nejen krásný Bejrút, ale 

také centrum Hizballáhu. Níže vše přiblíží obrázky a výňatky z filmu. 

                                                 
126 Syriana [film]. USA, 2005. 
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ÍRÁN: Záběr od 16:15 – Porada v Bílém domě o Blízkém východě (zejména Íránu) – Barnes: „Zdá se, 

že analýzy jsou přesné. Území je dobře pokryté satelity. Přesouváme zdroje do Íránu. Náš další...“ Žena: 

„Promiňte, že půjdu rovnou na věc. Ale pokud na chvíli zapomeneme na váš úřední soupis, ráda bych si 

Obrázek 30: Connex v Zálivu 
Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005. Záběry v 10:25, 10:29, 13:01, 13:59. 

Obrázek 29: Tábor zahraničních dělníků v Perském zálivu 
Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005.  Záběry v 30:17, 30:35) 

Obrázek 28: Emírova země, vlevo dole Nasir s rodinou a Woodmanem 

Zdroj: Syriana [film]. USA, 2005. Záběry v 1:39:54, 1:40:50, 1:46:14. 
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vyslechla nezkreslené informace.“ Barnes: „Snažíme se, jak jen to jde...“ Žena: „Indie je teď náš spojenec, 

Rusko je teď náš spojenec, i z Číny bude spojenec. Všichni mezi Marokem a Pákistánem jsou problémem. 

Neúspěšné státy a špatné hospodářství, ale Írán je přirozený kulturní spojenec USA. Peršané přece 

nechtějí vrátit čas do 8. století. Vidím studenty v ulicích. Slyším Chatámího dobré proslovy. A mě by 

zajímalo, jestli, pokud budeme pokračovat v embargu na energii, tam v brzké době může vzniknout 

slušná, sekulární, prozápadní, proobchodní vláda?“ Barnes: „No, možné to je. Je to složité… Jestli 

nechají mladé lidi v ulicích a den nato zruší padesátery noviny. Daj na střechu satelity, ať vidí Mý dva 

táty. To ale neznamená, že by se ajatolláhové vzdali byť jen kousíčku vlády nad tím státem.“ Jiný muž: 

„Pane Barnesi, do reformního hnutí v Íránu vkládá prezident velkou naději. Má zásadní význam pro 

zabezpečení ropy pro USA.“ Další muž: „Tito pánové jsou z VOÍ.“ Jiný muž: „Výbor pro osvobození Íránu. 

BEJRÚT: Záběr od 56:06 – Projev Nasira před lidmi jeho země, pak telefon mezi Woodmanem a 

jeho ženou – Nasir: „Vlády se ujímá nová generace Arabů“ … Woodman: „Haló? V Bejrútu? Nádherný… 

Je to jako Paříž Blízkého východu.“ Nasir k lidem: „Narozdíl od politiky Washingtonu ctíme právo země 

na vlastní vývoj.“ 

EMÍROVA ZEMĚ: Záběr od 45:06 – Hovor Nasira a Woodmana v poušti při hře s dravci - … 

Woodman: „K čemu by vám byl ekonomický poradce? Před 20 lety jste měli nejvyšší HDP na světě. A 

dneska jako Albánie. To se vám povedlo. Vaším druhým vývozním artiklem je použité zboží a hned za tím 

jsou datle, na kterých ztratíte pět centů za libru. Víte, co si o vás svět byznysu myslí? Že před sto lety jste 

tady žili ve stanech v poušti, sekali si navzájem hlavy, a přesně to zase budete dělat za dalších sto let. Ano, 

jako zástupce firmy ty peníze přijímám. Díky.“ Nasir: „…Teď jste můj ekonomický poradce.“127 
 

 Jazyky Blízkého a Středního východu: Ve filmu je využito několik autentických 

jazyků, například perština (ovládá ji i Barnes), arabština či urdština (jazyk 

Pákistánců). Ve filmu je zajímavé, že například Číňané tam využívají základy 

arabštiny, což princ Nasir oceňuje. Dále je Pákistánci Wasimovi sděleno, že je nutné, 

aby uměl arabsky, pokud chce zaměstnání v Zálivu. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Islám je ve filmu zobrazen, neboť se většina děje 

odehrává v oblasti Perského zálivu, tedy v muslimských zemích. Patrné je to jak 

z oděvu zdejších obyvatel (hidžáb, bílé hábity), tak výpovědí postav o daných 

zemích. Klíčovou roli ve vyobrazení islámu a jeho přiblížení divákům 

zprostředkovávají záběry z muslimské školy, kam docházejí pákistánští teenageři a 

kde si jich všimne Egypťan a využije je jako sebevražedné atentátníky. V podání 

emírovy rodiny není islám zobrazen negativně, i když není primárně obsahem 

dialogů. Co se týče školy, tam je citováno často z koránu, a to relativně fanaticky. 

Samotný záběr filmu, kdy divákovi dojde, že se Egypťan spřátelil s Pákistánci jen 

z důvodu, aby je využil, působí překvapivě a neočekávaně. Více lze dohledat 

v následujících výtazích ze záběrů. 

Záběr od 37:54 – Muslimská škola, chodí sem pákistánští teenageři -  Učitel čte korán: „Budou se ten 

rozdíl snažit zastřít, aby muslimové, kteří mluví o víře, vypadali jako fanatici či zaostalí. Řeknou, že jde o 

ekonomické zdroje nebo o vojenskou nadvládu… Když tomu uvěříme, jen jim nahrajeme. A můžeme si pak 

za to sami. Nelze sloučit lidskou přirozenost a moderní život volným obchodem. To nelze. Božské a světské 

patří k sobě. Korán. Neoddělovat náboženství a stát. Korán. Místo královských zákonů pro otroky. Korán. 

Lék na bolesti moderního života není deregulace, privatizace, hospodářská reforma ani nižší daně. Bolest 

života v moderním světě liberální společnost nevyřeší. Neuspěly liberální společnosti. Neuspěla křesťanská 

teologie. Neuspěl Západ.“ 

                                                 
127 Syriana [film]. USA, 2005. 



   

78 

 

Záběr od 52:56 -  Dva Pákistánci a Egypťan - Egypťan: „Jen se podívejte na své bratry ve víře sloužící 

Bohu. Všichni jsme bratři. Všichni jsme rodina.“ Kamarád: „Wásim je ještě panic.“ Egypťan: „Smilstvo 

je závažný zločin.“ Kamarád: „'Vystříhej se nemanželského sexu. Je to útok na důstojnost a urážka 

bohabojnosti.‘“ Egypťan: „Bůh promluvil v pravdě. Pomodleme se společně.“ 

Záběr od 1:35:30 – Muslimská škola, pákistánští žáci se učí psát arabsky – Egypťan: „Jsme malá 

skupina, odhodlaná a ctižádostivá. A uvnitř této skupiny je ještě jedna menší, která zavrhuje pozemský 

život, aby mohla šířit pravou víru. Jste připraveni.“ 

Záběr od 1:53:48 – Muslimská škola, žáci sledují rozloučení Wasima v TV (sebevražedný atentát) - 

Wasim: „Během pohřbu chci, aby se všichni ztišili a já abych ležel na pravém boku. Hoďte na mé tělo prach 

a řekněte: 'Z prachu jsme byli stvořeni a v prach se zas obrátíme. Z prachu vzejde nový člověk.' Vězte, že 

jsem umřel s čistým srdcem a že pravý život čeká na onom světě. Pravý život čeká na onom světě.“128 

 Symbolika: Symbolika ve filmu ve smyslu zobrazování není až tak výrazná, ačkoli 

odlišný oděv je i laikovi viditelný, například nošení bílého hábitu a kefíji emírovou 

rodinou při významných událostech. Ve filmu se charakteristika používá spíše skrze 

dialogy či televizní dokumenty nebo reportáže, které danou zemi přibližují. K vidění 

jsou vlajky zemí, islámské praktiky zejména v muslimské škole a ropný komplex. 

Írán i emírův hotelový komplex v Marbelle ve Španělsku mají západní rysy. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisejí: Ve filmu je zmiňován korán, kniha 

islámu. Je z něj také v muslimské škole čteno a pákistánští žáci občas citují některé 

jeho úryvky. O džihádu ani svaté válce se ve filmu nehovoří, ani explicitně o 

terorismu, ačkoli je v závěru vyobrazen, a to i celý proces rekrutování 

sebevražedných atentátníků. 

 Sledované pojmy → terorismus/terorista – ano; džihád – ne; svatá válka – ne; islám 

– ano; muslim – ano; Arab – ano 

 

4.2.2 Království 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Film se primárně odehrává v Rijádu v Saúdské Arábii. Okrajově se děj 

přesouvá do USA (Ministerstvo spravedlnosti USA, Bílý dům, FBI ve Washingtonu). 

 Časové ukotvení: Rok není specifikován, avšak odehrává se po útocích na New York 

z roku 2001, lze tedy předpokládat několik let po nich. 

 Počet postav: Ve filmu se vyskytuje 5 hlavních postav – 4 agenti FBI a 

saúdskoarabský plukovník Al Ghází. Vedlejších postav je omezený počet. Zbytek 

postav zahrnuje teroristy, policii, armádu, princovy blízké a obyvatele Rijádu. 

 Konec děje: Film končí záchranou uneseného agenta Adama Leavitta z rukou 

teroristů a dopadením vůdce teroristů Abú Hamzy, čímž agenti pomstí zabití svého 

                                                 
128 Syriana [film]. USA, 2005. 
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blízkého spolupracovníka při teroristických útocích v Rijádu. Na celou akci v Rijádu 

je agentům přiděleno pouhých 5 dnů. Zpočátku jim vyšetřování ztěžují striktní 

pravidla ze strany plukovník Al Gházího, jenž se vzápětí s agenty podílí na důkladné 

operaci proti Hamzovi. Při jeho dopadení je však zfanatizovaným muslimským 

teenagerem plukovník zastřelen. Čtyři agenti FBI se mohou vrátit se splněným 

úkolem zpět do USA. 

 Odkazy k realitě: Úvod filmu divákům skrze časovou osu přibližuje historické 

pozadí ve vztazích mezi USA a Saúdskou Arábií, jenž je vystavené na skutečnosti. 

Vztahy obou zemí jsou vylíčeny kritickým pohledem, nechybí ani zmínka o al-Káidě, 

bin Ládinovi, 11. září a rozšíření terorismu po celém světě. Časová osa je proložena 

autentickými historickými záběry a fotografiemi amerických prezidentů, bin Ládina 

a dalších osobností, jež formovaly podobu vztahů mezi státy. 

Start filmu – Historický vývoj vztahů mezi USA a SA: 

 1932 – „Po obsazení většiny arabského poloostrova za pomoci wahhábovských islámských bojovníků 

zřídil ibm Saúd království Saúdská Arábie. Wahhábisti byli zuřivě protizápadní, chtěli vrátit čas do 

doby čistého islámu, jenž nebyl ohrožován Západem.“ 

 1933 – Objevení ropy americkou výpravou: „Ropu jsme našli jen náhodou, hledali jsme vodu.“ 

„Navzdory kritice cizí přítomnosti v království umožnil král zahájení komerční produkce ropy.“  

 1938 – Založení ropné společnosti ARAMCO (Arabian American Oil Company) - „Výsledkem je 

první svazek Saúdské Arábie a Spojených států. Pro pracovníky firmy byla postavena obytná sídliště 

v západním stylu. Mimo tuto oblast byly vynucovány přísné islámské zákony, uvnitř neplatily.“ 

 1973 – Embargo na ropu – „Ti, kdož ovládají přívod ropy, drží západní svět jako rukojmí. Ceny 

stouply na čtyřnásobek. Ropa se stala prioritou americké státní bezpečnosti.“ 

 1974 – Konec embarga - „Embargo změnilo rovnováhu sil mezi spotřebiteli ropy a jejími producenty.“ 

 1990 – Invaze Iráku do Kuvajtu – „Irácká, v bojích vycvičená armáda překročila kuvajtské hranice. 

Saúdský státní příslušník Usáma bin Ládin nabídl panovníkům pomoc. Řekl, že z Afghánistánu přivede 

svoji armádu a irácké vetřelce z Kuvajtu vyžene. Ale Saúdové už měli lepší nabídku – půl milionu vojáků 

ze Spojených států. Odmítnutý Usáma vyšel do ulic a mešit a spílal Spojeným státům, královské rodině 

a jejich bezbožné alianci.“ 

 90. léta – Nárůst teroristických útoků po světě (Rijád, SA; Nairobi, Keňa; Dar Es Salaam, 

Tanzánie) - „Usáma bin Ládin tento týden znovu napadl královskou rodinu. Bin Ládina hledáme od 

začátku devadesátých let. Zbavili jsme ho občanství.“ 

 2000 – SA: největší světový ropný producent X USA: největší světový ropný konzument 

 2001 – Teroristické útoky na New York - “Když se ukázalo, že z 19 únosců bylo 15 Saúdů, znamenalo 

to katastrofu. Naprostou, protože bin Ládin učinil ze Saúdské Arábie v očích Američanů nepřítele.“ 

Monarcha Saúdské Arábie: „Jsme s vámi ve snaze dopadnout pachatele tohoto zbabělého útoku.“ TV: 

„Jak mohou tvrdit, že jsou muslimové?“ „Je to stav, kde se násilně střetává tradice s úderností.“ „Za 

výbuchy je pravděpodobně al-Káida. Útok bude v Saúdské Arábii vyšetřovat skupina agentů FBI.“ FBI 

je vedoucí agenturou, pokud jde o útoky na americké občany po světě - „Poslední teroristický útok 

je důkazem velkých rozporů mezi proamerickou monarchií a extremistickými wahhábistickými 

ozbrojenci, kteří žijí v království.“129 

 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 
 Klíčové kladné postavy: Hlavní postavou je šéf týmu agentů FBI Ronald Fleury 

(Jamie Foxx), jenž bez kompromisů vyšetřuje atentáty v Saúdské Arábii, při nichž 

                                                 
129 Království [film]. USA/Německo, 2007. 
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zemřel jeho přítel. Jde o černošského otce malého chlapce. Jeho tým se skládá 

z postaršího agenta a experta na výbušniny Granta Sykese (Chris Cooper), 

zvědavého a mnohdy komického Adama Leavitta (Jason Bateman) a citlivé, zároveň 

však pohotové agentky Janet Mayesové (Jennifer Garner), jež v Saúdské Arábii 

snáší vedle přestřelek také místní podřízenější postavení žen ve společnosti. Tým 

vyšetřovatelů doprovází místní plukovník Faris Al Ghází (Ashraf Barhoum), jenž 

zpočátku omezuje práci agentů, avšak nakonec se stane součástí vyšetřovacího týmu. 

Jde o milujícího muslimského otce. Snaží se agenty naučit mluvit slušně a dodržovat 

jeho pravidla. Tým doplňuje seržant Haytham (Ali Suliman). 

 Klíčové záporné postavy: Hlavní zápornou postavu ztělesňuje vůdce jedné 

z teroristických organizací Abú Hamza (Hezi Saddik), starý muž, který učí svého 

malého vnuka stejnému řemeslu, například ho nutí sledovat teroristické atentáty na 

vlastní oči. Nechybí mu krvelačnost a nelítostnost a touha po pomstě. 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Američtí agenti nejčastěji vyšetřují 

ve vojenském oděvu, musí nosit na příkaz Al Gházího neprůstřelné vesty. Janet by 

navíc dle jeho slov neměla příliš ukazovat ramena. Co se týče oděvu Saúdů, převažují 

dlouhé bílé hábity a bílé či červeno-bílé kefíji v případě mužů a černé či barevné 

hábity a niqáb či hidžáb v případě žen. Při modlení muži nosí malé bílé čepičky. 

V případě Saúdské Arábie je oděv u mužů mnohem více ovlivněný přísnějšími 

tradicemi. Princ a jeho spolupracovníci na slavnostnější příležitosti volí bílé hábity a 

červeno-bílé kefíji s černou čelenkou. Al Ghází a policisté nosí béžové uniformy a 

černé barety, v pase mají pouzdro s pistolí. Více oblékání přiblíží Obrázek 31. 

 Oběť: Obětí teroristických útoků v Saúdské Arábii jsou primárně Američané, kteří 

tam pracují, tedy nevinní civilisté. Akce teroristů jsou chladnokrevné, nevynechávají 

Obrázek 31: Oděv v Saúdské Arábii, Rijádu 

Zdroj: Království [film]. USA/Německo, 2007. Záběry od 55:28, 1:19:23, 1:20:36, 1:21:34, 1:38:18. 
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ani děti. Jednu z bomb dokonce umístili do sanitky, která byla připravena na pomoc 

po prvním útoku. Dalšími oběťmi jsou ať už místní policisté (plukovník Al Ghází), 

tak další lidé, dokonce i místní, keří se teroristům připletou do cesty. 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Agenti FBI se snaží pomstít za teroristické útoky, které provedli 

saúdští radikálové proti Američanům pracujícím v Rijádu. Jde tedy primárně o 

terorismus, a to velmi krvelačný. Nechybí ani přestřelky a mučení. 

 Typ zbraní: Agenti FBI při závěrečné přestřelce využívají moderní samopaly, Janet 

se brání i nožem. Vojáci a policisté vlastní pistole a samopaly. Agenty na večeři 

k princi doprovází i vrtulník s kanónem. Teroristé mají starší samopaly, granáty, 

podomácku vyráběné bomby, bazuky a kudly. K akcím využívají sebevražedné 

atentátníky, ale také přestrojení za místní policisty. Ve filmu je vyobrazena příprava 

vest s výbušninami ze strany teroristů. Absurdně působí, to, že se na jejich výrobě 

podílí i děti. Atentátníci natáčejí útoky i mučení na kamery. 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Zlo pro agenty FBI ztělesňuje 

teroristická skupina kolem Abú Hamzy. Berou je za bezcitné atentátníky, kteří zabíjejí 

i děti. Šokuje je to, že bombu umístili do sanitky. Pro oběti Američanů žijících 

v Saúdské Arábii zlo představuje jakýkoliv Arab. Více informací poskytnou výtahy. 

Záběr od 9:12 – Telefon Fleurymu od agenta Mannera z Rijádu – Manner: „Už o tom víš? … Rijád, 

máme tady spoustu mrtvých.“ Fleury: „Kde se to stalo?“ Manner: „Al Ramán, západní sídliště. Jde o 

zaměstnance ropné společnosti. Zaútočili na ně při pikniku… Najednou za bílýho dne. Napadli je, když tu 

hráli baseball, Rony. Děti, všecky, neuvěřitelný… Jeden měl bombu. Napřed stříleli, aby byl zmatek.“ 

Záběr od 11:34 – Porada FBI o útocích v Saúdské Arábii – Fleury: „Víc než sto mrtvých a dvě stě 

raněných. Cílem byl softballový zápas. Měli uniformy saúdké policie. Agent Fran Manner byl zabit. Grante, 

odhadneš velikost náloží?“ Sykes: „Podle kráteru to vypadá, že použili velmi prizantní výbušninu, 

pravděpodobně vojensku, 10-15 kilo PETM, něco takového. Semtex nebo C4, jestli se k tomu dostali, ale 

jak, to pánbůh ví. Kráter vypadá jako po těžké letecké bombě… Tenhle způsob přípravy a provedení jsme 

ještě neviděli. Nebyl to přece upravený dělostřelecký granát... Ty útoky jsou koordinované, naplánované, 

načasované za bílého dne, bezostyšně záludné.“ Janet: „Tak hnusně zuřivé.“ Adam: „Použili při těch 

dalších dvou uniformy?“ Další agent: „Pokud víme, tohle bylo poprvé, ještě se to nestalo.“ Sykes: „Myslíte, 

že teď mají přístup k saúdským uniformám?“ … Druhý muž: „Útočili Saúdové na Saúdy?“ Fleury: „I to je 

možné. Jestli ano, tak to byl asi Abú Hamza, rádoby Usáma, žil v Iráku, v Afghánistánu.“ Leavitt: 

„…Jestli byla někdy příležitost vyrazit do Saúdské Arábie, tak je to, myslím, teď.“ Janet: „To nepůjde. Oni 

nám to nedovolí… Nesmí to vypadat, že by královská rodina ztrácela kontrolu. Kdyby neovládali zemi a 

obyvatelstvo, riskují ztrátu kontroly nad ropou. To se nikdy nestane.“ Fleury: „Zahraničí: ‚Jsme v souladu 

s hodnocením saúdské bezpečnosti. Další americká přítomnost v království představuje nezodpovědné 

riziko.‘“ 

Záběr od 16:22 – Hovor o následné akci FBI po atentátech, ministerstvo spravedlnosti – … Leach: 

„Čtvrt hodiny po ranních zprávách jsem jednal s princem Tamrem na saúdském velvyslanectví. Po 

rozhovoru s Tamrem doporučuji zadržet další americké pracovníky, protože významnou náboženskou 

příčinou těchto útoků je současná přítomnost amerických pracovníků. Další Američané na saúdské půdě 

by už tak výbušnou situaci ještě víc zhoršili.“ Canavesiová: „Mám dvě věci. Saúdové nežádali FBI o pomoc, 

tohle by jenom dále zkomplikovalo už tak se zhoršující vztahy s jedním z našich posledních spojenců na 

Středním východě.“ … Grace: Ale chceme oficiálně oznámit, že FBI si přeje vyslat do Rijádu na místo činu 
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vyšetřovací tým. Hned.“ Leach: „A nepředstavuje tým v téhle zemi právě takový druh cíle, pro který jsou 

ti pánové ochotní zemřít? Za jednoho dají deset svých.“ Grace: „Takže nehonit zločince, protože by nám 

mohli něco udělat. To vážně nejsou zásady FBI. Nechceme se vzdávat. Snažíme se.“ Janet: „Tak já vám to 

řeknu jinak. První fázi této války al-Káida prohrála. A ví to. V nové fázi obětuje, ale chce získat. ‚Pokud 

se k nám nepřidáte, vy Zápaďané a umírnění Arabové, vypustíme ty nejšikovnější vrahy, lidi jako Abú 

Hamza. Operační velitele, kteří plánují, organizují, cvičí, vymývají mozky, vyznávají extrémní násilí.‘ 

S těmi bojujeme.“ 

Záběr od 42:03 – Výslech v domě u Jacksonových v Rijádu po útocích – Jackson o plukovníku Al 

Gházím: „Ten ať se ke mně ani nepřibližuje… Nevíte to? To jsou ty, co to udělali.“ Fleury: „To ještě nevíme. 

Proto jsme tady. Potřebuju se vašich kluků na něco zeptat. Možná něco viděli.“ Jackson: „Chcete se mých 

dětí ptát, co se včera stalo? Copak vy, vy se jich opravdu chcete ptát, jak viděly vykrvácet matku? Na to se 

jich chcete ptát? Když jsem přišel domů, můj pětiletej syn měl krabici náplastí a snažil se mámě přilepit 

obličej… Co, Mohamed je prorok?“ Fleury: „Ale no tak, nebudete se tady hádat.“ Jackson: „Ne, ne, 

opravdu tohle Alláh chce?“ Fleury: „Podívejte se, tohle vám manželku nevrátí…“ Jackson na Al Gházího: 

„Alláh miluje vaše děti víc než moje? Miluje Alláh vaši ženu víc než moji?“ 

Záběr od 1:05:59 – Plukovník a Fleury na návštěvě možného zdroje, počítačová herna – Al Ghází: 

„Vidíte ho tam? Za tím oknem. Isl Al Dim, přidal se k bin Ládinovi, když al-Káida začala útočit na 

královskou rodinu.“ Fleury: „Ví, kde je bin Ládin?“ Al Ghází: „Ne. Ne.“ Fleury: „To by mě určitě povýšili, 

kdybych ho chytil.“ Al Ghází: „Vloni se na amnestii přihlásil, no a nyní se tady pohybují na snaze nové 

vlády vyvážit zájmy saúdské mládeže.“ Fleury: „Veřejně prospěšná práce.“ Nyní již hovor s Al Dimem. Al 

Ghází překládá: „Ten, co útočil v al Ramáhu, je asi v jeho věku. Člověk, který připraví masovou vraždu žen 

a dětí a pak jde domů a klidně spí, takového člověka je nesmírně obtížné chytit.“ Fleury: „Jak ví, že klidně 

spí?“ Al Ghází: „Protože ještě nepřestal. Přestanete jen, když vás mrtvé tváře nenechají spát.“ Fleury: 

„Proto jste skončil?“ Al Ghází: „17 dní beze spánku vás donutí skončit se vším.“ Al Dim anglicky: 

„Americká vojenská rozbuška.“ Fleury: „Jo. Jak k ní přišli?“ Al Ghází: „Tento materiál je možné získat 

různými způsoby, ale nezíská ho každý.“ … Fleury: „Zeptejte se, jestli ví, kde ho najdeme. Řekl jste něco 

legračního, protože já jsem si legraci nedělal.“ Al Dim anglicky: „Abú Hamza, ten je jako duch.“ Al Ghází: 

„Musíte…“  Fleury: „Jo. Modlit se…“ Al Ghází: „Podávat ruce. Každého, kdo vyrábí bomby, jeho práce 

někdy kousne.“130 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Teroristé se snaží své útoky mířit 

proti USA, v tomto případě proti Američanům usazeným v Rijádu. Agenti u teroristů 

naleznou i fotografie míst, které v Saúdské Arábii patří státům, které válčí v Iráku. 

Pravděpodobně je měli také v plánu zničit. 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Děj filmu se odehrává zejména 

v Saúdské Arábii, konkrétně v Rijádu. Na jeho okraji je vybudováno městečko v 

západním stylu pro Američany ve městě pracující. K této části patří baseballové 

hřiště a rodinné bungalovy. Rijád samotný je rozlehlé město plné bílých nižších 

staveb, v některých částech jsou i výškové budovy a nechybí ani obrovský luxusní 

palác jednoho z princů. Město se skládá z rozličných částí, některé se mohu chlubit 

kvalitními silnicemi a palmořadím, jiné naopak obývají nebezpečné skupiny 

obyvatel. Auta působí luxusnějším a novějším dojmem. Obecně město vypadá čistě 

a upraveně. Co se týče vyobrazení Saúdské Arábie na základě historického exkurzu 

                                                 
130 Království [film]. USA/Německo, 2007. 
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nebo z výpovědí postav, lze vycítit mírně napjatý vztah mezi USA a Saúdskou 

Arábií, ačkoli jde o dlouholeté spojence. Doplňkové informace naleznete níže. 

Záběr od 32:23 – Al Ghází agentům vysvětluje pravidla v SA – Al Ghází: „Takže, záchody těmito 

dveřmi. Snažili jsme se dát vám trochu soukromí. … (na Janet, pozn. aut.) sháněli jsme něco růžového, ale 

takhle to snad bude stačit. Takže zítra už začneme s prací. Přijdu sem hned ráno. Na shledanou.“ Fleury: 

„V kolik hodin přesně ráno přijdete?“ Al Ghází: „Za úsvitu.“ Fleury: „Slunce vyjde v kolik? Al Ghází! 

Slunce vyjde v kolik?“ Al Ghází: „Až otevřu tyhle dveře. Dobrou noc.“ Adam: „To by se hasiči zlobili.“ 

Janet: „Tady požární předpisy nemají, Sykesy. Tady jsi totiž v džungly. Dávej pozor.“ 

Záběr od 38:45 – Hovor agentů o podmínkách v Rijádu – Janet: „Tohle jsou tak radikální okolnosti... 

Žádný mobily, holky, žádnej chlast, nic, bejt zavřenej v tělocvičně….“ Leavitt: „Koukni na tuhle stránku… 

Fleury, pojď se podívat. Tahle stránka (web teroristů, pozn. aut.) se tu objevila před půl hodinou. 

Alsahal.něco.“ Sykes: „Oni se tam rádi chlubí svou prací.“ 

Záběr od 59:41 – Fleury ukazuje fotografie teroristů přeživším Američanům – Fleury: „Podívejte se, 

jestli někoho z nich nepoznáte.“ … Stará žena: „Toho jsem viděla. Asi před týdnem. Viděla jsem ho dvakrát 

s těmi, co zalívali zahradu. Přišlo mi to zvláštní.“ Fleury: „Zvláštní jak?“ Žena: „Že to byl Saúd. Vím to 

jistě, zahradník. Saúdové jako Američani nedělají manuální práce. Hrabat listí je pod úroveň.“131 

 

 Jazyky Blízkého a Středního východu ve filmu: Během zhlédnutí filmu může 

divák slyšet arabštinu, například při výslechu seržanta Haythama v úvodu snímku. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Náboženství tvoří nedílnou součást filmu. 

Teroristi vyznávají islám, od kterého odvozují své akce a taky se jím ospravedlňují. 

Na diváky tak tato víra působí negativně. Naopak pro plukovníka Al Gházího 

představuje islám součást denního řádu, který spojuje rodinu. Ve filmu jsou na 

záběrech mešity, ale i ukázka modlení jak Hamzy, tak Al Gházího rodiny. Dokonce 

lze spatřit i muže, který přeruší jízdu, aby se vedle auta mohl pomodlit. Dále je třeba 

zmínit podřazenou roli žen a nemuslimů v zemi. Agentka Mayesová se nemůže 

dotknout těla mrtvého muslima a na večeři k princi není jako žena pozvána. 

                                                 
131 Království [film]. USA/Německo, 2007. 

Obrázek 32: Rijád 
Zdroj: Království [film]. USA/Německo, 2007. Záběry v 25:15, 54:41, 55:10, 1:18:59. 
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Pracovník USA Schmidt ji v Rijádu upozorňuje, že by měla mít zahalená ramena a 

dekolt. I Al Ghází se agenty snaží učit respektovat jejich pravidla. 

Záběr od 8:37 – Jeden z teroristů na hřišti těsně než odpálí bomby na těle (dá ruce nahoru a hovoří): 
„Zde nic není, jen Boha Alláha a Mohamed je jeho posel.“ Vůdce teroristů vše pozoruje ze střechy 

dalekohledem: „Sláva Alláhovi, sláva Alláhovi.“ 

Záběr od 35:14 – Hovor na místě výbuchu druhé bomby v Rijádu - Schmidt: „Kdo z vás je Ronald 

Fleury? Damon Schmidt, ministerstvo zahraničí, postarám se o váš bezpečný odchod. Tohle je váš tým? … 

Tak vážení, tohle si vemte, jsou to ionty, pěkně vítáme… To jsou ionty pro vás, vemte si, jinak se v tom vedru 

složíte. Máte představu, do jaký kaše jste se dostali? Můj šéf vás nenávidí. Až se vrátíte domů, je s vámi 

konec. Tedy, jestli se vrátíte. Tamhle jde princ. Až mu podáte ruku, smíte ji pustit teprve, až to udělá on, 

jo? (na Janet, pozn. aut.)  Pěkný, musí ty prsa nějak schovat. To se musí pořád hlídat. Nijak ho 

neoslovujte. Tak jo, vážení, jdeme na to. Vaše výsosti, zvláštní agent Fleury z Federálního úřadu pro 

vyšetřování a jeho kolegové.“ Princ arabsky: „Toto je velký krok našeho závazku k chycení zločinců a 

předání je spravedlnosti. Pozvali jsme si do našeho království tým vyšetřovatelů. Ne aby je pozatýkali, ale 

aby nám dávali rady a zprávy.“ … Zpět Schmidt na agenty: „Řeknu vám, máte kliku, že jste tady a pořád 

žijete. Mám letadlo, natankované, připravené je na vaše jména, jestli chcete odletět, můžete… Máte vestu? 

Vy ji pravdu nemáte… Fleury na Al Gházího: „Co vám princ říkal?“ Al Ghází: „Je zakázáno víc věcí než 

jen noční práce.“ Sykes: „Budeme muset pomalu. Tady to bude asi jako, když jedeš chytat ryby na Floridu.“ 

Al Ghází: „Musíme zvýšit zajištění, než tady začneme.“ Fleury: „To snad kecáte. Máte tady armádu.“ Al 

Ghází: „Ne, já nekecám, já… Takhle se mnou nebudete mluvit!“ 

Záběr od 39:35 – Na místě činu v Rijádu – Al Ghází na agenty: „Další zákazy. Nesmíte se dotýkat 

důkazů… Během mé nepřítomnosti nesmíte nikoho vyslýchat, dotýkat se mrtvých muslimů nebo se 

vzdálit z mého dohledu. Mým hlavním zájmem je vaše bezpečnost.“ Fleury: „Já myslel, že vám jde o to, 

abychom to tu vyšetřili.“ Al Ghází: „Tak to byste se pletl.“ Sykes: „Jeho hlava asi půjde dolů, jestli se nám 

něco stane. Jste asi naše chůva, co?“ 

Záběr od 51:33 – Vyšetřování na střeše, odkud teroristé natáčeli útoky - Leavitt: „Podívej se, to je 

hlavní vjezd, policejní auto a místo výbuchu, a ze stejnýho úhlu, že jo?“ Fleury: „Jo. Al Ghází, viděl jste to 

video na al Sahal? Vidíte. Podívejte. Úplně stejný. Tak složitej plán nemohl udělat za jeden den, obhlídnul 

to několikrát.“ Al Ghází: „Ten člověk je Saúd. Kdyby tu byli cizinci, někdo by nám o nich určitě něco 

řekl.“ Fleury: „Možná že Abú Hamza.“ Al Ghází: „Může být.“ Fleury: „Jo, tak se poptáme.“ Al Ghází: „Ty 

vám nic neřeknou… Je jako Robin Hood pro vás. Lidé jsou s ním solidární.“ Fleury: „Jo, ale dvě věci 

víme. Že to byl Saúd a že byl tady. Dvě důležité věci za dvě minuty.“ … Al Ghází: „To je roznětka.“ Fleury: 

„To je takový náš dárek pro vás. Našli jsme to na místě výbuchu. Prověřte to.“ Al Ghází: „Co je, co? Kam 

jdete?“ Sykes: „Je tu hodně důkazů, chcem je posbírat.“ Al Ghází: „Ne, ne, ne, ne. Máme pět minut.“ 

Leavitt: „Musíme leda hovno.“ Al Ghází: „Proč říkáte ošklivé slovo?“ Leavitt: „Posbíráme tady důkazy. 

My nejsme žádní posraní turisti.“ Al Ghází: „Proč říkáte ta ošklivá slova?... Přinesu vám mýdlo a vy si 

omyjete ústa, co vy na to? … Fleury. Večer jdeme na tu večeři. Do paláce. Ale slečna Mayesová tam s námi 

nesmí. Jenom muži.“ Fleury: „Jenom muži?“ Al Ghází: „Ano, to víte, tradice.“ 

Záběr od 54:27 – Návštěva paláce agenty (muži) - Leavitt: „Kolik princů tu máte?“ Al Ghází: „Přes pět 

tisíc.“ Fleury: „ Všichni mají tak velkej palác?“ Al Ghází: „Někteří i větší.“ Leavitt: „Kdo to všechno 

platí?“ Al Ghází: „Axxon, Chevron, Shell… Teď ale vážně, princ s vámi bude jednat jako s poddanými. A 

když vám dá podržet dravce, neucukněte, je to pro vás pocta.“ Leavitt: „Cože? Podržet mu ptáka?“ … 

Nyní v paláci, princ: „Jeho drápy přetnou kosti… Je to můj nejschopnější lovec. Snažím se naučit to jeho 

přítele, ale někdo se s tím narodí a druhý ne. … Co jste zatím viděli v našem království? Víte, co? Zařídím 

safari pro vás a vaše kolegy.“ Fleury: „Safari? Víte, řeknu vám, co jsem tu viděl. Že ten, co připravil ten 

nejhorší zločin v dějinách vašeho království, byl Saúd. Necelé tři kilometry od toho sídliště najdete 

střechu, kde se útok připravoval. Vidím muže, co se s tím narodil, plukovník Al Ghází. Všechno, co vám 

říkám, nám řekl pan Al Ghází, když prohlížel místo činu a chránil nás. Přitom nebyl ve službě. Souhlasím, 

že instinkty se nikdo nemůže naučit, ani sokol, ani generálové vaší gardy... Dovolte nám pomáhat. Amerika 

není dokonalá. Vůbec ne. To vím, ale tohle umíme, vážně. Dovolte nám pomoci vaším mužům chytit toho 

vraha.“132 

                                                 
132 Království [film]. USA/Německo, 2007. 
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 Symbolika: Řada odkazů na historii Saúdské Arábie je zobrazena již v počátku filmu 

v rámci časové osy. K vidění je například modlení u Ka’aby, ale také grafika nárazu 

letadla do Dvojčat v New Yorku. Co se týče samotného filmu, je vyobrazeno modlení 

muslimů, mešity, velbloudi, ale také výroba bombových vest teenagery. Samozřejmě 

nesmíme opomenout přísnější oděv muslimů v zemi. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisejí: Film islám spojuje s teroristy, ale i 

s kladným hrdinou, ačkoli řadu náboženských proslovů pronášejí zfanatizovaní 

teroristé. Ve filmu se hovoří zejména o terorismu a teroristech, okrajově i o džihádu. 

Další sledované pojmy zmíněny nebyly. 

 Sledované pojmy → terorismus/terorista – ano; džihád – ano; svatá válka – ne; islám 

– ano; muslim – ano; Arab – ne 

Záběr od 11:20 – Reportáž o teroristických akcích v Rijádu: „První útok, který vykonal sebevražedný 

atentátník s bombou a nejméně dva střelci, měla pravděpodobně na místo přilákat záchranáře. Následovala 

druhá mohutnější exploze.“ 

Záběr od 27:51 – Natáčení videa teroristy - Terorista: „Konfederace al Rahmah byla požehnanou 

invazí. A velký džihád. Toto je pouze začátek. Alláhova vůle. Měli bychom vyrazit ke všem bezvěrcům ze 

Obrázek 34: Teroristé 
Zdroj: Království [film]. USA/Německo, 2007. Záběry v 4:42, 54:12. 

Obrázek 33: Islámská symbolika 
Zdroj: Království [film]. USA/Německo, 2007. Záběry v 48:20, 57:23, 57:27, 57:31. 



   

86 

 

všech muslimských zemí. Žehnej vám Bůh, moji synové. Alláh nám dá vítězství. Bůh je velký. Mír ve vás 

všech, sláva Alláhovi.“ 

Záběr od 45:09 – Prohlídka auta, ze kterého stříleli teroristé - Fleury: „Ten vůz byl ukraden. Objížděli 

v něm místo výbuchu a stříleli na všechno, na všechny. Tuhle část ukončil seržant Haythaman. Ti střelci 

byli od vás? Policisté?“ Al Ghází: „Ne, nebyli… V autě byli dva policisté. Oba dva byli popraveni.“ Fleury: 

„Vaši lidé? To je mi líto. Stálo tady, obráceně?“ Al Ghází: „Ano.“ Fleury: „Mysleli, že to jsou kolegové od 

policie. Útočníky jste identifikovali?“ Al Ghází: „Ještě ne. Je možné, že ti čtyři se modlili ve stejné mešitě.“ 

Janet: „To k identifikaci stačí?“ Al Ghází: „Když je v Suweidi, ano.“ Janet: „Suweidi je opěrný bod 

ozbrojenců. Al-Káida si tam dělá, co chce.“ Fleury: „Můžem se podívat do okolních budov, zvlášť by nás 

zajímala támhleta… Podle videa na internetu byl útok natočen z vyvýšeného místa a z té budovy bude vidět 

celé místo činu.“ Al Ghází: „To není možné.“ Sykes: „To je na hlavu. Máme tady vojáků, že by se dala 

obsadit Severní Korea i Suweidi.“ 

Záběr od 1:15:24 – Hovor agentů s Al Gházím – Al Ghází: „Malé vítězství.“ Fleury: „Jako když poprvé 

zaútočili na Dvojčata, v roce 93. Víte, jak je chytili?“ Al Ghází: „Bomba v autě… Přišli si do půjčovny aut 

vyzvednout zálohu.“ Fleury: „400 dolarů, blbci. A za 9 let se vrátili. Mám pocit, že se taky vrací.“ Sykes: 

„Vy nesmíte pít pivo.“ Janet: „Pivo tu nemají.“ Sykes: „Ani vepřový, ani pivo.“ 133 

 

4.2.3 Labyrint lží 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Děj filmu diváky zavede vedle USA (CIA v Langley, FBI ve 

Washingtonu) zejména do několika zemí Středního a Blízkého východu (Sammara a 

Ballad v Iráku, Amman v Jordánsku, Dubaj v SAE, Dar’a v Sýrii, palestinský 

uprchlický tábor, vojenská základna USA v Kataru, Incirlik v Turecku). Film 

okrajově ukazuje teroristické útoky v Manchesteru ve Velké Británii a v Amsterdamu 

v Nizozemsku. Primárně se odehrává v USA, odkud Hoffman koordinuje kroky 

Ferrise, jenž působí přímo v terénu, zejména v Jordánsku. 

 Časové ukotvení: Ve filmu není určeno konkrétní období, avšak hovoří se v něm o 

11. září. Podle použité techniky lze předpokládat, že jde o období let 2005-2008. 

 Počet postav: Počet hlavních postav je omezen na tři osoby – Ferrise, Hoffmana a 

Haniho. Další vedlejší postavy sčítají vůdce teroristů Al Saleema, nastrčeného 

Sadikiho, zdravotní sestru Aishu či Ferrisovy místní pomocníky Bassama a Skipa. 

 Konec děje: Děj končí dopadením vůdce teroristů Al Saleema ve chvíli, kdy téměř 

dojde k zabití mučeného Ferrise. Pomůže mu šéf jordánské rozvědky Hani. Pro 

dopadení vůdce agent musí spolupracovat právě s jordánskou tajnou službou. Ferris 

v závěru oznámí Hoffmanovi ukončení své práce pro agenturu a rozhodnutí zůstat 

s íránskou sestrou Aishou v Jordánsku, které se mu na rozdíl od Hoffamana líbí. 

 Odkazy k realitě: Film odkazuje na řadu osob či událostí, jež vycházejí ze 

skutečnosti. Nejde jen o práci FBI a CIA, ale také o reálně probíhající „válku proti 

                                                 
133 Království [film]. USA/Německo, 2007. 
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islámskému terorismu“. Hovoří se i o irácko-íránské válce a válkách v Iráku a 

Afghánistánu. Ve filmu je několikrát zmíněno 11. září,  al-Káida, Usáma bin Ládin či 

Muhammad Atta, jeden z teroristů z atentátů na USA v roce 2001. Také praktiky 

terorismu a jeho popis je srovnatelný s realitou. 

Záběr od 26:44 – Hovor mezi Ferrisem a Holidayem o možných teroristech, Jordánsko -  … Holiday: 

„Tenhle dům vlastní jistá rodina Alusiových. Podle mě je to naprosto normální jordánská rodina, která má 

spoustu příbuzných na venkově.“ Ferris: „Normální jordánská rodina. Ale všichni jsou to svobodní mladíci 

ve věku od 18 do 35 let.“ Holiday: „Podívejte, hochu, nevím, co jste zjistil v Iráku, ale podle mého názoru 

ten dům není to, za co ho máte. Ti mladíci pijou alkohol, prohánějí holky, pokuřují hašiš.“ Ferris: „Jako 

Muhammad Atta, že ano? To je jejich metodika. Je povolená, když tím oklamete nevěřící. A pak je tu ještě 

jedna věc, máte spoustu lidí, který sledujou, kdo do toho úkrytu chodí, ale nechápu, proč jste je 

nemonitorovali potom, co odtud odešli.“ Holiday: „Na to, abychom si mohli dovolit sledovat všechny, 

nemáme dost agentů, kteří vypadají jako místní obyvatelé.“ Ferris: „Jinými slovy, nemáte dost hodných 

Arabů, který by sledovali zlý Araby.“ Holiday: „Správně.“ 

Záběr od 1:23:12 – Reportáže v TV o útoku v Turecku: „V Turecku došlo k mohutnému výbuchu. Úřady 

potvrdily, že cílem byla americká letecká základna v tureckém Incirliku… Odborníci na otázky terorismu 

však spekulují, že je to práce nějaké nové, mnohem vyspělejší a lépe financované odnože al-Káidy, než je 

ta, která má na svědomí nedávné výbuchy v Amsterdamu a dalších evropských městech… Na rozdíl od nich 

se jedná o první přímý útok na americký cíl… Incirlik, v turečtině fíkový sad, sloužil po 11. září jako hlavní 

středisko pro řízení války v Afghánistánu a Iráku.“134 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Celý děj se točí kolem telefonických rozhovorů mladého a 

idealistického agenta a specialisty na Blízký východ Rogera Ferrise (Leonardo 

DiCaprio), „agenta v terénu“, a jeho nadřízeného a veterána CIA Eda Hoffmana 

(Russell Crowe), který vše řídí z USA. Ve filmu je patrné, že válku proti terorismu 

nesvádějí jen velké moderní armády, ale zejména dobře vycvičení agenti, kteří znají 

oblast. Ferris, hovořící plynně arabsky a schopný v dané oblasti splynout s davem, se 

vyznačuje svou oddaností ke spolupracovníkům a neochotou obětovat informátory, 

což ho odlišuje od chování Hoffmana, který jedná nekompromisně, arogantně, 

povýšeně a často za zády Ferrise i Haniho. Navíc vše řídí z pohodlí USA razantně. 

Zároveň se stará o své děti, což působí kontrastně. Ferris se zamiluje do íránské 

zdravotní sestry Aishy (Golshiften Farahani), která pracuje v jordánské nemocnici. 

Ferris u ní musí nejdřív projít zkouškou důvěryhodnosti. Uhlazeně působící Hani 

(Mark Strong) stojí v čele jordánské rozvědky. Klade důraz na důvěru mezi spojenci, 

má řadu kontaktů a oblíbil si Ferrise. Nelíbí se mu jednání Hoffmana za jeho zády. Po 

boku Ferrise působí i jeho pomocníci, v Iráku Bassam a v Jordánsku Skip. 

 Klíčové záporné postavy: Záporné postavy patří teroristům, zejména vůdci jedné 

z teroristických organizací Al Saleemovi (Alon Aboutboul), muži, který nevyužívá 

                                                 
134 Labyrint lží [film]. USA, 2008. 
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moderní technologie. Je oddán radikální interpretaci koránu a nenávidí západní 

mocnosti. Až zvědavost ohledně toho, kdo spáchal teroristický útok na americkou 

leteckou základnu v Turecku, jež však byl narafičen Ferrisem, ho přiměje svůj 

mobilní telefon využít. Díky tomu ho Ferris a Hani dopadnou. 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Ve filmu je zobrazeno obyvatelstvo 

z několika zemí Středního a Blízkého východu. Co se týče Íránců a Jordánců, Íránci 

působí více zaostale a tradičně. Muži nosí jak oděv skládající se často z ušmudlaných 

kalhot a košilí, tak různé kefíji na hlavách, v Jordánsku zejména červeno-bílé barvy. 

Ženy se vyznačují různě barevnými hidžáby. Šéf jordánské rozvědky Hani chodí 

elegantně oděný, nejčastěji v saku bez jakékoli pokrývky hlavy. Aisha na ulici nosí 

barevný šátek svěšený přes vlasy, které jsou však vidět. Při speciální večeři, kdy 

představuje Ferrise své rodině, má naopak bílý čepeček na rozpuštěných vlasech. 

Al Saleem se vyznačuje dlouhým hábitem a bílým, případně černým turbanem. 

Muslimové při modlení sahají zejména po bílých čepcích a dlouhých hábitech stejné 

barvy. Na některých záběrech, například z Dubaje, jsou k vidění dokonce muslimky 

v černých hábitech, jež mají představovat plavky. V Jordánsku nechybí ani jeden 

záběr se ženami s niqábem. Více napoví Obrázek 35 a Obrázek 36. 

 

Obrázek 35: Oděv Haniho, Al Saleema a Aishy se sestrou 
Zdroj: Labyrint lží [film]. USA, 2008. Záběry v 43:46, 1:45:20, 51:27, 1:16:14. 
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 Oběť: Mezi oběti teroristů patří zejména civilisté, a to z Británie a Nizozemska, kde 

spáchají dva útoky, dále různí informátoři či jedinci, kteří o nich vědí příliš, a tak se 

jim nehodí, například Sadiki. V závěru dojde k zajetí a mučení Ferrise, jenž je na 

poslední chvíli zachráněn Hanim. Obecně teroristé přispívají k negativnímu 

vymezování se vůči obyvatelům zemí, odkud pocházejí a kde působí. Sestra Aishy 

stejně jako další lidé v oblasti trpí i kvůli válkám na Středním a Blízkém východě. 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Hlavní kladní hrdinové se ve filmu snaží dopadnout teroristy, kteří 

zabíjejí civilisty (útok na autobus či exploze uprostřed trhu). Na Blízkém východě 

probíhají války (Irák, Afghánistán). Dále je k vidění mučení (i s mučicími nástroji), 

přestřelky či zásahy policie proti teroristům. 

 Typ zbraní: Američané disponují nejmodernější technikou, zatímco teroristé se jí ve 

prospěch svých akcí a anonymity vzdali. Co se týče zbraní, teroristé vlastní jak 

samopaly typu Kalašnikov, tak bazuky, kudly a bomby. Třeba zdůraznit, že si své 

zajatce a projevy nahrávají na kameru a znají roli médií v šíření jejich názorů. Užívají 

Obrázek 36: Odívání v Jordánsku, Iráku a Dubaji 
Zdroj: Labyrint lží [film]. USA, 2008. Záběry v 10:18., 1:07:40, 1:37:00, 1:28:44, 33:00, 53:03. 
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i mučicí nástroje. Američané mají moderní pistole, samopaly, satelitní pozorování, 

ale také mobilní telefony a počítačové programy, jež pomáhají s dosažením nepřítele. 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Hlavní zlo pro kladné postavy 

(potažmo USA a Západ) ztělesňuje terorismus, ve filmu pocházející z Iráku, 

Jordánska a Sýrie, kde má svůj vliv rozšířen Al Saleem. Jeho organizace nehodlá 

vyjednávat, pouze chce zničit Západ jako svého nepřítele. Kladní hrdinové si 

uvědomují jeho taktiku a těžké nalezení. Více napoví úryvky z filmu níže. 

Záběr od 3:40 – Hoffman hodnotí teroristické útoky v Británii: „Nemůžeme se ani utěšovat, že nepřítel 

je stejně utahaný jako my… Názor, že dlouhodobá okupace protivníka oslabí, je nesmysl. Naopak, nepřátele 

to spíš posilní. Postupně si zvyknou, přizpůsobí se a začnou jednat. Každá nová oběť přispěje k posunu 

veřejného mínění, které se obrací od původní podpory k vyslovenému odmítání. Lidi už nebaví minuta ticha 

před začátkem baseballu, chtějí slyšet, že to už skončilo. Navzdory tomu, že jsme výrazně zvýšili intenzitu 

operací, nedosáhli jsme ničeho. To, s čím bojujeme, se může rozvinout do hrozby globálního charakteru, 

jejíž potlačení si bude vyžadovat neustávající bdělost… A to proto, že si náš nepřítel uvědomil, že bojuje 

s lidmi z budoucnosti. To je vážně geniální, skoro až k zbláznění. Když budete žít jako v minulosti a chovat 

se jako v minulosti, lidé z budoucnosti vás najednou uvidí. Chce to zahodit mobil, zrušit emaily, instrukce 

si předávat ústně, nejlépe z očí do očí, přestat využívat techniku, splynout s davem. Žádné vlajky, žádné 

uniformy, chce to obyčejné pěšáky, kteří se marně rozhlížejí a říkají si, tak s kým tady sakra bojujeme? Je 

to situace, kdy naši přátelé vypadají jako nepřátelé a naopak. Hlavně musíte pochopit, že nepřítel nemá 

nejmenší zájem vyjednávat… Jeho cílem je nastolení celosvětového chalífátu, kde nevěřící buď 

konvertují, anebo budou zabiti. Změna je v tom, že náš, jak jsme si mysleli, zaostalý nepřítel, si uvědomil 

výhody své takzvané zaostalosti a drží nás v šachu. Jsme příliš snadný cíl a celý náš svět se dá zničit 

mnohem snáz, než si vůbec umíte představit. Stačí nechat nepřítele vydechnout na pouhou minutu a svět se 

změní k nepoznání.“ 

Záběr od 51:18 – Hovor Hoffmana s Ferrisem o vůdci teroristů Al Saleemovi - Hoffman: „On odjel do 

Saúdský Arábie. Studoval strojírenství a fyziku v Rijádu a potom v Ammánu, postgraduál pak na severu na 

Karolinský univerzitě. Je vlastně tak trochu tvůj krajan. Pyšní se svojí skromností, to jako, že si nepřisvojuje 

svoje zásluhy za útok, zároveň se ale nechává točit se svejma bratrama a popisuje, co udělal a co ještě 

udělá. Ta jeho skromnost a pokora jsou falešné. Ego má silnější než víru, a nebezpečnější. A v tom je jeho 

slabina. Víš, co musíme udělat? Přinutit toho hajzla, aby zavolal mobilem.“ 

Záběr od 1:01:17 – Hádka mezi Ferrisem a Hoffmanem o pokažené akci - … Hoffman: „Hani tě nechce 

zabít, líbíš se mu. A docela dost. Myslíš si, že tam sežene někoho lepšího na rezidenturu? Ani náhodou, 

nelam si s tím hlavu. Za pár dní jsi v Jordánsku zpátky… Udělal jsem, co bylo třeba. Nemám čas na nějaký 

pitomý kecy o trpělivosti nad mísou kuskusu. Haniho zajímá leda tak to jeho malý královstvíčko. Mě celá 

planeta… Teď potřebujeme, ať už s Haniho pomocí, nebo bez ní, dostat našeho člověka do al Saleemova 

stanu. Dokážeme proniknout do každý salafistický mešity na světě a stejně je to málo.“ Ferris: „Jo, to ale 

Saleem přece neví, ne? …Al Saleem neví, že ho nemůžeme najít. Netuší, jestli jsme blízko, nebo daleko… 

Usáma obětoval Zarkávího, aby mu náhodu nepřerostl přes hlavu. Místo, abysme Al Saleema honili 

Obrázek 37: Zbraně a oděv teroristů 
Zdroj: Labyrint lží [film]. USA, 2008. Záběry v 1:49:45, 1:49:46. 
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bezvýsledně po celým světě, jak to děláme teď, tak navrhuju sehrát divadlo, že vznikla nová teroristická 

skupina, stejně tak silná jako ta jeho. Jak by, jak by zareagoval na to, že mu někdo leze do zelí?“135 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Teroristická skupina kolem 

Al Saleema nenávidí USA za jejich vměšování se do zemí Blízkého a Středního 

východu. Hovoří o Spojených státech jako o nepříteli, Satanu a zlu. S nikým 

nevyjednávají a vše ospravedlňují radikálním výkladem koránu (viz níže). 

Záběr od 7:19 – Hovor Bassama a Ferrise o teroristech, Irák – Bassam: „Jeden chlap, ňákej Nizar, po 

americký invazi mu totálně ruplo v kouli, jo, napřed se z něj stal baasista, pak džihádista, jenže teď se 

z toho všeho slušně řečeno posral a zrovna ho pověřili mučednickou akcí. Jenže jemu se vůbec nechce 

zhebnout, takže chce přejít k nám.“ 

Záběr od 8:04 – Bassam a Ferris jedou za Nizarem, Irák - Bassam: “Poslouchej mě, nechci, aby mi na 

internetu řezali hlavu, takže jestli se to posere, zastřelíš mě.“… Ferris: „Tak, Nizare, co se od tebe dovím?“ 

Nazir: „Vím příliš mnoho. Cvičili mě na práci mimo Irák. Řekli mi, že ze mně bude šaíd, mučedník. Kdo ví 

hodně, má být mučedníkem.“ Ferris: „A tobě to řekl kdo, Nizare?“ Nazir: „Chci zůstat naživu. Chtěl bych 

jet do Ameriky. Mám vysokou školu a místo toho se mám nechat roztrhat výbuchem.“ Ferris: „Jakou 

vysokou? Chemii? … Co víš třeba o radioaktivních materiálech?“ Nazir: „Jsem lingvista a mluvím pěti 

jazyky. Pěti, jasný. Nemají právo nutit mě, abych byl mučedník.“ Ferris: „Jsi vzácná křehká květinka… 

Takže nechceš zabíjet židy a křižáky.“ Nazir: „Co vy víte o našem utrpení? … Vím dost na to, abych byl 

mučedník. Ale pro vás jsem cennější, když jsem naživu.“ Ferris předává informace Hoffmanovi: „Mám 

iráckýho informátora kousek od Samarry. Předal mi video s oficiální prohlášením, který někdo propašoval 

z Íránu. Zrovna se na to koukám.“ Hoffman: „Vidíš jeho tvář?“ Ferris: „Jo, kapitáne. Něco jako bílá 

velryba. Je to náš Al Saleem. Musí to být čerstvý… Teď říká, říká bratrům, aby se připravili na další 

plánovaný akce plánovaný v Anglii, protože Manchester byl jen pokračováním Cheffieldu. Počkej, budu ti 

to překládat doslova. ‚Pomstíme se za války Američanů proti muslimskému světu, budeme na ně útočit, 

a to všude. Útočit namátkově napříč Evropou a pak i Amerikou, neustále. Krváceli jsme a teď budou 

krvácet oni. Krvácet, až úplně vykrvácí.‘ … Disky se předávají osobně. Prohlášení se neposílá ani 

nekopíruje. Informátor tvrdí, že rozkazy jsou jen ústní anebo písemný.“ Hoffman: „Dá se poznat, kde to 

natočili?“ Ferris: „Ne, nedá. A neví to ani ten, kterej mi to dal, ale říkal něco o úkrytu na severu u Baládu, 

kde Al Saleem údajně byl… Zabijou teď každýho, kdo něco ví…“ Hoffman: “Takže chce radši do Ameriky, 

hezky vcelku, než do ráje roztrhanej na kusy?“ 

Záběr od 1:25:15 – Reakce džihádistů na údajný teroristický útok Sadikiho na americkou základnu 

v Turecku – … Emaily: „Blahopřeji, bratře, k tvému úsilí zničit velkého Satana… Udeřil jsi na srdce 

jejich ďábelských výtvorů… Bůh tě ocení za to, co jsi udělal… Radujme se v tento den… Děkujeme 

Bohovi za tebe, pane Sadiki…“136 

 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Ve filmu je vyobrazen v úvodu 

Irák, a to jako zaostalý stát, zejména u záběrů, jež se odehrávají mimo město, kde je 

k vidění pouze vyprahlá země, prašné cesty a ruiny domů. Ve městech na silnicích 

vedle starých aut jezdí i vozy tažené osly. Nechybí neodbytní pouliční prodavači a 

kozy u domu. V Iráku je ve městě Samarra přítomna americká armáda s vojáky ve 

výstroji po ulicích, kteří kontrolují doklady. Ženy nosí hidžáb, některé i černé hábity, 

muži často kefíji. Ulice působí chaoticky, zahlédnout lze přeplněné trhy.  Vedle toho 

Jordánsko (město Amman) působí vyspěleji. Působí zeleněji a moderněji, například 

díky lepším automobilům, i když záleží na čtvrti. Jeden záběr ukazuje i palestinský 

                                                 
135 Labyrint lží [film]. USA, 2008. 
136 Tamtéž. 
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uprchlický tábor v Jordánsku, který působí velmi chudě, přelidněně a špinavě. Ve 

filmu je vyobrazena Sýrie (Da’ra), kde je Ferris předán teroristům. Jde o vyprahlou 

pouští oblast bez zeleně a civilizace, s výjimkou mužů s velbloudy. Dubaj je vedle 

těchto zemí vyspělejší, záběry ukazují rozestavěné mrakodrapy i hotelový komplex. 

 

Záběry od 1:14:07 – Návštěva Aishiny rodiny Ferrisem – Sestra Aishy: „Pane Ferrisi, jak dlouho budete 

v Ammánu?“ Ferris: „To nevím, ale zatím to vypadá na delší dobu, aspoň doufám.“ Sestra: „A předtím jste 

pracoval kde?“ Ferris: „V Rijádu.“ Sestra: „A co přesně děláte?“ Aisha: „Už jsem ti přece říkala, že je 

politický poradce.“ Sestra: „Politický poradce, jo. Aley\ co to znamená?“ Ferris: „To znamená, že nabízím 

svoji kvalifikaci poradcům pana veličenstva, kdykoliv mají zájem.“ Sestra: „Ale proč až teď? A ne před 

válkou? Předtím jste nám žádné rady neposkytoval.“ … Aisha: „Mohli bychom se v klidu najíst? Musíme 

se bavit o politice?“ Sestra: „Proč ti vlastně vadí, že se na to ptám?“ … Ferris: „V pořádku, já to chápu. 

Moc dobře víme, že situace v Iráku přinesla hodně utrpení také jordánským občanům.“ Sestra: „Situace?“ 

Aisha: „Myslí válku.“ Sestra: „Ne, ne, ne, co přesně myslíte tou situací?“ Ferris: „Myslím tím bombové 

atentáty, únosy, nebo dokonce vraždy iráckých policistů. Přeplněné tržnice. Nevinné rodiny, které beze 

stopy zmizely. To všechno je pro mě situace v Iráku.“ Sestra: „Ráda vám řeknu, co si o tom myslí náš král. 

Myslí si, že na každé válce je nejlepší její konec.“ Ferris: „Věřte mi, že i já po tom toužím.“ … Aisha o 

sestře: „Dost trpěla během íránsko-irácké války. A nejlepší na tom je, že by chtěla odjet do Ameriky.“ 

Záběr od 1:53:18 – Loučení Hoffmana a Ferrise po akci – Hoffman: „Tvůj úkol skončil, kámo. Vrátíš se 

se mnou do Států, dostaneš rohovou kancelář kousek od tý mojí. Víc peněz, pěknej titul, nebudeš už jíst 

kuskus, leda když budeš chtít… Moc se nerozmejšlej, nebo to vemu jako urážku… Kromě toho, kde jinde 

bys chtěl bejt, tady?“ Ferris: „Nějakou dobu určitě jo. Proč bych neměl. Líbí se mi Blízkej východ.“ 

Hoffman: „Nikomu se nelíbí Blízkej východ. Není tady nic hezkýho.“ Ferris:„Jestli zrovna v tomhle nebude 

hlavní problém… Tak ať tu válku vyhraješ, Ede. A ať je všem jasný, že máš na tom největší zásluhu.“ 

Hoffman: „Nejsi tu v bezpečí.“ Ferris: „To nejsem ale nikde.“ Hoffman: „Víš, co znamená, když od nás 

Obrázek 38: Irák, 3 obrázky, Jordánko, další 2, palestinský tábor, Sýrie, Dubaj 
Zdroj: Labyrint lží [film]. USA, 2008. Záběry v 7:43, 7:53, 8:26, 55:43, 1:27:52, 1:31:03, 1:07:47, 1:40:27. 
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odejdeš? To, že odmítáš Ameriku.“ Ferris: „Vidím, že už se považuješ za Ameriku, Ede. Přeju šťastnou cestu 

domů.“ Hoffman: „V tomhle bordelu není nikdo nevinnej, Ferrisi.“137 

 Jazyky Středního a Blízkého východu: Hlavní hrdina Ferris hovoří plynně arabsky. 

Film obsahuje řadu promluv v arabštině. K vidění je také přepis anglického textu do 

arabštiny na počítači, kdy se píše zprava. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Islám ve filmu působí spíše negativně, a to jako 

zdroj víry teroristů. Snímek ukazuje modlení muslimů, nejprve tří teroristů před 

sebevražedným odpálením, když vědí, že si pro ně jde zásahová služba, následně 

Al Saleema. Al Saleem ve videu kritizuje „války USA v muslimském světě“. Hani 

využívá náboženskou rétoriku k přesvědčení nového zdroje být na jeho straně. K víře 

se také určitým způsobem hlásí, klade důraz na pravdomluvnost a důvěru ve vztahu 

k partnerům. Aisha je kvůli své víře zdrženlivější ve vztahu k Ferrisovi. Citový vztah 

mezi muslimkou a Ferrisem neutralizuje negativní vyznění islámu. Ve filmu je spíše 

k vidění radikální forma islámu, tak jak ho chápou teroristi. 

 Symbolika: Ve filmu je k vidění několik odkazů na USA či Západ (vlajky, loga FBI 

a CIA), na Středním východě i řada značek, například Nokia, BBC, Budweiser, Coca 

Cola či KFC. Jezdí se tam zejména Mercedesy, ať už starými, tak v případě Haniho 

novými typy. Muslimská symbolika je také přítomná, ať už samotným odíváním, tak 

zobrazováním mešit či modlení. Zmíněna musí být i scéna při nahrávání zajatého 

Ferrise teroristy na kameru, kdy za něj na stěnu umístili černou vlajku s bílým 

kruhem uprostřed. Také černé pytle k dezorientaci rukojmí působí negativně. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisejí: Film pracuje hlavně s terorismem, 

který je chápán jako slepé zabíjení bezbranných civilistů na Západě, ve filmu 

v Manchesteru a Amsterdamu. Ferris spáchá fiktivní teroristický čin na americkou 

základnu v Turecku. Z náhodně vybrané osoby, architekta Sadikiho, vytvoří 

konkurenčního teroristu pro Al Saleema s cílem donutit ho použít mobilní telefon. 

Divák je tedy svědkem tvorby nového teroristy. Snímek ukazuje praktiky teroristů, 

například nevyužívání moderních technologií, aby nešli vypátrat. Ve filmu se hovoří 

v negativním smyslu o džihádistech, koránu, al-Káidě a Usámu bin Ládinovi. O 

Arabech je ve filmu také řeč, zejména ve smyslu jejich praktik (trhání nehtů). 

 Sledované pojmy → terorismus/terorista – ano; džihád – ano; svatá válka – ne; islám 

– ano; muslim – ano; Arab – ano 

                                                 
137 Labyrint lží [film]. USA, 2008. 
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Záběr od 23:43 – Ferris volá Hoffmanovi po akci s Bassadem (zemřel), americká vojenská základna 

na Kataru - Ferris: „Dostali to, co jsem poslal?“ … Hoffman: „Mám před sebou asi tak 712 telefonních 

čísel, který jsme neznali a který budeme muset postupně prověřit. A kromě toho ještě nějakej novej úkryt 

v Ammánu. Džihádsti se tam střídaj jako v bordelu, kde vyhlásili výprodej. Jo, a tohle bys měl vědět.“ 

Ferris: „Počkej, než se k tomu dostaneme, chci vědět, co uděláte pro Bassabovu rodinu.“ Hoffman: „Ani 

jsem ho neznal. Byl to tvůj kůň, co ty pro ty lidi uděláš?“ Ferris: „Jo, tak ty ho už neznáš.“ Hoffman: „Takže 

pojedeš do Ammánu jako dočasnej šéf pobočky. Vystřídáš tam Holidaye, ať si říká, co chce, povedeš to tam. 

Budeš jednat s jordánskou rozvědkou, mají na toho Saleema spadeno stejně jako my. Bude s tebou pracovat 

jistej Hani Salaam, ten chlap není žádnej trhač nehtů, ale profesionál.“ 

Záběr od 29:39 – Seznámení Ferrie s Hanim, Ředitelství jordánské výzvědné služby – Ferris: „Pane 

Pašo.“ Hani: „Pane Pašo - to je osmanský výraz.“ Ferris: „Ano, ale prý to máte rád…“ Hani: „Vítám vás 

v naší zemi plné příslibů…Váš Ed Hoffman by asi řekl ‚v zemi spolehlivého… správné velbloudí 

království‘… Co víte o této budově?“ Ferris: „Prý se jí říká podle toho, co jsem slyšel, továrna na nehty.  

Což by jistě nikdo z vašeho okolí neřekl.“ Hani: „Ne, ale lidé jsou hloupí. Mučení nemá smysl. Při mučení 

řekne člověk cokoli, jen aby skončila bolest. S tím jistě máte vlastní zkušenosti. Pane Ferrisi, tady 

v Jordánsku jsem pro fundamentalisty nepřítel, možná jeden z nejhorších. Nikdy si neber za spojence židy 

a křesťany. Znáte to, pane Ferrisi?“ … Ferris: „Hani Pašo, v tom území války jsme teď oba.“ Hani: „Jste 

chytřejší než Američané, které k nám posílají… To jsem ale věděl předem. Jste mladý, ale respektujete 

starší. Umíte arabsky, takže jste utajený Arab.“ Ferris: „Takže, zjistili jsme, že Al Saleemovi lidé mají jedno 

z výcvikových středisek tady v Ammánu. Chci vás požádat o pomoc se sledováním.“… Hani: „Jestli máme 

spolupracovat, musí platit jedno pravidlo. Nesmíte mi lhát.“ 

Záběr od 46:12 – Hovor Hoffmana a Ferrise o spolupráci s Hanim -  Hoffman: „Evropa to schytává ze 

všech stran, copak to nevíš? Nikdo netuší, kde to bouchne příště. V Amsterdamu bylo 75 mrtvejch. Klidně 

si o mě, kámo, mysli, že jsem sentimentální…“ Ferris: „Ede, poslouchej, Hani ti nevěří. Arab ti pomůže 

jenom, když ti bude věřit, a to si musíme zasloužit.“ 

Záběr od 1:04:15 – Výběr správného teroristy Ferrisem a specialistou na IT - Ferris: „No, takže, 

sháním chlapa, který by mohl fungovat jako slabší pojítko na al-Káidu, žádnýho hlavouna. Potřebuju 

někoho mezi Usámou a Ophrah Winfreyovou, jestli mi rozumíš, třeba ňákýho právníka nebo bezpečnostního 

konzultanta. Araba, kterej hodně cestuje po týhle oblasti. Nevím, třeba obchodníka, který by pasoval do 

profilu džihádisty a přitom to nebyl džihádista.“ Expert: „Jo, prostě loutku. Přebírá peníze, dělá plány, 

něco takovýho.“ Ferris. “Možná tenhle. Druhej shora, Omar Sadiki. Je to jordánskej architekt a většinu 

zakázek má od islámskejch neziskovejsch skupin, který dávaj peníze džihádistům, takže vypadá taky jako 

džihádista, až na to, že je nevinnej.“ Expert: „Jo a tady čtu, že na kobereček si kleká pětkrát denně, věří 

v Boha. Jakej má důvod obchodovat s nevěřícím psem?“ Ferris: „Peníze.“ 

Záběr od 1:43:22 – Hovor Ferrise s Al Saleemem, Ferris je zajat teroristy, Sýrie – … Ferris: „Zaplatili 

jste za mě?“ Al Saleem: „Byl jste levný, dal bych víc. Byl by to i tak dobrý obchod. Za takový úlovek.“ 

Ferris: „Výhodný to asi nebylo, protože kvůli mně nebude nikdo vyjednávat, takový jsou naše pravidla, 

žádný výměny, to asi víte, předpokládám.“ Al Saleem: „Ne, vyjednávání nebude, ale ne proto, že to říkáte 

vy. Mám v zajetí agenta CIA, na to jsem se přijel podívat. To je významná událost. V tomhle světě je víc než 

dost bídy, zklamání, zloby, vášně, to znamená, že i mučedník je tu nadbytek.“ Ferris: „No jasně, takových 

těch lidí, co pro vás nic neznamenaj, že jo? Ty se můžou vyhazovat dopovětří ve jménu Alláha, zabíjet 

svoje bratry a sestry. V koránu se ale nepíše nic o vraždění nevinnejch a o sebevraždách. A vy to dobře 

víte.“ Al Saleem: „Máte pravdu. Ale korán říká, umíte arabsky, ne, ‚neříkejte, že ty zabitý na stezce Boží 

jsou mrtví. Oni jsou naživu, ale vy o nich nevíte.‘“ Ferris: „Takže si vyložíte po svým korán a všechno je 

v pořádku. A vy jste čistý. Ale ve skutečnosti jste stejně zkažený jako lidi ze Západu, kterejma tak 

pohrdáte. Pro mě jste obyčejný otroci. Jste otroci saúdskejch ropnejch šejků a wahhábskejch ropnejch 

peněz, kterejma vás platěj, ale až dojdou prachy z ropy, tak do jednoho skončíte, jak se říká, na smetišti 

dějin.“ Al Saleem: „Nemám v plánu vás mučit, pane Ferrisi. A je mi jasné, že vy nebudete číst to, co jsem 

pro vás připravil. To nevadí. To, co jsem od vás chtěl, už stejně mám. Víte, na co ta kamera je? Na tohle 

ne, to byla jenom předehra. Točit se bude to, co přijde, co přijde teď.“ Ferris je mučen kladivem. Zbytek 

teroristů se ho chystá zabít nožem, arabsky říkají. „Ve jménu Boha laskavého, milosrdného... Boj s 

bezvěrci. Nemají žádnou víru. To je trest pro nevěřící. Radil bych vám, abyste se modlili. Není třeba se 

bránit. Čas nadešel. Allah akbar!“138 

 

 

                                                 
138 Labyrint lží [film]. USA, 2008. 
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4.2.4 Argo 

1) Základní složky filmu: 

 Místo děje: Děj filmu se odehrává primárně ve dvou státech, a to v Íránu (Teherán - 

americká a kanadská ambasáda) a v USA (ústředí CIA, Hollywood, Ministerstvo 

zahraničních věcí USA, Bílý dům). Některé záběry pocházejí také z Kanady a 

z Istanbulu v Turecku. 

 Časové ukotvení: Děj filmu plyne v jedné dějové linii, a to od konce roku 1979 do 

roku 1981. Film je rozvíjen chronologicky a kopíruje skutečnost. 

 Počet postav: Počet hlavních postav sčítá Tonyho Mendeze, kanadského 

velvyslance a šestici amerických diplomatů uvězněných v Íránu. Vedlejší postavy 

zahrnují řadu agentů CIA a úředníků Bílého domu. Íránci jsou zobrazeni především 

jako masa než jednotlivci. 

 Konec děje: Dramatická operace CIA na záchranu šesti amerických diplomatů 

z Íránu, jež byla provedena v roce 1980, skončí i přes řadu pochyb úspěšně. Šestice 

diplomatů v čele s agentem Mendezem odletí do Ženevy, ačkoli jsou téměř zastaveni 

íránskými vojáky. Utéct se podaří i kanadskému velvyslanci a jeho ženě, taktéž jejich 

íránské pomocnici Sahar. Co se týče zbylých 55 diplomatů, které íránští revolucionáři 

vzali jako rukojmí, ti jsou propuštěni po dlouhých 444 dnech. Tony Mendez si za 

svou odvážnou akci vyslouží vyznamenání CIA, jež mu však musí být z důvodu 

utajení akce odebráno. 

 Odkazy k realitě: Film se natáčel podle skutečných událostí a jeho knižní předlohou 

byly paměti bývalého amerického agenta Tonyho Mendeze. Tvůrci snímek proložili, 

ať už v úvodu, tak i závěru, autentickými filmovými záběry z historie Íránu. Také 

postavy hrdinů odpovídají vzhledu skutečných aktérů celé akce. Závěreční titulky 

jsou doplněny fotografiemi skutečných osob, což budí ještě větší autenticitu. Také 

snímky, které se ve filmu použily, například pálení americké vlajky, přelézání plotu 

ambasády Íránci, projevy proti USA z úst revoluční Íránky či popravy lidí na 

jeřábech v Íránu, jsou v závěru doloženy skutečnými fotografiemi z tehdejší doby. 

Nepřekvapí, že i státníci jsou ve filmu reální, například Pahlaví, Chomejní, 

Mossadek, Sadat, Carter apod. Dále se jejich fotografie používají v autentických 

záběrech nebo na transparentech Íránců. Autenticitě přidávají i nastylizované kulisy 

(rozpadlé logo Hollywoodu v Kalifornii, filmová studia apod.).  
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Záběr od 00:39 – Úvod filmu o Íránu - Vypravěč: „Toto je Perská říše, dnes se jmenuje Írán. Dva a půl 

tisíce let vládli této zemi různí králové, říkalo se jim šáhové. V roce 1950 si íránský lid za předsedu zvolil 

liberálního demokrata Muhammada Mosaddeka. Znárodnil britské a americké ropné holdingy a vrátil 

íránskou ropu svému lidu. V roce 1953 však Spojené státy a Velká Británie zosnovaly státní převrat. 

Mosaddek byl sesazena a šáh Réza Pahlaví upevnil svou moc. O mladém šáhovi bylo známo, že má rád 

opulentní nestřídmý život. Jeho manželka se údajně koupala v mléku. Šáh si prý nechával vozit obědy 

konkordem z Paříže. Lid hladověl. Šáhovu moc udržovala nelítostná tajná policie, SAVAK. Začala éra 

mučení a strachu. Šáh potom zahájil kampaň westernizace Íránu. Tím rozzlobil šíitské obyvatelstvo, 

zastávající tradiční hodnoty. V roce 1979 íránský lid šáha svrhl. Z exilu se vrátil duchovní ajatolláh 

Chomejní a stal se vládcem země. Nový režim se začal mstít, zřídil komanda smrti a šířil se chaos. Šáh, 

umírající na rakovinu, dostal azyl v USA. Íránci obléhali americké velvyslanectví a požadovali, aby byl šáh 

vrácen, souzen a oběšen.“139 

2) Postavy - vnější a vnitřní charakteristika: 

 Klíčové kladné postavy: Hlavní postavu zastává specialista CIA na exfiltrace Tony 

Mendez (Ben Affleck). To on, klidný a rozhodný agent, vymyslí nápad zachránit 

šestici coby členy kanadského filmového štábu, odvede je na teheránské letiště, 

přestože ví, že akci nakonec agenti CIA zrušili. Jde o otce malého syna, který se po 

tomto činu dočká nejen vyznamenání, ale také navrácení své rodiny do harmonického 

vztahu. Důležitý je také jeho nadřízený Jack O’Donnell (Bryan Cranston), který 

Mendeze v jeho plánu nejvíce podporuje. Velmi sympatickou osobnost ztělesňuje 

kanadský velvyslanec Ken Taylor (Victor Garber), který na své ambasádě šestici 

ukrývá. Nesmí chybět ani zachránění diplomati, a to Kathy Stafford, Joe Stafford, 

Cora Lijek, Mark Lijek, Bob Anders a Henry Lee Schatz, kteří přes velké pochyby 

s plánem Mendeze souhlasí a své role jakožto členové štábu sehrají bravurně. 

                                                 
139 Argo [film]. USA, 2012. 

Obrázek 39: Filmový záběr vs. realita 
Zdroj: Argo [film]. USA, 2012. Záběry v 1:51:43, 1:52:45, 1:52:56. 
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Komické, avšak pro záchranu diplomatů klíčové role náleží maskérovi Johnu 

Chambersi (John Goodman) a producentovi v penzi Lesteru Siegelovi (Alan Arkin). 

Oba pomohou vytvořit věrohodný scénář Arga a také nové identity diplomatů. 

 Klíčové záporné postavy: Záporné postavy ve filmu nelze vyjmenovat přímo podle 

postav. Záporně lze chápat masu až zfanatizovaných íránských revolucionářů a jejich 

nenávist vůči Rézovi Pahlavímu, která je naopak vyvážena oddaností novému 

ajatolláhu Chomejnímu. K vidění jsou nejen zběsilé snahy dostat se na americkou 

ambasádu, ale i ženy v černých hábitech se samopaly v rukou. Více budou Íránci jako 

celek popsáni níže. 

 Vnější charakteristika postav (oděv, vzhled): Co se týče obecného odívání a vnější 

úpravy vzhledu, je třeba mít na mysli, že se děj odehrává na přelomu 70. a 80. let 

minulého století. Tomu odpovídá úprava vousů u mužů, vlasů u žen či i třeba tvar 

brýlí. Zaměříme-li se na Íránce, muži působí velmi západním dojmem, a to jak 

oděvem, tak úpravu vlasů a vousů. Ženy naopak volí černé hábity a černý hidžáb. 

 Oběť: Film jako oběti vyobrazuje americká diplomaty na ambasádě v Teheránu, 

z nichž pět desítek padne do zajetí Íránců na 444 dní a šest uteče na kanadskou 

ambasádu. Kolem této šestice se následně točí celý děj filmu, když se je Mendez 

snaží z Íránu dostat, neboť by hrozila jejich poprava. Zbylí diplomaté v zajetí musí 

snášet necitlivé chování ze strany Íránců, například několika z nim zaváží oči, postaví 

k plotu a zamíří na ně zbraněmi, čímž je pouze chtějí zastrašit, že jdou na popravu. 

3) Konflikt a definice nepřítele a zla ve filmu: 

 Rozsah konfliktu: Film zobrazuje změnu vůdce a společenské nálady v Íránu, jde 

tedy o revoluci, v rámci níž povstávají íránští revolucionáři, kteří přepadnou 

americkou ambasádu, a to kvůli udělení azylu Pahlavímu v USA. Následuje zajetí cca 

Obrázek 40: Íránci ve filmu 
Zdroj: Argo [film]. USA, 2012. Záběry v 4:07, 8:03, 6:19, 19:54. 
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50 amerických diplomatů a snaha o nalezení šesti dalších. Film také zobrazuje 

diplomatický konflikt mezi USA a Íránem. K vidění je například i trestání zrádců 

v Íránu (zastřelení, oběšení na jeřábu). 

 Typ zbraní: Zbraně ve filmu příliš zobrazovány nejsou, s výjimkou samopalů 

v případě íránských revolucionářů a vojáků. Jako nejúčinnější zbraň je využita lest, 

respektive přechytračení nepřítele (plán Argo). Ve filmu lze sledovat zastrašování 

rukojmí i nenávist Íránců vůči USA nejen obsazením ambasády, ale také pálením 

amerických symbolů. Klíčová je také role reflektování názorů obyvatel obou zemí. 

 Definice hrozby/zla ze strany kladných hrdinů: Film relativně jasně vyobrazuje 

kladné a záporné strany. Ve filmu je očima kladných hrdinů negativně viděno jednání 

íránských revolucionářů a ajatolláha Chomejního. Film pozitivně vykresluje práci a 

funkci CIA, a to jako organizace, jež vysvobodí šestici diplomatů. Slovník agentů 

CIA vůči Íráncům je relativně peprný a nebere si servítky. Ti ale ve snímku nepůsobí 

jako vrazi, spíše jako v minulosti utiskovaní občané, kteří se nyní USA mstí za podíl 

na podobě minulosti země v čele s Pahlavím a za poskytnutí azylu Pahlavímu. 

V souhrnu působí jako zfanatizovaná masa, avšak nikoho přímo nezabijí. Kritický je 

hlas veřejnosti USA. Více pohledy kladných hrdinů na Íránce prozradí úryvky níže. 

Záběr od 14:04 – Hovor Mendeze a O’Donnella v CIA – Mendez: „Co se děje?“ O‘Donnell: „Šest jich 

uteklo zadním východem. Britové je odmítli, Novozélanďané taky, Kanaďani je přijali. Označují je jako 

hosty. Dům kanadského velvyslance od té doby neopustili.“ Mendez: „Proč jsme je neodvezli před deseti 

týdny?“ O’Donnell: „Moc nebezpečné. Revoluční gardy obcházejí dům od domu jako Svědci Jehovovi, 

podle půlky z nich je Chomejní k těm na ambasádě moc shovívavý.“ Mendez: „A co na to Bílej dům?“ 

O’Donnell: „Carter je celou dobu posranej až za ušima. Kanaďani chtějí skončit, prý už moc riskujou. 

Jejich ministr si vzal v Bruselu Vance bokem a řekl mu, že těch šest musí pryč.“ Mendez: „Kdo o tom ještě 

ví?“ O’Donnell: „Jenom rodiny. Jo a nějakej génius na naší ambasádě vvfotil všechny, co tam dělali… 

Snad se to stihlo zničit, než tam vtrhli. Jenomže ty šmejdi vzali děti, a ty proužky jim slepujou, a až to budou 

mít, zjistí, že šest Američanů zmizelo, a budou vědět, jak vypadají. A pak jim na náměstí useknou hlavy.“ 

Mendez: „Kdo to vyřizuje?“ O’Donnell: „Ministerstvo zahraničí, interně.“Mendez: „Zahraničí? Exfiltrace 

nedělají.“ O’Donnell: „Teď už jo. Chtěj nás u toho, ale pouze jako poradce. Podle Engella to neuspěje. Oni 

umřou a umřou ošklivě. Veřejně. Když to zahraničí chce, tak to má mít.“ 

Záběr od 25:10 – Mendez pracuje na krycích dokumentech, reportáž v TV: … „Vnikli na naše území… 

Stejně jako všichni ostatní museli vědět, že Spojení státy americké neustoupí teroristům a že se nedají 

vydírat.“ 

Záběr od 19:36 – Protiíránské nálady v USA (TV či rádio) - Hlas z rádia: „Z Íránu dnes přišly 

protichůdné informace, stejně jako v minulých dnech. Týkají se toho, zda rukojmí budou, či nebudou 

souzeni jako špioni. Vláda Spojených států neustoupila ze základního požadavku…“ Projev Íránky proti 

USA: „Spojené státy sice tvrdí, že hájí lidská práva, ve skutečnosti je však nehájí, naopak, porušují je ve 

všech zemích. Požadujeme vydání muže, jenž po více než 37 let s podporou Spojených států zabíjel měsíční 

nemluvňata v náručí jejich matek.“ Další hlas z TV: „Řekl, že pokud se americké ozbrojené síly pokusí 

rukojmí zachránit, studenti je zabijí a velvyslanectví zničí.“ Reportér v TV: „Američanů se zmocnil vztek 

na Írán a na všechno íránské… Přijetím tohoto rozhodnutí se konala demonstrace v Houstonu… Byla 

spálena íránská vlajka… Protiíránští demonstranti se shromáždili u íránského konzulátu.“ 

Záběr od 28:58 – Rozhovor mezi Mendezem, Chambersem a Lesterem o plánu na vysvobození - 

Lester: „Takže, šest lidí se schovává ve městě, kde čtyři miliony lidí celej boží den pořvávají ‚smrt Americe‘. 

A vy chcete za týden připravit film a lhát Hollywoodu, kde se lhaním živí každej, a chcete dostat agenta 007 
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do země, která si žádá k snídani krev CIA, a pak zase v klídku z nejhlídanějšího města na světě frnknout.“ 

Mendez: „Přes asi sto milicionářů na letišti.“ Lester: „No tedy, musím vám říct, že v armádě jsem zažil 

sebevražedný akce, které byly nadějnější.“ 

Záběr od 1:45:10 – Dění po odletu šestice z Íránu v CIA – Jeden z agentů: „Zavolám do Timesů, ať to 

pořádně vosolí, jak je CIA dobrá.“ Malinov: „Kanaďani jsou dobrý.“ Agent: „My ani oni to 

nepotřebujem.“ Malinov: „Chválu sklidí jenom Kanada, jinak se pomstí na rukojmích. Velký Satan s tím 

nic neměl. Ani CIA.“ … O‘Donnell: „A s čím jako? My jsme se divili jako všichni. Díky, Kanado!“140 

 Definice hrozby/zla ze strany záporných hrdinů: Záporná strana, ztělesněná 

íránskými revolucionáři, brojí proti politice USA v jejich zemi v minulosti a zejména 

proti poskytnutí azylu jimi nenáviděnému Pahlavímu. Zajímavé je i realistické a 

kritičtější vidění americké zahraniční politiky již v samotném úvodním monologu o 

historii Íránu, ale také v očích šestice diplomatů či agentů CIA. Více opět níže, a to i 

názory kladných hrdinů na Pahlavího režim kritickým pohledem. 

Záběr od 11:03 – První debata na MZV USA o rukojmích - Bates: „Takže my se nesmíme bránit?“ 

Pender: „My jim to udělali s Mosaddekem.“ Bates: „Myslíš, že Sověti to takhle nechají? Vstoupí tam.“ 

Malick: „Co jsi čekal, pomáhali jsme mu mučit a kastrovat celou populaci.“ 

Záběr od 11:42 – Dění v Bílém domě po obsazení ambasády  - Butler: „Prý to bylo špionážní hnízdo.“ 

Jordan: „Kéž by to bylo. CIA tam má tři lidi. Nevěděli, že začíná revoluce? To jsou mi teda špioni.“ … 

Butler: „Nepustí je, dokud nevyhostíme šáha.“ Titterton: „Tak ho strčíme do letadla. Serem na něj.“ Jordan: 

„On přece umírá.“ Butler: „Vždyť jsme ho přijali. Teď je náš.“ Titterton: „Přijmeme každýho vocasa, co 

má rakovinu?“ Jordan: „Ne, jen vocasy, co jsou s námi, aby jiný vocasové na trůnech věděli, že když musí 

zdrhnout, nebude jim vyndávat slezinu velbloudí veterinář na Sinaji.“ Titterton: „Co těch šest, co jsou u 

Kanaďanů?“ Jordan: „Na ambasádě máme šedesát lidí a míří na ně.“  Tittlerton: „Ambasádu sleduje celej 

svět. Jsou na tom líp než těch šest.“ … Jordan: „Těch šest nechte, kde jsou. Jdu informovat prezidenta.“ 

Záběr od 20:30 – Rozhovor diplomatů n kanadské ambasádě - Kathy: „Ale já nechápu, co můžou dělat. 

Poslat ho (Chomejního, pozn. aut.) zpátky, aby ho mučili a zabili?“ Cora: „Spravedlnost snad není to 

nejhorší.“ Do toho rozhovor v TV, reportér: „Kdy jste se poprvé dozvěděl, že v Íránu se mučí lidé?“ 

Chomejní odpovídá: „Nikdo nepřišel a neřekl: ‚Pane, někoho jsme mučili.‘“ Reportér: „Egyptský prezident 

Sadat vás nazval, imáme, a jenom cituji jeho slova, šílencem.“ 

Záběr od 40:17 – Projev Íránky v TV o amerických diplomatech: „Zaměstnanci velvyslanectví nejsou 

diplomaté. Jak řekl imám Chomejní, nenašli jsme žádné důkazy potvrzující, že to jsou diplomaté. Všechny 

důkaz naznačují, že to jsou špioni. Ve jménu Boha dobrodušného a milosrdného, náš vzkaz k probuzeným 

lidem celého světa – v tuto chvíli chceme odhalit ohavné činy.“ 

Záběr od 40:55 – Šestice se dívá na TV, střídavě projev Íránky a amerických novinářů – … Íránka: 

„Systémy ovládají kapitalisté a velké ropné společnosti. Vláda Spojených států považuje revolucionáře za 

teroristy, ale se svou CIA je přitom největší teroristickou organizací v dějinách. Zahájíme soud a potom 

vykonáme rozsudky… Administrativa se nestydí mluvit o lidských právech. Carter a jeho vláda nabídli azyl 

nejhoršímu zločinci všech dob.“ Muž: „Ale pokud uprchlý šáh, který je v newyorské nemocnici, opustí svoje 

místo a zamíří jinam než do Íránu, budou proti rukojmím využity mnohem přísnější metody.“141 

4) Arabové a islám ve filmu a související pojmy: 

 Zobrazení zemí Blízkého a Středního východu: Ze zemí sledovaného regionu je 

ve filmu primárně vyobrazen Írán. Írán jako takový působí dosti západním dojmem 

a, odmyslíme-li si revolucionáře, také relativně mírumilovně a značně rozvinutě. 

V zemi se nachází řada zahraničních ambasád, moderní letiště a novější auta 

                                                 
140 Argo [film]. USA, 2012. 
141 Tamtéž. 
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v ulicích. Země jako taková nepůsobí nijak zastarale či příliš nábožensky podřízeně. 

Dějství se odehrává mimo jiné na teheránském tržišti, nabízejícím mnoho předmětů 

typických pro danu oblast. Místní vnímají přítomnost Američanů na trhu negativně. 

Zajímavě působí odebrání alkoholu lidem v letadle při vlétnutí do íránského 

vzdušného prostoru. Okrajově se děj odehrává také v Istanbulu v Turecku, a to přímo 

uvnitř chrámu Hagia Sofia. V televizi je zmíněno dění v Afghánistánu. 

 Jazyky Blízkého a Středního východu: Ve filmu se používá jazyk Íránců, perština, 

například ve výslechu Sahar policistou. Jeden ze šesti diplomatů také umí persky. 

Tento jazyk využívá při kontrole na letišti, kdy vysvětluje děj filmu Argo vojákům. 

 Islám jako náboženství ve filmu: Islám jako náboženství není ve filmu nijak 

vyobrazen, pouze v rozhovoru mezi pomocnicí Sahar a íránským policistou (viz 

níže). Pouze odívání žen v Íránu s islámem souzní, to samé funkce ajatolláha jako 

hlavního duchovního země. Islám však není vyobrazen ani záporně ani kladně. 

Záběr od 1:12:50 – Výslech pomocnice Sahar íránským policistou (v perštině) – Policista: „Víš, sestro, 

ti, co sounáležejí s Vyslancem božím, se starají o své druhy.“ Sahar: „Ale jsou nemilosrdní k nevěřícím.“ 

Policista: „Taková je vůle Boží. Ale ti, co mlčí, setrvávají v hříchu.“ Sahar: „Co pro vás mohu udělat, 

pane?“ Policista: „Jenom... Jak dlouho jsou tady? Hosté velvyslance, jak dlouho jsou tu?“ Sahar: „Přijeli 

před dvěma dny.“ Policista: „Omlouvám se, že jsem obtěžoval, člověk musí být ostražitý.“ Sahar: „Všichni 

v tomto domě jsou přátelé Íránu.“142 

 Symbolika: Film je symboly bohatě proložen. Nejvíce zřetelné je to v úvodu filmu, 

kdy rozčílený dav Íránců skanduje před americkou ambasádou v Teheránu a pálí 

americkou vlajku, strýčka Sama, ubodává panáka či na transparentech nese Sochu 

svobody s obličejem jako lebka. Chomejního portrét se vyskytuje nejen na 

transparentech, ale i při projevu revoluční Íránky v televizi. Zajímavý je portrét 

Chomejního na americké ambasádě probodaný šipkami a reakce Íránce, který ho 

nalezne. Ve snímku se používá symbolika CIA (delší záběr na památník obětem z řad 

CIA v sídle organizace). Jako forma podpory Američanů diplomatům slouží 

uvazování žlutých stuh po městech USA. Film zobrazuje i řadu odkazů na filmový 

průmyslu v Hollywoodu. Zajímavý je záběr na zeď na ambasádě, kde visí plakát New 

Yorku se Dvojčaty. Více symboliku představí Obrázek 41 a Obrázek 42. 

 Využití pojmů, jež s náboženstvím souvisejí: Žádný z pojmů, jež tato diplomová 

práce sleduje, není ve filmu zmíněn výrazně, pouze terorismus jako součást reportáže 

v televizi. Ve filmu se hovoří o „íránských revolucionářích“, a to v negativním světle. 

Obecně jsou davy Íránců zobrazeny negativně, až fanaticky. 

                                                 
142 Argo [film]. USA, 2012. 
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 Sledované pojmy → terorismus/terorista – ano; džihád – ne; svatá válka – ne; islám 

– ano (nepřímo); muslim – ano (nepřímo); Arab – ne 

 

Záběr od 40:55 – Šestice se dívá na TV, projev relovuční Íránky – … Íránka: „Systémy ovládají 

kapitalisté a velké ropné společnosti. Vláda Spojených států považuje revolucionáře za teroristy, ale se 

svou CIA je přitom největší teroristickou organizací v dějinách. Zahájíme soud a potom vykonáme 

rozsudky.“143  

                                                 
143 Argo [film]. USA, 2012. 

Obrázek 42: Protiamerické nálady Iránců 
Zdroj: Argo [film]. USA, 2012. Záběry v 2:45, 2:56, 3:18, 9:49. 

Obrázek 41: Americká symbolika 
Zdroj: Argo [film]. USA, 2012. Záběry v 5:47, 10:14, 12:43, 14:00. 
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5. Zhodnocení analýzy filmů 

Podrobná analýza této diplomové práce, spočívající na kombinaci tří metod, 

detailně představila jednotlivé filmy z hlediska určených kritérií, jež jsou nejvíce 

relevantní pro účel práce. Následně byla všechna zjištění zanesena do tabulky, aby rozdíly 

a změna vnímání terorismu, islámu a Arabů byly snadno porovnatelné. Tabulku čtenář 

nalezne jako součást Přílohy č. 1: Shrnutí analýzy a závěrečná komparace filmů. Níže 

následuje slovní zhodnocení porovnání snímků, a to s důrazem na dvě kategorie, filmy 

natočené před rokem 2001 a po tomto roce. Analýza osmi filmů není dostačující, avšak 

dle názoru autorky v mnohém kopíruje trendy v hollywoodském filmovém průmyslu. 

Diplomová práce předkládá podrobnou analýzu, jež by mohla být doplněna řadou dalších 

filmů. Ačkoli se může osm snímků zdát jako malý reprezentativní vzorek, bylo z nich 

zjištěno mnoho důležitých a hypotézu potvrzujících informací. 

5.1 Obecné shrnutí sledovaných filmů 

Sledované filmy z období před rokem 2001 působí po vzájemném porovnání 

značně odlišně, zaměříme-li se na děj a hlavní postavy. AIR FORCE ONE vybočuje tím, 

že v něm nejsou islám ani země Blízkého a Středního východu zobrazené. Hlavním 

hrdinou je sám americký prezident, který ztělesňuje typického hrdinu a vlastence a který 

téměř bez pomoci všechny teroristy zneškodní. Jako zajímavé lze shledat to, že se v něm 

kazašští atentátnici pohybují v malém počtu a nezabíjejí náhodné civilisty, ale 

prezidentovy spolupracovníky, a to, že se nehlásí k islámu, což patří k typické 

charakteristice teroristů v dalších sledovaných filmech, s výjimkou Arga. Film končí ve 

prospěch kladných hrdinů, kteří jsou nerealisticky přesunuti z poškozeného prezidentova 

letadla do vojenského letounu. Film oslavuje hrdinství prezidenta a správná rozhodnutí 

viceprezidentky. Další snímek v tomto s prvním filmem kontrastuje. Ve Stavu obležení 

se teroristé hlásí k islámu. Film zobrazuje všechny sledované atributy - Araby, terorismus 

i islám. Emotivně působí z hlediska útoků z 11. září 2001 také dějiště filmu, New York, 

kde teroristické buňky páchají řadu sebevražedných atentátů, ne však na Dvojčata. Jako 

záporní hrdinové nejsou vyobrazeni jen fanatičtí muslimové v čele se zrádným Samirem, 

ale v určité míře i americký generál, který po vyhlášení stanného práva v New Yorku 

utlačuje arabskou populaci. Film tedy Araby vnímá také jako oběti. Snímek lze shledat 

jako výjimečný ne tím, že je v něm jako terorista charakterizován Arab vyznávající islám, 

ale tím, že hlavní postavy divákům islám přibližují skrze své dialogy a odborné znalosti 

a zkušenosti z arabského světa. 
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Dění Tří králů se odehrává v Iráku po skončení války v Zálivu. Čtveřice hlavních 

hrdinů nechce po návratu do USA pracovat, tak se rozhodne díky mapě jednoho ze zajatců 

odvést ukradené zlato Kuvajťanů. Podniknou tuto nelegální akci tajně, avšak během 

loupeže dojde k přestřelce mezi nimi a Saddámovými gardisty. Ti následně zajmou 

jednoho z nich. Hlavní potavy se spojí s iráckými povstalci a s příslibem pomoci 

s přechodem do Íránu se společně vydávají na jeho záchranu. Počáteční touha po zlatu se 

promění v touhu po záchraně přítele a pomoci povstalcům. Negativní záměr hlavních 

hrdinů se změní v ten pozitivní, takže i oni tak v závěru působí. Spy Game se okolo 

terorismu či Blízkého východu točí pouze v jedné ze svých několika dějových linií. 

Zavede diváky do Bejrútu v Libanonu v roce 1985, kdy země trpěla kvůli občanské válce. 

Cíl agentů CIA zní ‚zabít vůdce teroristů‘, který sice ve filmu přímo žádný útok 

neprovede, ale v dialozích jsou představeny jeho kruté aktivity. Film zobrazuje 

palestinský uprchlický tábor a drsný život v Bejrútu, kde na jedné straně fungují 

restaurace, ale na straně druhé se do nich hrdinové musí dostat skrze palbu povstalců. 

Z hlediska sledovaných kritérií je z těchto čtyř filmů nejvýmluvnější Stav obležení. 

Snímek Syriana by se dal po zhlédnutí chápat spíše jako kritika USA a ropného 

průmyslu. Divák pozoruje ambiciózní snahy jednoho z princů o lepší budoucnost své 

země, kdy se chce vyvázat z nevýhodných smluv s USA a dát zemi šanci na větší 

ekonomický rozvoj. Princ ve filmu ztělesňuje pokrokového muslimského syna emíra, 

avšak proamericky orientovaný bratr nakonec získá funkci po otci a reformní syn je 

zneškodněn CIA. Film také nenápadně ukazuje rekrutování dvou naivních pákistánských 

teenagerů Egypťanem, který pro ně představuje vzor a kterému se chtějí dostat do přízně. 

Nakonec však chlapci splní jeho přání a spáchají sebevražedný atentát na ropný komplex. 

Film má řadu dějových linií, avšak ty, které se týká vizí prince a náboru chlapců jako 

atentátníků se nejvíce hodí k účelu této diplomové práce. Film Království se odehrává 

v Saúdské Arábii, kde se čtveřice agentů FBI snaží pomstít za zabití svého kolegy, ale 

také nalézt teroristického vůdce. Jejich spojencem se stane místní plukovník, jenž jim 

nejen vysvětluje pravidla a tradice země, ale také symbolizuje pozitivum země a islámu 

jako takového. Realistický pohled na roli Saúdské Arábie pro USA v úvodu snímku 

přináší časová osa, kde se kriticky reflektují významné mezníky vztahů obou zemí. 

Labyrint lží také ukazuje nesporné dovednosti agentů, tentokrát CIA. Jejich cílem 

je dopadení vůdce teroristické frakce přímo v Jordánsku. Na dopadení se podílí šéf místní 

rozvědky. Film kriticky vyobrazuje praktiky CIA směrem k lokálním zdrojům, avšak na 

straně druhé vykresluje jednoho z hlavních hrdinů jako experta na Střední východ, který 
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v zemích nejen žije, ale umí respektovat místní zvyky. Dokonce se zamiluje do íránské 

imigrantky v Jordánsku. Film Agro mapuje skutečnou záchrannou operaci na převezení 

šestice diplomatů USA z Íránu na přelomu 70. a 80. let. Divák sleduje nejen přípravu 

geniálního plánu, ale i strach amerických diplomatů a jistou omezenost agentů CIA a 

pracovníků Bílého domu, s výjimkou hlavního hrdiny, co se týče znalostí reálií Íránu. 

Film odráží skutečnost, takže je protkán řadou reálných postav a událostí. Významným 

prvkem filmů po roce 2001 je to, že hlavní postavy patří často agentům CIA či FBI. 

S výjimku Syriany jsou tyto agentury hodnoceny kladně, avšak nechybí ani jistá dávka 

kritické reflexe. Kromě Arga všechny tři filmy alespoň v dialozích hovoří o 11. září 2001. 

5.2 Arabové ve sledovaných filmech 

Pro analýzu bylo významné stanovit si i kritéria zobrazování Arabů ve filmech – 

zda jsou teroristy, spojenci, či dokonce hlavními kladnými hrdiny. Opomenuty nejsou ani 

stereotypy. AIR FORCE ONE je v tomto ohledu filmem, který s Araby vůbec nepracuje, 

teroristé v něm ztělesňují zápornou stranu, avšak pocházejí z Kazachstánu a neodvolávají 

se na islám. Ve filmu se USA negativně vymezují krátce proti jednání Iráku a Saddámu 

Husajnovi a Irák, Libyi a Alžír určují za možný cíl přistání teroristů. Stav obležení 

s Araby pracuje primárně, jde však nejen o teroristy. Jeden z hlavních kladných hrdinů se 

narodil a vyrostl v Libanonu, do USA emigroval a již 10 let pracuje pro FBI. Také jeho 

rodina působí kladně. Segregace Arabů z Brooklynu v lidech ve filmu, ale i divácích budí 

pocit solidarity a lítosti než nenávist. Arabové ve filmu spadají jak mezi členy kladné 

strany, tak i té záporné, proti které se agenti FBI i samotná armáda snaží zasáhnout. Ve 

filmu se používá také arabština a nechybí experti na Blízký východ. Arabové jsou 

teroristy, což lze chápat jako stereotyp. Terorista v Iráku jede v Mercedesu, který patří 

k velmi častému vozidlu na Středním a Blízkém východě ve sledovaných filmech. 

Palestince film vyobrazuje jako ty, kteří pracují s více stranami a kladou bomby a mrzačí. 

Naopak lidé z palestinských táborů se dle slov kladné hrdinky vyznačují přátelskostí a 

pohostinností. Bejrút je popsán jako bývalá exotická Paříž.  

Neutrálně působí vyobrazení Arabů, respektive Iránců ve Třech králích. Jde o 

hlavní nepřátele hlavních hrdinů, na straně druhé iráčtí povstalci hrdinům poskytnou 

značnou pomoc při hledání jednoho z jejich kolegů, takže jde jak o hlavní nepřítele 

v případě Saddámových gardistů, tak o potřebné spojence v případě iráckých povstalců. 

Arabština je ve filmu využita. Stereotypizace v tomto filmu spočívá v popisu Iráku jako 

země, kterou doprovází zmatek a útisk. Írán je chápán jako spojenec USA, Kuvajt jako 
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arabské Beverly Hills. Negativně o Iráčanech hovoří jeden z vojáků, a to jako o 

velbloudích žokejích, hadrácích a čmoudech s breberkami. Ten samý voják se Iráčanů 

ptá, jestli USA chápou jako Satana. Nakonec se postarají i o jeho mrtvolu, kterou uloží 

do své svatyně. Spy Game se v jedné ze svých dějových linií odehrává v Bejrútu v roce 

1985, kdy zemi sužovala občanská válka. V této linii lze mezi Araby nalézt jak spojence, 

tak i teroristy a nebezpečné příslušníky několika proti sobě bojujících stran. Teroristy jsou 

zde Arabové, ale mezi Araby se řadí také spojenec USA. Arabština se využívá. Stereotypy 

zahrnují Mercedesy v ulicích Bejrútu, zmatek v ulicích, nepřehlednost stran bojujících 

proti sobě, chudé uprchlické tábory, ale i chápání libanonské milice jako zmetků a 

nedočkavců, kteří se těší využít své bombometčíky proti vůdci teroristů jiné frakce. 

Filmy po roce 2001 ve třech případech zobrazují terorismus. Vždy za nimi stojí 

fanatičtí Arabové muslimského vyznání. V Syrianě se děj netočí primárně kolem 

terorismu, pouze v jedné dějové linii, a to zastřeně. Ve filmu roli náborce sebevražedných 

teroristů sehrává mladý Egypťan, který si své oběti vybral v muslimské škole, která sama 

islám vykládá radikálně. Arab je ale také ve vedlejší kladné roli, a to v postavě reformního 

prince, který se snaží svou zem oprostit od USA a pozvednout její ekonomickou úroveň. 

V závěru je zavražděn, neboť jeho jednání působí proti zájmům USA. Tato postava je 

vyobrazena pozitivně. Arabové ve snímku spadají do obou stran, jak kladné, tak záporné. 

Teroristy se stanou mladí Pákistánci, avšak pracující ve sledovaném regionu a ovlivnění 

muslimským Egypťanem. Jazyky Perského zálivu jsou využity. Co se týče stereotypizace, 

islám lze chápat hlavně negativně, zejména kvůli radikálnímu výkladu koránu 

v muslimské škole, což se ve filmech objevuje výjimečně. Radikální Arabové působí jako 

zaostalí fanatici, kteří kritizují Západ, liberální společnosti a křesťanství. Naopak korán 

pro ně ztělesňuje lék na bolesti moderního života i vzor propojení státu a náboženství. 

Film zobrazuje arabské monarchie jako země, pro které bohatství zajišťuje zejména ropný 

průmysl a které by bez něj zchudly a zaostaly. Negativně působí absence snahy vladařů 

těchto zemí o lepší budoucnost svých občanů. Kontroverzně lze vnímat obrovský přepych 

paláce prince a chudší poměry místních obyvatel. O Íránu se hovoří jako o tradičním 

spojenci USA a o Bejrútu jako o Paříži Blízkého východu. Snímek Království se zabývá 

zneškodněním teroristů v Saúdské Arábii, fanatických Saúdů, jejichž cíl představují 

bezvěrci muslimských zemí a USA. Araby lze nalézt také po boku kladných hrdinů a jako 

spojence agentů. Arabština je ve snímku využita. Mezi stereotypy o Arabech lze zařadit 

důležitou roli islámu v životě obyvatel Saúdské Arábie, podřazené chápání žen a 
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nemuslimů ve společnosti, ale i definici Saúdské Arábie jako Marsu či džungle 

s vlastními pravidly. 

Labyrint lží se také zaměřuje na boj s teroristy muslimského vyznání z Jordánska, 

jejichž nepřítele představují Američané, Západ obecně a nemuslimové. Arabové jsou 

však vedle teroristů i spojenci hlavních hrdinů, do Íránky se dokonce zamiluje hlavní 

hrdina. Arabština je ve filmu opět využita. Mezi stereotypy lze zařadit hodnocení 

Jordánska jako bordelu, kde není nikdo nevinný, a oblasti, která se nikomu nelíbí. Dále 

sem lze umístit zdůrazňování role pravdomluvnosti a důvěry v navozování vztahů 

s Jordánci, ale také střídání stran v konfliktu a rozlišování na dobrého a zlého Araba. 

Snímek Argo Araby jako teroristy nevyobrazuje, avšak íránští revolucionáři působí jako 

zfanatizovaný dav burcující proti USA a proti poskytnutí azylu jimi nenáviděnému 

Pahlavímu. Jediným kladně vystupujícím Íráncem je mladá služebná v domě kanadského 

velvyslance, avšak jde o nenápadnou roli. Ve filmu občas zazní perština. Co se týče 

stereotypů, íránští revolucionáři jsou vykresleni jako fanatický dav toužící po pomstě a 

ničící vše americké. 

5.3 Terorismus a islám ve filmech 

Sledované filmy před rokem 2001 vyobrazují terorismus ve třech případech, Tři 

králové se jím nezaobírají. Islám sehrává roli v terorismu ve dvou ze tří případů, v AIR 

FORCE ONE teroristé své činy vírou zdůvodňují, avšak ne muslimskou. Islámská 

symbolika a vysvětlování praktik islámu lze připsat jako doménu filmu Stav obležení, 

který je v porovnání s filmy po roce 2001 bližšímu popisu islámu nakloněn nejvíce, a to 

i v době, kdy se ve filmech muslimové či Arabové jako teroristi tolik nevyužívali. AIR 

FORCE ONE nezobrazuje islám vůbec. Co se týče otevřenosti islámu pro nemuslimy, 

nejvíce pomáhají muslimové hlavním hrdinům ve Třech králích a naopak s nejvíce 

protiamerickým cítěním se ztotožňují teroristi ve Stavu obležení. Tyto čtyři filmy 

nezobrazují sledované pojmy shodně, AIR FORE ONE pouze terorismus a naopak Stav 

obležení všechny z nich. 

Vybrané filmy po roce 2001 zobrazovaly boj proti terorismu jako hlavní cíl 

kladných hrdinů ve třech případech a vždy v něm hrál roli islámský podtext a odkazování 

k němu, ale pouze ve dvou z těchto tří případů byl islám jako takový či pohnutky teroristů 

blíže popisovány. Pomineme-li muslimský způsob oblékání a modlící rituály muslimů, 

Syriana vybočovala ukázkou toho, jak vychytralý Egypťan nenápadně rekrutoval mladé 

Pákistánce toužící po lepším životě a nemající téměř žádné zkušenosti s islámem, vyjma 
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několika hodin v muslimské škole, kde učitel žákům recitoval z koránu či hanobil 

americký způsob myšlení a života. Království se vyznačovalo také odkazy teroristů 

k islámu, podobně tomu bylo i u Labyrintu lží. Agro s islámem nepracuje. Třeba 

zdůraznit, že v prvních třech filmech, ačkoliv v nich islám poháněl hněv a mstu teroristů, 

byl islám představen i jako náboženství tolerantní k nemuslimům. Sledované pojmy, jež 

reflektují všechny čtyři filmy, zahrnují terorismus, islám a muslimy. 

5.4 Zobrazování USA ve sledovaných filmech 

Vybrané filmy pochází z USA, proto za zmínku stojí i výsledek analýzy toho, jak 

USA zobrazují samy sebe. Co se týče obecného kritického náhledu na USA, z prvních 

čtyř filmů se určitá míra kritiky nachází kromě AIR FORCE ONE ve všech. V AIR 

FORCE ONE se záporná strana staví k USA velmi odmítavě, vůdce teroristů osočuje 

prezidenta za vraždění po celém světě, ke kterému stačí jen jeden jeho příkaz. Negativně 

o něm hovoří i jako o nejvlivnějším muži a o „Bohu světa“. Vymezuje se také proti 

zaprodanosti Ruska USA a zabíjení Iráčanů Američany kvůli ropě. Ve Stavu obležení jde 

o kritiku amerického působení na Středním a Blízkém východě. Kritika ze strany 

kladných hrdinů je přítomna z pohledu agentky CIA, která v minulosti na Blízkém 

východě cvičila současné atentátníky, avšak v té době pracovali jako spojenci USA. 

Kladní hrdinové mají výtky proti segregaci Arabů. Teroristé kritizují USA za jejich 

zaměření na moc peněz a ropy, jejich mesianismus, tedy šíření svobody a demokracie po 

světě, a zasahování v zemích Středního a Blízkého východu. V případě Tří králů lze jako 

výtku chápat snahu hlavních hrdinů uloupit zlato Iráčanů. Kritizuje se i účel války 

v Zálivu a její dopad na tamní obyvatelstvo a přírodu, v čemž mají svůj podíl také Spojené 

státy. Záporné postavy kritizují zájem USA o ropu v regionu a jejich touhu po penězích, 

ale také pomoc zemím v dané oblasti, pokud je to pro USA výhodné. USA jsou 

kritizovány i za svou zvrácenost, a to v souvislosti s Michaelem Jacksonem a jeho 

potřebou změnit se v bělocha. Ve Spy Game se očima agenta Muira negativně hodnotí 

role volného obchodu pro USA místo snahy zachránit jednoho z agentů. Ve filmu se 

hovoří o prodeji zbraní USA některým stranám v občanské válce v Libanonu. Negativně 

lze chápat postoj CIA směrem k hlavním hrdinům. Jisté výhrady se pojí s rolí ropy pro 

Spojené státy a s podobou jejich vztahů v regionu. Záporná strana USA nekritizuje.  

Zaměříme-li se na stereotypní zobrazování USA, v případě AIR FORCE ONE jde 

o tezi, že s teroristy se nevyjednává. Prezident je ve filmu vykreslen jako hrdina, bojovník, 

vlastenec a velký člověk. Také se o něm hovoří jako o nejmocnějším muži světa, pro 
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jehož ochranu se nasazují všechny možné prostředky. AF1 je prezentováno jako 

nejbezpečnější letadlo na světě. Ve filmu se objevuje americký mesianismus a idealismus. 

Stav obležení také zmiňuje tezi, že USA s teroristy nevyjednávají. Spojené státy jsou 

vykresleny jako demokratická a multikulturní země neomezených možností, ale i země, 

jež se vměšuje do dění na Středním a Blízkém východě. Američtí vojáci ve Třech králích 

jsou iráckými povstalci chápáni jako lidé, kteří jim pomohou a kteří podporují demokracii 

a svobodu. USA lze z filmu vnímat jako zemi, jež klade důraz na dodržování lidských 

práv a na stabilitu v regionu a po světě. Nechybí ani kritika, a to za přílišnou orientaci na 

materiální statky a pomáhání těm státům, které pro ně mají materiální či strategický 

význam. Spy Game naopak v pozitivním světe vykresluje roli CIA pro USA i celý svět, 

velebí zejména starou generaci agentů. Opět je patrné zařazení USA mezi státy, které se 

řídí primárně ekonomickými ukazateli, ale také bojují proti světovému terorismu. Co se 

týče americké symboliky, na tu je bohatý snímek Tři králové, ačkoliv se děj odehrává 

v Iráku. Jde o vlastenecké písně, vlajky, značky či slavné fotbalisty a zpěváky. 

Čtveřice filmů po roce 2001 je k USA také kritická, obecně lze kritiku vidět 

převážně ve využívání regionu Blízkého a Středního východu USA kvůli ropě a zemnímu 

plynu. Syriana kritizuje i korupci, jež provází aktivity ropných komplexů, a jejich roli na 

podobě politiky v regionu. Labyrint lží naopak kritizuje CIA za její vztah ke zdrojům 

v regionu a jejich využívání než následnou pomoc. V Syrianě kladné postavy záporně 

hodnotí praktiky CIA a roli ropy jako životně důležitého zdroje pro USA a využívání 

zemí v oblasti pro tento účel. Záporná strana v Syrianě kritizuje stát za to, že jde o 

nemuslimskou zemi, která se vměšuje do dění v Perském zálivu a světu nutí svůj způsob 

fungování. Stejně je tomu i v Království. V Labyrintu lží jsou USA haněny zápornými 

postavami za vedení válek v muslimském světě a v Argu za podporu Pahlavího. Film 

Argo obecně hanobí americkou podporu Rézy Pahlavího v Íránu a jeho způsob vládnutí, 

tedy i vměšování USA do dění v Íránu. Stejně kriticky hodnotí USA kladní hrdinové.  

Stereotypy o USA lze v Syrianě spatřit v roli ropy a spojenců v regionu pro USA 

a ve vyobrazení CIA jako organizace, která následuje zájmy své země a nebojí se 

politických vražd. Království je na tom podobně, přímo zdůrazňuje roli Saúdské Arábie 

pro USA. Praktiky amerických agentů vykresluje jako velmi profesionální a mnohem 

lepší než ty saúdskoarabské. Zajímavý je pohled, že Američané stejně jako Saúdové 

nevykonávají manuální práce. Labyrint lží, stejně jako filmy před rokem 2001, 

zdůrazňuje tezi, že s teroristy se nevyjednává. Praktiky CIA jsou popisovány jako 

důmyslné, ale i vypočítavé. Nechybí odsouzení USA za vměšování na Blízkém východě 
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a jejich roli na fungování zemí v současnosti. Argo přiživuje stereotyp o důmyslné CIA a 

USA jako zemi, kde občané drží při sobě. Kladně je vyobrazen i filmový průmysl 

v Hollywoodu. Co se týče americké symboliky, obecně ve snímcích figuruje FBI či CIA, 

dále Bílý dům, v prvních třech filmech nechybí ani zmínka o 11. září 2001. Argo je na 

symboliku nejbohatší, neboť Íránci při průvodech pálí americké symboly, jako vlajku 

nebo strýčka Sama. Soše svobody přemalovali na transparentu tvář na lebku. Symbolický 

je v něm i Hollywood či plakát New Yorku s Dvojčaty na americké ambasádě. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala proměně mediálního obrazu obyvatelstva 

Blízkého a Středního východu v amerických mainstreamových filmech, a to s důrazem 

na negativní sterotypizaci a zjednodušování v souvislosti s teroristickými útoky 

z 11. září 2001. Její zaměření lze považovat za velmi aktuální a z pohledu mediálních i 

kulturálních studií za zajímavou a nepříliš probádanou oblast výzkumu. I tato práce by si 

zasloužila doplnění o širší spektrum filmů, aby mohla sloužit jako reprezentativní zdroj 

výzkumu na dané téma. Během jejího vypracování bylo cíleno na utvoření takové 

analýzy, jež by se dala snadno doplnit o další snímky. V současnosti by si pozornost 

zasloužilo podobně citlivé společenské i mediální téma, a to uprchlická krize a její reflexe 

v médiích, čemuž se zajisté bude věnovat řada akademických prací v následujících letech. 

Tato diplomová práce cílila na odhalení negativní stereotypizace a 

zjednodušování prezentace obyvatelstva Blízkého a Středního východu, muslimů a 

islámu v těchto vybraných filmech natočených mezi lety 1997-2012: AIR FORCE ONE, 

Stav obležení, Tři králové, Spy Game, Syriana, Království, Labyrint lží a Argo. Jde 

primárně o hollywoodské filmy, které zasáhly široké spektrum diváků. Analýza 

vycházela z kombinace tří metod, konkrétně obsahové analýzy, interpretativního 

sociologického čtení a sémiotické (vizuální) analýzy. Pro účel detailního rozboru filmů, 

závěrečné komparace a potvrzení hypotézy byla utvořena podrobná klasifikace ve čtyřech 

hlavních kategoriích. Třeba připomenout, že autorka sledovala také kritickou reflexi USA 

v daných snímcích. 

Porovnáme-li všech osm filmů, uvědomíme si, že žádný z nich nezobrazuje Araby 

pouze jako teroristy. Nelze však vyvrátit to, že ve filmech je právě Arab a muslim 

teroristou a své činy ospravedlňuje svou vírou. Obecně lze ve filmech vidět snahu 

vyobrazovat Araby na straně dobra i zla, často dokonce jako důležitou spojku k dopadení 

teroristů stejné víry a národnosti. Ve filmech, jako Syriana, Království a Labyrint lží, se 

z Američanů a arabských spojenců vždy stanou důvěryhodní partneři, a dokonce přátelé. 

Ve filmech po roce 2001 se mnohdy terorismus přirovnává či točí kolem 11. září 2001, 

které bylo zmíněno ve třech ze čtyř filmů skupiny. Argo se odehrává v období před útoky, 

což zmínce o nich odporuje. Analýzou filmů lze potvrdit hypotézu, že po 11. září došlo 

k negativnímu vyobrazování Arabů jako teroristů, avšak je třeba dodat, že ve filmech lze 

vysledovat snahu o oslabení stereotypu Araba, respektive muslima jako čistě negativní 

postavy a teroristy, a to zařazením Arabů po bok kladných hlavních hrdinů jako jejich 
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spojenců. Dále bylo vypozorováno, že tyto filmy obecně reflektují americkou historii, 

zejména války (války v Zálivu, po roce 2001 války v Iráku a Afghánistánu). Často se 

hlavní postavy rekrutují z řad agentů FBI či CIA. 

Ve filmech po roce 2001 lze vysledovat zobrazování reálných praktik teroristů 

natáčejících své oběti na kameru a rozesílajících videa světovým médiím k zastrašení 

Západu. Po roce 2001 je samozřejmě pro filmaře mnohem snazší ve válečných či akčních 

filmech přiřadit nepřítele ke konkrétní národnosti či víře, konkrétně mezi muslimy či 

Araby. Do roku 2001 není vyobrazení Arabů jako teroristů tak časté, v podstatě ani 

natáčení filmů o terorismu, v jakém rozsahu ho chápeme dnes, není příliš frekventované. 

Sledované filmy odkazují k reálným událostem, organizacím a osobnostem světové 

politiky. Snímky natočené po roce 2001 více pracují s tématem závislosti USA na ropě a 

kritičtěji hodnotí vměšování USA do dění na Blízkém a Středním východě. Záporné 

postavy ve filmech nejčastěji kritizují typické hodnoty USA, a to mesianismus, 

idealismus, individualismus, důraz na materiální statky, ale i rozhodující roli země ve 

světové politice. 

Srovnáme-li pro zajímavost výsledky této diplomové práce se sledovanými 

stereotypy či charakteristikami, jež ve své diplomové práci a následně i knize Islám 

v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda 

v Mladé frontě DNES z roku 2010 definovala Sedláčková144, lze souhlasit se spojováním 

islámu s terorismem, násilím v muslimských zemích, nerovným postavením žen, 

náboženským fanatismem a do menší míry (spíše z hlediska závislosti na penězích 

z prodeje ropy a zemního plynu) s politickou nesvobodou zemí ve sledovaném regionu. 

Lze souhlasit s absencí zobrazování islámské kultury, a to její literatury, architektury 

(vyjma paláců princů v Zálivu), vědy či reálií muslimských zemí (kromě filmu Syriana, 

kde se odborně hovoří o Íránu jako celku, ale také Království a Arga, jejichž úvod 

doprovází stručné představení dané země z regionu). Co se týče postavení žen 

v muslimských státech či jejich vnímání očima Arabů, respektive muslimů, vybrané filmy 

ženy zobrazovaly sice zahalené, ale s výjimkou Království, kde americký pracovník 

v Rijádu a saúdský plukovník jmenují omezení v zemi pro ženy a nemuslimy, se filmy 

jejich rolí nezaobíraly. Odívání žen se v rámci sledovaných filmů odlišovalo, což souvisí 

zejména s rozdílnými místy děje. Hidžáb však nelze vnímat negativně, neboť jde o 

                                                 
144 SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Islám v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského 

proroka Mohameda v Mladé frontě DNES. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2010. Jazyky a texty. ISBN 978-808-

6807-652. 
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součást projevu náboženské příslušnosti, ačkoli na diváky ze Západu může působit jako 

součást podřadného postavení žen ve společnosti. Ve filmech jsou však přítomny i ženy 

ze sledovaného regionu, jež působí rovnocenně s postavením mužů, například Aisha 

v Labyrintu lží. Postavy muslimských či arabských žen v hlavních či vedlejších rolích 

jsou však ve sledovaném vzorku výjimečně. 

 

Summary 

This master thesis aimed to analyze the transformation of the media image of the 

Middle East population in the American mainstream films, such as AIR FORCE ONE, 

The Siege, Three Kings, Spy Game, Syriana, The Kingdom, The Body of Lies and Argo 

created between 1997 and 2012, with the emphasis on negative stereotyping and one-

dimensional imaging in connection with the 9/11 terrorist attacks. The combination of 

three analytical methods was used, namely content analysis, interpretive sociological 

reading and semiotic (visual) analysis. The topic of this essay is considered as an 

interesting and actual from the media and cultural point of view and as a not too much 

analysed field of research. This thesis also needs to be widened with broader range of 

films to be considered as the representative source of results. The analysis in this essay 

was developed to be easily filled with more films in the future. There is another similarly 

delicate and actual social topic – the refugee/immigrant crisis and its reflection in the 

media which will be for sure a topic of many academic theses in the following years. 

After the final comparison in this thesis, it is obvious that none of the observed 

films reflect the Arabs or Muslims only as terrorists but also as the colleagues or allies of 

main positive characters, even as their close friends. On the other hand, terrorists are 

usually the Arabs or Muslims and Islam is their source of justification. The observed films 

after 9/11 except Argo mention the terrorist attacks from 2001 in New York which 

confirms the hypothesis of this essay that the 9/11 terrorist attacks led to the deterioration 

of the image of the Arabs and Muslims as terrorists in American movies. There is the 

effort of displaying them also as allies of American positive characters. The American 

film makers use the American modern history and U.S. presence in many conflicts in the 

Middle East (the Persian War, the wars in Iraq and Afghanistan) as a source for their 

movies as well. All the positive characters are usually the agents of FBI and CIA.  
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The typical characteristic of the Post-9/11 films is displaying of the real technics 

of modern terrorism, including the use of cameras and videos to scare off the West. It is 

understandable that after 9/11 it is much easier to portray the terrorist specifically as the 

Arabs or Muslims. The Pre-9/11 movies did not portray terrorism in connection with such 

an enormous extent of destruction and a number of victims. All the observed films reflect 

the American modern history and events, real politicians and organisations or agencies. 

The movies shot after 2001 are more critical about the USA and their role and interference 

in the Middle East. Also the importance of the gas and oil from this region is understood 

as a negative characteristic of the country. The negative characters in the films usually 

criticize the typical American values, namely messianism, idealism, individualism, 

emphasis on material goods and enormous role in the world’s politics. 

There were observed also these typical characteristics in eight chosen movies – 

connection between Islam and terrorism, violence in the Middle East, social inequality 

between men and women, religious fanaticism and political dependence of the Middle 

East on the USA. The movies did not reflect the Islamic culture (its literature, architecture 

or political and social life). The role of Arabic women was not reflected deeply. They 

usually wore traditional clothes but it is necessary to understand that it is the part of their 

religion even if it can be understood as their social inferiority. The Muslim or Arabic 

women did not play main roles in the observed movies.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Shrnutí analýzy a závěrečná komparace filmů (tabulky) 

Sledované kategorie v komparující tabulce 

1) Základní složky filmu 

 Hlavní dějiště na Blízkém a Středním východě 

 Časové ukotvení 

 Reálné prvky děje 

 Cíl kladných hrdinů 

 Cíl záporných hrdinů 

 Konec děje 

 Oběť 

 Typ konfliktu 

 Odkazy k realitě 

 11. září ve filmu 

2) Arabové ve filmu 

 Hlavní kladné postavy 

 Hlavní hrdina jako expert na danou oblast 

 Hlavní záporné postavy 

 Nepřítel kladných hrdinů 

 Nepřítel záporných hrdinů 

 Arab jako hlavní kladná postava 

 Arab jako vedlejší kladná postava 

 Arab jako spojenec kladné strany 

 Arab jako hlavní záporná postava 

 Arab jako vedlejší záporná postava 

 Arabština/perština 

 Arab jako terorista 

 Stereotypy a výpovědi o Arabech 

3) USA ve filmu 
 Kritika USA ve filmu obecně 

(zda film sám o sobě kritizuje USA) 

 Kritika USA kladnou stranou 

 Kritika USA zápornou stranou 

 Stereotypy a výpovědi o USA 

 Americká symbolika 

4) Terorismus a islám ve filmu 

 Terorismus ve filmu 

 Role islámu v terorismu 

 Islámská symbolika 

 Práce s islámem (vysvětlování praktik) 

 Islám jako tolerantní náboženství 

 Sledované pojmy: terorismus/terorista, islám, muslim, džihád, svatá válka, Arab



   

 

 

1) Filmy natočené před rokem 2001 

Film Air Force One (1997) Stav obležení (1998) Tři králové (1999) Spy Game (2001) 

Hlavní dějiště na 

Blízkém a Středním 

východě 

NE NE ANO (Irák) ANO (Bejrút - Libanon) 

Časové ukotvení 90. léta 90. léta Konec války v Zálivu (1991) 

Více dějových linií: Bejrút – 1985; 

USA, HK – 1991; Vietnam – 1975; 

NDR, SRN – 1976 

Reálné prvky děje NE NE ANO (válka v Zálivu) 
ANO (studená válka, občanská 

válka v Libanonu) 

Cíl kladných hrdinů  Záchrana rukojmí a zabití teroristů Likvidace teroristických buněk 

Nalezení kuvajtského zlata 

Pomoc iráckým povstalcům dostat 

se do Íránu 

Osvobození Bishopa a Hadleyové 

Cíl záporných hrdinů 
Propuštění kazašského diktátora 

Radeka 

Pomsta USA za jejich zasahování 

na Blízkém východě 

Vyvolání strachu 

Potrestání 4 hlavních hrdinů za 

loupež zlata 
Potrestání Bishopa 

Konec děje (ve prospěch 

jaké strany) 

Smrt teroristů a generála Radeka 

Záchrana rukojmí a prezidenta 

(kladná strana) 

Zabití Samira jako posední 

teroristické buňky 

Zabití Kraftové 

Zrušení stanného práva v NY 

Zatčení generála Devereauxe 

 (kladná strana) 

Pomoc iráckým povstalcům dostat 

se do Íránů 

Zisk malého množství zlata (kladná 

strana) 

Záchrana Bishopa a Hadleyové 

z vězení 

(kladná strana) 

Oběť 
Prezidentovi spolupracovníci v 

letadle 

Civilisté NY 

Arabové v NY (segregace) 

Agentka Kraftová 

Iráčtí povstalci 

Voják Conrad Vig 
Zatčený Bishop s Hadleyovou 

Typ konfliktu 

Přepadení letadla teroristy 

Vydírání Bílého domu 

Vraždění 

Terorismus 

Stanné právo 

Segregace Arabů v NY 

Válka 

Loupež 

Občanská válka/nepokoje 

Válka 

Občanská válka 

Špionáž 

Spiknutí 

Terorismus 

Odkazy k realitě 
„USA nevyjednávají s teroristy.“ 

Pád SSSR 

„USA nevyjednávají s teroristy.“ 

Útoky z Oklahoma City (1995) 

Reálné prostředí New Yorku 

Válka v Zálivu 

Irácký prezident Husajn 

Prezident George H. W. Bush 

Válka ve Vietnamu 

Občanská válka v Libanonu 

Rozdělené Německo 



   

 

 

Saddám Husajn jako vůdce 

ultrapravicové gardy v Iráku 

CNN 

Studená válka 

Clinton jako prezident USA 

Jelcin jako ruský prezident 

Saddám Husajn 

Hamás 

Hráči amerického fotbalu 

Hudební skupiny 

Novinářské ceny (Emmy atd.) 

NBS 

Pád Berlínské zdi 

CIA, Mossad, KGB 

11. září ve filmu - - - - 

Hlavní kladné postavy 

Americký prezident James Marshal 

Viceprezidentka Kathryn 

Bennettová 

Dcera a manželka prezidenta 

Agent FBI Anthony Hubbard 

Agent FBI Frank Haddad 

Agentka CIA Elise Kraftová 

Voják Archie Gates 

Voják Troy Barlow 

Voják Conrad Vig  

Voják Chief Elgin 

Agent CIA Nathan Muir 

Agent CIA Tom Bishop 

Hlavní hrdina jako 

expert na danou oblast 
NE ANO ANO ANO 

Hlavní záporné postavy Vůdce teroristů Koršunov 
Terorista Samir 

Generál Devereaux 
- 

CIA 

Šejk Salameh 

Nepřítel kladných 

hrdinů 

Teroristé v letadle, diktátor Radek 

Teroristé po celém světě 

Teroristé operující v NY 

Jednání generála Devereauxa 

Saddámovi gardisté 

Kapitán Saïd 

Saddám Husajn (nepřímo) 

CIA, Čína (ne v pravém slova smyslu) 

Šejk Salameh a jeho teroristická 

frakce 

Nepřítel záporných 

hrdinů 

USA 

Loutkový režim v Rusku (prezident 

Petrov) 

USA 
USA 

Iráčtí povstalci 
Agent Tom Bishop 

Arab jako hlavní 

kladná postava 
NE ANO NE NE 

Arab jako vedlejší 

kladná postava 
NE NE ANO ANO 

Arab jako spojenec 

kladné strany 
NE ANO ANO ANO 

Arab jako hlavní 

záporná postava 
NE ANO ANO NE 

Arab jako vedlejší 

záporná postava 
NE ANO ANO ANO 

Arabština/perština NE ANO ANO ANO 

Arab jako terorista NE ANO NE ANO 

Stereotypy a výpovědi o 

Arabech 

Negativní vymezování USA proti 

Husajnovi 

Irák, Libye a Alžír jako zvažované 

místo pro přistání teroristů 

(spřátelené země s Radekem) 

Arab jako terorista 

Terorista v Iráku v Mercedesu 

Irák jako vyprahlá země s beduíny 

a pasáky koz 

Vnímání Arabů jako jednoho celku 

Amerika jako Satan (představa 

Američana, jak je vidí Iráčani) 

Arabští spojenci USA 

Čmoudi s breberkami, velbloudí 

žokejové, hadráci 

Libanonské milice jako zmetci 

Mnoho stran v občanské válce 

Uprchlické tábory 

Ostřelování civilistů v noci 

Ostřelování dětí 



   

 

 

Palestinec jako „výhodná profese“ 

Bejrút jako bývalá exotická Paříž 

Hra obyvatel BaSV na všechny 

strany 

Lidé z palestinských táborů jako 

milí a pohostinní lidé 

Palestinci jako lidé, co mrzačí, 

kladou bomby 

Využívání Palestinců 

Násilníci 

Kuvajt jako arabské Beverly Hills 

Írán jako spojenec USA 

Zmatek (střílení vojáků po iráckých 

civilistech, iráčtí civilisti plivou na 

irácké vojáky) 

Irák jako vyprahlá země 

Přísné kontroly v Libanonu 

Libanon plný přestřelek, 

rozvrácená země 

Fungování řady ozbrojených 

organizací 

Nedočkavost libanonské milice 

nasadit své bombometčíky 

Drúzové a Hizballáh 

Mercedesy v ulicích 

Kritika USA ve filmu 

obecně 
NE ANO (role v dění na BaSV) 

ANO (touha po penězích, role 

v dění na BaSV) 

ANO (obchod, ropa, dodávání 

zbraní, negativní role CIA) 

Kritika USA kladnou 

stranou 
NE 

ANO (zaučování teroristů 

v minulosti agenty CIA; segregace 

Arabů v NY) 

ANO (dopady války v Zálivu na 

tamní obyvatelstvo a přírodu) 

ANO (prodej zbraní; obchod a 

peníze v popředí zájmů USA, 

fungování CIA) 

Kritika USA zápornou 

stranou 

ANO (vraždění USA po světě, stačí 

prezidentův příkaz; USA jako 

vlastník jaderné bomby; prezident 

USA jako nejmocnější muž světa a 

jako bůh; zaprodání Ruska USA; 

zabíjení Iráčanů USA kvůli ropě) 

ANO (víra USA v moc peněz; 

zasahování na SaBV; mesianismus 

USA po světě; zajetí muslimského 

vůdce) 

ANO (zájem USA o ropu a vliv 

v regionu; zájem USA o peníze; 

pomoc USA jen stranám, které jsou 

pro ně výhodné; zvrácenost USA) 

NE 

Stereotypy a výpovědi o 

USA 

„S teroristy se nevyjednává.“ 

Prezident USA jako hrdina, 

vlastenec a velký člověk 

Prezident USA jako vůdčí osoba 

světové politiky a nejmocnější muž 

Použití všech prostředků k ochraně 

prezidenta 

AF1 jako nejbezpečnější letadlo na 

světě 

Americký idealismus 

Americký mesianismus 

„S teroristy se nevyjednává.“ 

USA jako demokratická a 

multikulturní země 

Agenti FBI jako hrdinové 

USA jako země neomezených 

možností 

Role USA v dění na BaSV (výcvik 

agentkou Kraftovou) 

Pozitivní role USA pro irácké 

povstalce 

George Bush jako ten, kdo Iráku 

pomůže 

Existence prosaúské a antiirácké 

rétoriky 

Podpora lidských práv USA 

Role USA jako stabilizátora 

v regionu BaSV 

USA jako vůdčí země světa 

Negativní podíl USA na zabíjení 

civilistů v Iráku 

Školení Iráčanů k podvratným 

akcím v minulosti 

Role materiálních věcí pro USA 

Dokonalí špioni CIA (stará 

generace) X kritika fungování CIA 

(nová generace) 

Role volného obchodu pro USA 

Dodávání zbraní na BaSV 

USA a CIA jako pomocníci celému 

světu 

Netrpělivost agentů 

Likvidace teroristů 



   

 

 

USA jako zvrácená země (běloch 

Michael Jackson) 

Velká armáda demokracie, co 

zachraňuje bohaté Kuvajťany 

Spojené státy svobody 

Řezníci potřísnění krví Iráčanů 

Americká symbolika 

Bílý dům 

Letadlo Air Force One 

Americké vlajky 

Rugby jako oblíbený sport 

Oddanost prezidentovi vlastním 

tělem 

CIA, FBI, armáda 

Dvojčata v NY 

Americká hudba 

Americké vlajky 

Americký fotbal 

Vlastenecké písně 

Bart Simpson 

Značky (Coca Cola, LV, Rolex) 

Michael Jackson 

Americký styl Vánoc 

CIA 

Terorismus ve filmu ANO ANO NE ANO 

Role islámu v 

terorismu 
NE (role jiné víry) ANO NE ANO 

Islámská symbolika NENÍ VYOBRAZENA 

Rituál přípravy sebevražedného 

atentátu (půst, mytí těla, rubáš) 

Modlení 

Mešity 

Život Arabů v Brooklynu 

Oděv muslimů 

Modlení muslimů 

Oděv žen 

Modlení muslimů 

Oděv žen 

Práce s islámem 

(vysvětlování praktik) 
NENÍ VYOBRAZENA ANO NE NE 

Islám jako tolerantní 

náboženství 
NENÍ VYOBRAZEN SPÍŠE NE ANO SPÍŠE ANO 

Terorismus/terorista 

Islám 

Džihád 

Svatá válka 

Muslim 

Arab 

ANO 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

 

  



   

 

 

2) Filmy natočené po roce 2001 

Film Syriana (2005) Království (2007) Labyrint lží (2008) Argo (2012) 

Hlavní dějiště na 

Blízkém a Středním 

východě 

ANO (emírovo království, Libanon, 

Írán) 
ANO (Saúdská Arábie) ANO (Irák, Jordánsko) ANO (Írán) 

Časové ukotvení Počátek 21. století Počátek 21. století Cca 2005-2008 1979-1981 

Reálné prvky děje NE NE NE ANO 

Cíl kladných hrdinů  

Odhalení korupce ropného 

komplexu 

Modernizace emírovy země 

Záchrana Nasira 

Zneškodnění teroristů 

Pomsta hlavních hrdinů 

Dopadení teroristů a jejich vůdce 

Al Saleema 
Záchrana diplomatů USA z Íránu 

Cíl záporných hrdinů 

Fúze ropných společností 

Proamerický emír v království 

Likvidace reformního prince 

Teroristický atentát na kompex 

USA, nemuslimové 
Pomsta za války Američanů proti 

muslimskému světu 

Zisk Pahlávího z USA 

Trest USA 

Konec děje 

Fúze dvou ropných společností  

Teroristický útok na ropný komplex 

Zabití prince Nasira CIA, zároveň 

zabití Boba Barnese 

Potlačení reformních snah emírovy 

země 

(záporná strana) 

Zničení teroristické organizace 

Pomsta za kolegu CIA 

(kladná strana) 

Zajetí vůdce teroristů 

Záchrana agenta Ferrise 

(kladná strana) 

Záchrana diplomatů 

(kladná strana) 

Oběť 

Reformní princ Nasir, potažmo 

obyvatelstvo jeho království 

Bob Barnes 

Američtí i saúdskoarabští civilisté 

Plukovník Al Ghází 

Civilisté (VB, Nizozemsko…) 

Nepohodlní lidé 
Američané v Íránu (diplomati) 

Typ konfliktu 

Korupce 

Teroristický útok 

Politická vražda 

Terorismus 

Terorismus 

Únosy 

Válka 

Revoluce, převrat 

Diplomatický konflikt mezi USA a 

Íránem 

Odkazy k realitě 

11. září 2001 

Spojenectví USA se zeměmi na 

BaSV 

CIA, FBI 

Rostoucí role Číny v politice a 

ekonomice 

11. září 2001 

Historická osa vztahů USA – SA 

Prezidenti (Bush, Roosevelt…) 

Organizace (al-Káida) 

Války v Zálivu, Iráku a 

Afghánistánu 

11. září 2001 

Al-Káida 

Usáma bin Ládin 

Muhammad Atta 

CIA, FBI 

Válka proti islámskému terorismu 

Skutečná událost 

Prezident USA Carter 

Chomejní, Pahlaví 

Autentické fotografie, záběry 

Autentické postavy (naaranžováno) 



   

 

 

Kazašský prezident Nazarbajev 

Hizballáh, al-Káida 

John D. Rockefeller 

Terorismus ve světě Íránsko-irácká válka 

11. září ve filmu ANO ANO ANO - 

Hlavní kladné postavy 

Bryan Woodman 

Bob Barnes 

Nasir Al-Subaai 

Ronald Fleury 

Grant Sykes 

Adam Leavitt 

Janet Mayesová 

Roger Ferris 

Ed Hoffmann 

Tony Mendez 

6 diplomatů 

Hlavní hrdina jako 

expert na danou oblast 
ANO (Bob Barnes) NE ANO NE 

Hlavní záporné 

postavy 

Magnáti Connexu 

Princ Meshal 

CIA 

Epypťan Agiza 

Abú Hamza Al Saleem Íránští revolucionáři 

Nepřítel kladných 

hrdinů 

Magnáti Connexu 

Nadnárodní společnosti 

Terorismus (Egypťan) 

Abú Hamza a jeho teroristická 

frakce 

Al Saleem a jeho teroristická 

organizace 
Íránští revolucionáři 

Nepřítel záporných 

hrdinů 

Princ Nasir a jeho reformní snahy 

Odhalení korupce ropné společnosti 

Ropná společnost a USA 

USA 

Bezvěrci muslimských zemí 

Američané 

Západ 

Nemuslimové 

USA 

Pahláví 

Arab jako hlavní 

kladná postava 
ANO NE NE NE 

Arab jako vedlejší 

kladná postava 
ANO ANO ANO ANO 

Arab jako spojenec 

kladné strany 
ANO ANO ANO NE 

Arab jako hlavní 

záporná postava 
NE ANO ANO ANO 

Arab jako vedlejší 

záporná postava 
ANO ANO NE ANO 

Arabština/perština ANO ANO ANO ANO 

Arab jako terorista ANO ANO ANO NE 

Stereotypy a výpovědi 

o Arabech 

Beduíni mají vždy přednost. 

Role ropy na ekonomiku 

Muslimové jako fanatici a zaostalci 

Role islámu v životě 

Podřazenost žen 

Podřazenost nemuslimů 

„V tomhle bordelu není nikdo 

nevinný.“ - Hoffman 

Řezání hlav rukojmí 

Střídání stran 

Fanatičnost revolucionářů 

Touha po pomstě 

Nedůvěřivost Íránců 

Ničení všeho amerického 



   

 

 

Korán jako spojení státu a 

náboženství a jako lék na bolesti 

moderního života 

Kritika Západu, liberální 

společnosti a křesťanství 

Írán jako tradiční spojenec USA 

Bejrút jako Paříž Blízkého východu 

Arab. monarchie bohaté na ropu 

Země, které zbohatly díky ropě, 

avšak bez ní by byly opět zaostalé 

Deficit úcty arabských panovníků k 

obyvatelstvu 

Přístup prince k hostům (držení 

dravce jako pocta, hosté jako 

poddaní, ženy nemající přístup) 

Zahalování žen 

Saúdové nedělají manuální práce 

SA jako džungle s vlastními 

pravidly 

Láska Alláha – tohle opravdu chce? 

 

Radikální terorismus 

Nikomu se nelíbí Blízký východ, 

není tam nic hezkého 

Role důvěry a pravdomluvnosti 

v navozování spojenectví 

Rozlišování dobrého a zlého Araba 

Kritika USA ve filmu 

obecně 

ANO (korupční jednání firem; role 

ropy pro USA; praktiky CIA; role 

peněz) 

ANO (role ropy pro USA a na 

podobu vztahů se SA) 

ANO (role CIA, zdroje jako 

odlidštěné osoby) 

ANO (podpora převratu s Pahlávím 

v čele, azyl pro Pahlavího, 

vměšování v Íránu) 

Kritika USA kladnou 

stranou 

ANO (role ropy na jednání USA se 

zeměmi SaBV, akce CIA) 

ANO (výhodný vztah mezi USA a 

SA) 

ANO (obětování zdrojů, nepodpora 

informátorů, vlastní zájmy, 

nečestné jednání, války na BaSV) 

ANO (historická vina za dění 

během vlády Pahlavího) 

Kritika USA zápornou 

stranou 

ANO (USA jako nemuslimská 

země, jako vměšovatel, nutitel 

svých institucí atd.) 

ANO (nemuslimská země, která se 

vměšuje do dění na BaSV) 

ANO (války v muslimském světě, 

nemuslimové) 

ANO (azyl pro Pahlavího, role 

USA na dění v Íránu v minulosti)  

Stereotypy a výpovědi 

o USA 

Role ropy pro USA 

Role proamerických spojenců 

v regionu 

CIA jako organizace sledující 

zájmy USA 

Politické vraždy 

Role ropy pro USA 

Důležitost spojenectví se SA 

Praktiky CIA (neohroženost, lepší 

praktiky) 

Američané nedělají manuální práce 

„S teroristy se nevyjednává.“ 

USA jako vměšovatel do dění na 

SaBV 

Viník současného stavu zemí po a 

při válkách 

Války USA v muslimském světě 

Důmyslnost CIA  

Úspěšné akce CIA 

Země, co drží při sobě (pospolitost) 

Filmový průmysl 

Oddanost cíli 

Americká symbolika 

CIA, FBI 

Ropný průmysl 

Bílý dům, ministerstvo 

spravedlnosti 

CIA 

11. září 2001 

Americký život v Rijádu 

Americké vlajky 

FBI, CIA 

Americké značky (KFC, Coca 

Cola) 

Bílý dům 

CIA 

Prezident Carter 

Prezident Clinton 

Plakát New Yorku 

Hollywood 

Vlajka USA 

Socha svobody 



   

 

 

Uncle Sam 

Terorismus ve filmu ANO ANO ANO NE 

Role islámu v 

terorismu 
ANO ANO ANO NE 

Práce s islámem 

(vysvětlování praktik) 
ANO NE ANO NE 

Islámská symbolika 

Muslimská škola 

Čtení z koránu 

Oděv 

Modlení 

Mešity 

Velbloudy 

Přísnější oděv 

Modlení 

Mešity 

Promluvy o islámu 

Oděv 

Ajatolláh v čele země 

Oděv žen 

Islám jako tolerantní 

náboženství 
ANO ANO ANO NE 

Terorismus/terorista 

Islám 

Džihád 

Svatá válka 

Muslim 

Arab 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

NE 

 


