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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Limity české žurnalistiky při pokrývání konfliktu ve Svaté 

zemi demonstrované na operaci Lité olovo řeší zejména problematiku objektivity českých 

novinářů a další otázky, které jdou ruku v ruce s válečným zpravodajstvím. Tyto limity jsou 

ukázány na konkrétním konfliktu – válce v Gaze na přelomu let 2008 a 2009, která je rovněž 

známá pod názvem Lité olovo. První, teoretická část, se věnuje charakteristice a specifikům 

válečného zpravodajství a některým etickým zásadám. Dále definuje roli České republiky 

v izraelsko-palestinském konfliktu a v poslední části se zabývá historií a současností sporů ve 

Svaté zemi. V praktické části je nejprve popsáno, jaký metodologický postup byl použit 

k dospění ke stanovenému cíli. Limity české žurnalistiky jsou v praktickém zpracování ukázány 

a zkoumány na případu dvou českých novinářů, kteří působili jako zpravodajové na Blízkém 

východě, Jakuba Szánta a Břetislava Turečka. Výzkum zahrnuje rozhovory s oběma a jejich 

interpretací a kvalitativní analýzu příspěvků daných novinářů v médiích během operace Lité 

olovo, na čemž je založeno konečně shrnutí.  

 

 

Abstract  

The bachelor thesis entitled Limits of Czech Journalism in Covering the Conflict in the 

Holy Land, demonstrated on Operation Cast Lead deals primarily with the issue of the 

objectivity of Czech journalists and other issues that are connected with war repporting. These 

limits are shown on a particular conflict - the Gaza wars at the turn of 2008 and 2009, also 

known as Operation Cast Lead. The first, theoretical part, deals with the characteristics and 

specifics of the war news and some ethical principles. It further defines the role of the Czech 

Republic in the Israeli-Palestinian conflict and in the last part deals with the history and present 

of disputes in the Holy Land. In the practical part, it is first described how the methodological 



 
 

procedure was used to fulfill the stated goal. The limits of Czech journalism are illustrated and 

examined in the case of two Czech journalists who worked as rapporteurs in the Middle East, 

Jakub Szántó and Břetislav Tureček. The research includes interviews with both and their 

interpretations and a qualitative analysis of journalists' contributions to the media during 

Operation Cast Lead, which is finally summed up. 
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1. Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila válečné zpravodajství ve Svaté zemi,  

a to z několika důvodů. Zahraniční, zejména právě válečné, zpravodajství je odvětví žurnalistiky, 

které je mi nejbližší a do budoucna bych se právě v této oblasti chtěla realizovat. Je to zároveň 

téma, kterému v našem zpravodajství není věnovaný příliš velký prostor  

a v rámci žurnalistické praxe se opomíjí. Nepředpokládá se, že by se dnes, kdy máme všechny 

obrazy a informace zprostředkované agenturami a internetem, chtěl ještě někdo vydat na dráhu 

válečného reportéra.  

 

Válčení na území Izraele a Palestiny sice nepatří mezi nejaktuálnější, přesto tvoří oblast, 

která je Evropě velmi blízká, a to co se týče polohy i vzájemných vztahů a státního zřízení (Izrael). 

V době větších krizí je tato oblast v Česku zpravodajsky velice dobře pokrytá, české deníky  

o operaci Lité olovo informovaly několikrát denně a na místě bylo několik českých novinářů. To 

je důvod, proč jsem si jako téma své práce vybrala válečné zpravodajství právě ve Svaté zemi. 

Další důvod je ten, že se zabývám studiem judaistiky a religionistiky, již několik let se zajímám  

o válečné či náboženské konflikty, učím se hebrejsky a Izrael i Palestinu jsem několikrát navštívila.  

 

Téma jsem vymezila na jednu válku vymezila jsem ho na jednu válku, která proběhla na 

přelomu let 2008 a 2009. Může se to zdát možná už poněkud dávno, je to však jeden z posledních 

větších konfliktů na tomto geograficky malém území (ačkoliv na území Izraele a Palestiny dochází 

k menším útokům takřka denně). Také to byla doba, kdy česká média běžně vysílala své 

zpravodaje do zahraničí a nejenom finančně je zaštiťovala. Dříve bylo obvyklé, že redakce posílaly 

své lidi do terénu. Dnes už se do bezprostřední blízkosti válečného konfliktu dostane zpravodaj 

pod záštitou média jen výjimečně nebo formou tzv. embeddingu, což je typ válečného 

zpravodajství, kdy je reportér součástí vojenské jednotky, kterou neopouští a poslouchá její 

rozkazy. 

 

Jako předpokládaný cíl své práce jsem na začátku stanovila vyhodnocení, nakolik je české 

zpravodajství limitované prostředky a vynaloženým časem, zejména v kontrastu se stálým 
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zpravodajstvím. Při zpracovávání materiálů k tématu a ponoření se do problematiky jsem ale došla 

k tomu, že původní záměr je příliš obecný a izraelsko-palestinský konflikt je natolik specifický, že 

se zaměřím spíše na informování a jeho limity v rámci tohoto konkrétního konfliktu. Jako cíl práce 

bych tedy chtěla vyhodnotit, jaké byly limity českých novinářů při pokrývání války v Gaze na 

přelomu let 2008 a 2009 a zaměřením se pravděpodobně na nejrozporuplnější etický aspekt, 

kterým je objektivita. Operace Lité olovo je pro moje zpracovaní zajímavá ze dvou důvodů. 

Prvním je izraelsko-palestinský spor obecně, který má kořeny hluboko v minulosti a je známý tím, 

že je těžké být v něm nestranný. Obtížně se určuje, zda jsou viníkem Izraelci nebo Palestinci, každý 

má na tuto problematiku jiný názor.  

 

Druhé specifikum představuje samotná operace Lité olovo, která je zvláštní v tom, že 

hranice mezi Izraelem a Gazou byla nepropustná. Žádný ze zpravodajů se do Gazy nedostal, 

protože to izraelská vláda nepovolila. Otázkou zůstává, zda důvodem byla starost o bezpečnost 

novinářů nebo spíš obava, že na vlastní oči uvidí mrtvé civilisty a civilisty trpící nedostatkem 

potravin, vody a elektřiny.  

 

Tak či onak se toto opatření muselo nutně projevit na vyváženosti zpravodajství z místa, 

protože novináři měli pouze jeden úhel pohledu. Jediná Češka, která byla přímo v Gaze, je Pavlína 

Reš, která pracovala jako bodyguardka komisařky OSN Karen Koning AbuZayd. Své svědectví 

pravidelně publikovala na blogu iDnes.cz pod názvem Deník Češky v Gaze. Hranice se otevřely 

až několik týdnů po skončení konfliktu, to už ale svět otočil svoji pozornost jinam.  

 

Ve své práci bych chtěla na základě nastudované teorie izraelsko-palestinského konfliktu 

z hlediska historického i současného, izraelské mediální politiky, etických zásad válečného 

zpravodajství, rozhovorů se dvěma českými novináři a analýzou jejich výstupů dojít k závěru, zda 

bylo jejich zpravodajství objektivní a vyvážené. Rozhovor povedu s novináři Břetislavem 

Turečkem a Jakubem Szántó. V rozhovorech se zaměřím na specifika operace Lité olovo, jejich 

názor na přístup Izraele, etické hodnoty a další. Následně jejich výpovědi porovnám s teoretickými 

poznatky a novinářskou prací, kterou vyhledám prostřednictvím mediálního archivu Newton 

Media Search na požadované období, tedy 31. prosince až 8. ledna. Co se týče literatury, budu 



13 
 

čerpat hlavně z děl pojednávajících o problematice Izraele a Palestiny, dále pak o teorii válečného 

zpravodajství a jeho etických zásad.  

 

Hlavní téma mé práce budu pak vyvozovat z poznatků zjištěných z rozhovorů a analýzy 

příspěvků do České televize a Českého rozhlasu, neboť spousta věcí, kterými se chci v práci 

zabývat, zatím bohužel nebyla zpracována písemně.  Oproti přiloženým tezím se struktura mé 

práce liší v několika bodech. Důvodem jejich vynechání je nedostatek písemných pramenů pro 

zpracování těchto dílčích témat a vyhodnocení, že tyto části nejsou pro zpracování tématu natolik 

zásadní. Konkrétně se jedná o podkapitoly České válečné zpravodajství v Izraeli od roku 2008  

a Současný přístup Izraele k válečným zpravodajům. Kromě vynechání došlo také k rozšíření  

o část zabývající se rolí České republiky v konfliktu a jejími vztahy s Izraelem a Palestinou, které 

podle mě do určité míry ovlivňují názory veřejného mínění a přístup novinářů v rámci konfliktu.  
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2. Teoretická část 

2.1 Válečné zpravodajství 

 

2.1.1 Specifika válečného zpravodajství 

 

Problematika válečného zpravodajství vychází z podmínek, ve kterých novinář pracuje. Ve 

válečné zóně musí čelit ohrožení života a výstupy jeho práce se skládají ze záznamů a obrazů 

bezprostředního násilí. Setkává se s traumatizovanými účastníky bojů i civilním obyvatelstvem. 

Kvůli tomu je často velmi obtížné ověřovat získané informace. Psychické rozrušení může způsobit 

i to, že poskytnuté výpovědi jsou zkreslené prožitou zkušeností nebo dokonce zcela vymyšlené. 

Stejně tak novinář může kvůli stresu a nedostatečnému zázemí neúmyslně podávat informace tak, 

že nevypovídají pravdivě o situaci na bojišti.1 

 

2.1.2 Typy válečných novinářů 

 

Povahu informací také ovlivňuje charakter válečného novináře. Profesi můžeme rozdělit 

na dva typy. První je unilaterální novinář. Ten přechází z jedné strany konfliktu na druhou. Snaží 

se poskytnout vyvážený a pokud možno objektivní pohled na situaci. Oproti dalším skupinám mají 

ztížený přístup k informacím, protože nejsou žádné ze stran zavázáni a nevyužívají ve větší míře 

jejich podporu. 

 

Dalším typem je tzv. embed. Embedové přinášejí informace z první linie jako členové 

vojenských jednotek. Armáda jim poskytuje zázemí pro práci a do jisté míry zajišťuje bezpečnost. 

Tím se novinář může dostat k unikátním záběrům a příběhům. Je ale svázán pravidly armády, která 

mu umožnila účastnit se akce.2 

 

                                                
1 VYMĚTAL, Štěpán et al. Novináři a oběti trestných činů. 1. vyd. Praha: Pro oddělení psychologie odboru 

personálního MV ČR vydává Themis, 2008.  
 
2 IGNATIUS, David. The dangers of embedded journalism, in war and politics. Washington post [online]. 2010 [cit. 

2017-05-18]. Dostupné z: http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/04/30/AR2010043001100.html 
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Etické i profesní problémy vyplývají z podmínek, za kterých výše uvedení novináři pracují. 

„Unilaterálové“ jsou zodpovědní jen sami sobě, případně médiu, pro které pracují. Zároveň ale 

pracují v mnohem obtížnějších podmínkách. Vše si musí obstarat sami, včetně bezpečnosti. A bez 

povolení některé z válčících stran je často těžké se vůbec dostat do bojové zóny.3 

 

Embedi to mají v těchto ohledech jednodušší. Mají možnost přinést informace přímo  

z centra bojů. V dlouhodobě nestabilních oblastech, například v Afghánistánu, také embedi 

získávají možnost podívat se do těch částí země, do kterých by se jinak nebylo možné dostat. Na 

druhou stranu, pro armádu je ochrana civilní osoby uvnitř vojenských jednotek finančně  

i organizačně náročná.4 Důležitou roli hraje i cenzura. Armáda kontroluje výstupy embedů a  

o některých věcech nesmí psát vůbec. Reportéři The New York Times třeba během invaze do Iráku 

v roce 2003 nesměli uvádět velikost, číslo a přesnou polohu jednotek, ve kterých byli embedovaní. 

 

Problém byl také v jednostrannosti pohledu na válečný konflikt. Novináři téměř nemluvili 

s civilisty zasaženými konfliktem, nemluvě o nepřátelských vojácích. Pokud je embedovaný 

novinář delší dobu „členem“ jednotky, stává se jedním z aktérů bojů. S vojáky prožívá denní 

starosti, slaví bojová vítězství, truchlí nad ztrátou známých vojáků. Do jeho pohledu na konflikt 

se začnou promítat osobní sympatie a emoce.5  

 

V dokumentu Válka podle médií novinář Danny Schechter upozorňuje také na to, že média 

jsou v informačním věku jednou ze součástí válečné mašinerie. Armády potřebují, aby mediální 

pohled na jejich činnost byl pozitivní. A pokud embedi píšou kriticky, mohou být odvoláni.6 

Arabská televize Al Džazíra z výše uvedených důvodů kritizovala prolnutí armády a médií během 

invaze do Iráku. Americké televize podle ní zobrazovaly invazní jednotky v čistě pozitivním a 

hrdinském světle. A jejich zpravodajství naopak údajně zcela opomíjelo civilní oběti války. 

                                                
3 ŠTĚTINA, Jaromír. Jaromír Štětina: život v epicentru. 1. vyd. Praha: Portál, 2003.  

 
4 PICKET, Holly. Embedistan: Unembedded vs. Embedded. The New York Times [online]. 2011 [cit. 2017-05-17]. 

Dostupné z: https://atwar.blogs.nytimes.com/?s=embedistan&search.x=16&search.y=10&search=Search 
5 MYERS, Steven Lee. Embedistan: Embedding in Iraq During the Invasion and the Drawdown. The New York 

Times [online]. 2010 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://atwar.blogs.nytimes.com/2010/08/20/embedistan-

embedding-in-iraq-during-the-invasion-and-the-drawdown/?_r=0 
6 SCHECHTER, Danny. Válka podle médií (Weapons of Mass Deception). Dokumentární film, Velká Británie, 

2004. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fatwar.blogs.nytimes.com%2F%3Fs%3Dembedistan%26search.x%3D16%26search.y%3D10%26search%3DSearch&h=ATOV7CVu66ULTFhAy2yAckIh5XPpLceTdO1Qj3CtMeK1iO0ukLR76lFNIqDttKqaxBJzVmuz3hYyPEvk0_8wKwIKawbfFLcklmq1PXzQ6TvfOAtMPw6pNevzfHu2ghFvGoFqP_siLwqkSOJToxufdGKm4kA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fatwar.blogs.nytimes.com%2F2010%2F08%2F20%2Fembedistan-embedding-in-iraq-during-the-invasion-and-the-drawdown%2F%3F_r%3D0&h=ATOV7CVu66ULTFhAy2yAckIh5XPpLceTdO1Qj3CtMeK1iO0ukLR76lFNIqDttKqaxBJzVmuz3hYyPEvk0_8wKwIKawbfFLcklmq1PXzQ6TvfOAtMPw6pNevzfHu2ghFvGoFqP_siLwqkSOJToxufdGKm4kA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fatwar.blogs.nytimes.com%2F2010%2F08%2F20%2Fembedistan-embedding-in-iraq-during-the-invasion-and-the-drawdown%2F%3F_r%3D0&h=ATOV7CVu66ULTFhAy2yAckIh5XPpLceTdO1Qj3CtMeK1iO0ukLR76lFNIqDttKqaxBJzVmuz3hYyPEvk0_8wKwIKawbfFLcklmq1PXzQ6TvfOAtMPw6pNevzfHu2ghFvGoFqP_siLwqkSOJToxufdGKm4kA
https://atwar.blogs.nytimes.com/2010/08/20/embedistan-embedding-in-iraq-during-the-invasion-and-the-drawdown/?_r=0


16 
 

Americká média v reakci na to Al Džazíru nařkla z nevyváženosti, protože straní arabské straně 

konfliktu.7 

 

2.1.3 Objektivita ve válečném zpravodajství 

 

Právo občana na objektivní obraz skutečnosti je zakotven v etickém kodexu Syndikátu 

novinářů. To mimo jiné znamená neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu 

zaujatosti; nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány 

zamlčením důležitých dat; zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném 

případě je doprovodit nezbytnými výhradami; odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by 

mohly ovlivnit pravdivost sdělení.8 Tento etický aspekt není tedy specifický pro válečné 

zpravodajství, ale dá se aplikovat na zpravodajství obecně. 

 

Zde je důležité definovat pojmy objektivita, vyváženost a nestrannost. Ačkoliv by se dala 

považovat za synonyma, každá koncepce je trochu odlišná. Rozdíly mezi nimi popsali ve svém 

díle Metody výzkumu médií Trampota a Vojtěchovská. Objektivitu čili distancovaný přístup ke 

zpracovávané realitě vysvětlují, jako závazný požadavek, který má být uplatňován vůči žánrům 

médií pracujícím s fakty. Pojem nestrannost vysvětlují jako odstup od všech stran zpracovávané 

problematiky. Podle některých pojetí je chápán jako součást objektivity. Třetí termín, vyváženost, 

je podle Trampota a Vojtěchovské shodný přístup ke všem stranám zpracovávané problematiky  

a poskytnutí rovnocenného prostoru k vyjádření.9 

 

Bývalý válečný zpravodaj Jaromír Štětina zastává názor, že novinář v násilném konfliktu 

nemůže být objektivní vůbec. Práce uprostřed násilí podle něj poznamená emočně všechny 

zúčastněné, včetně novinářů. Za objektivitu by měl zodpovídat editor, který má od emocí odstup, 

má k dispozici informace z více zdrojů a dokáže konflikt vnímat s nadhledem. Emoce by pak podle 

Štětiny měli novináři ventilovat prostřednictvím názorové publicistiky.10 „Existence novinářských 

                                                
7 NOUJAIM, Jehane. Al Džazíra – jiný úhel pohledu (Control Room). Dokumentární film, Dánsko, 2004. 
8 Etický kodex. Syndikát novinářů České republiky [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://syndikat-

novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
9 TRAMPOTA, Tomáš., VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 140. 

10 ŠTĚTINA, Jaromír. Obrana angažovaného novinářství. Literární noviny, 2000, roč. 11, č. 33, str. 1 a 3. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsyndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz%2Fetika%2Fkodex%2F&h=ATOV7CVu66ULTFhAy2yAckIh5XPpLceTdO1Qj3CtMeK1iO0ukLR76lFNIqDttKqaxBJzVmuz3hYyPEvk0_8wKwIKawbfFLcklmq1PXzQ6TvfOAtMPw6pNevzfHu2ghFvGoFqP_siLwqkSOJToxufdGKm4kA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsyndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz%2Fetika%2Fkodex%2F&h=ATOV7CVu66ULTFhAy2yAckIh5XPpLceTdO1Qj3CtMeK1iO0ukLR76lFNIqDttKqaxBJzVmuz3hYyPEvk0_8wKwIKawbfFLcklmq1PXzQ6TvfOAtMPw6pNevzfHu2ghFvGoFqP_siLwqkSOJToxufdGKm4kA
http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
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žánrů dává novinářům možnost říct, co si myslí. A do některých patří i emoce -- do fejetonu, 

sloupku, reportáže. Píše-li novinář zprávu, musí napsat: Dnes v tolik hodin na toto místo dopadla 

taková a taková bomba. Nic víc,“ uvedl v rozhovoru s Dagmar Volencovou.11  

 

2.2 Pozice České republiky v izraelsko-palestinském konfliktu 

 

2.2.1 Vztahy mezi ČR a Izraelem 

 

Současné vzájemné kontakty jsou do určité míry reflexí historie vývoje vztahů mezi Čechy 

a Židy, kteří spolu tisíce let koexistovali na českém území. Nálady vůči Židům se na našem území 

v průběhu staletími značně měnily. Od tolerance za Rudolfa II. a První republiky až po pogromy 

a antisemitismus zejména ve středověku ze strany křesťanů. Československo po svém vzniku  

v roce 1918 jako jedno z mála uznalo židovskou národnost. Velká část české společnosti v čele  

s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem s Židy a jejich snahou po národním uznání 

sympatizovala.12  

 

Třebaže zde rovněž, i přes přívětivé naladění První republiky, docházelo  

k antisemitistickým projevům, Československo bylo nejméně antisemitistickou zemí střední 

Evropy. Svobodu židovských obyvatel a činnost židovských spolků a organizací ukončila až  

v roce 1939 nacistická moc. V Izraeli dnes žije velké množství lidí, kteří mají kořeny  

v Československu nebo v České republice, a i v současnosti obyvatelé Česka využívají tzv. Zákona 

o návratu. To znamená, že kdokoliv na světě s izraelskými kořeny má právo přijít do Izraele  

a získat tam občanství. Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že v současné době žije v Izraeli 

několik set občanů českého původu.13 

 

                                                
11 ŠTĚTINA, Jaromír. Jaromír Štětina: život v epicentru. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s.111. 

12 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2.vyd. Praha: 

Barrister a Principal, 2010.  

 
13 Kultura a krajané. In: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/telaviv/cz/kultura_a_krajane/index.html 
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Po 2. světové válce Československo velmi aktivně podporovalo vznik státu Izrael. Tehdejší 

ministr zahraničních věcí Jan Masaryk podporoval myšlenku osamostatnění a aktivně se v tomto 

směru angažoval. Československá vláda jako jedna z prvních uznala pět dní po vyhlášení 

nezávislost Izraele a záhy navázala diplomatické styky. Během první izraelsko-arabské války 

dodávalo Československo nově vzniklému státu zbraně.14 

 

Téměř současně se vznikem židovského státu, došlo v Československu ke změně režimu  

a nástupu sovětské moci. Ta zpočátku nově vzniklý stát podporovala, ovšem když se Izrael začal 

orientoval na Západ, postoj Československa se změnil. S probíhající studenou válkou vztahy zemí 

Východního bloku vůči Izraeli ještě více ochladly a za komunistického režimu byli Židé těchto 

zemí dokonce stíháni. Nejznámější případ u nás představuje proces s Rudolfem Slánským. Do 

roku 1989 nepovolovalo Československá socialistická republika (dále jen ČSSR) vstup izraelským 

občanům na své území a zároveň zakazovalo vystěhování Židů z Československa do Izraele.  

 

Po šestidenní válce v roce 1967 došlo k přerušení veškerých kontaktů ze strany 

Československa a země komunistického bloku začaly podporovat arabské státy, které rovněž 

vyvíjeli aktivní protizápadní politiku. V roce 1988 hlasovala ČSSR pro vyhlášení Palestinského 

státu. Během Pražského jara i normalizace pokračovala československá vláda v nepřátelském 

postoji vůči demokratickému prozápadnímu Izraeli. To se změnilo okamžitě s pádem 

komunistického režimu. Po roce 1990 se zahájila nová éra všestranné spolupráce. Od té doby je  

v Evropské unii Česká republika jedním z nejsilnějších spojenců Izraele a vzájemné vztahy jsou 

podle Ministerstva zahraničních věcí v současné době historicky nejlepší. V roce 1996 vešla  

v platnost dohoda o bezvízovém styku mezi Českou republikou (dále jen ČR) a Izraelem, který je 

první zemí této oblasti, která s ČR dohodu tohoto typu uzavřela. Jako jediná země Evropské unie 

byla ČR proti uznání státnosti Palestiny v OSN roku 2012. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu 

přiletěl po hlasování do České republiky osobně poděkovat.15  

                                                
14 Vztahy se Státem Izrael. In: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné 

z: http://www.mzv.cz/telaviv/cz/vzajemne_vztahy/vztahy_se_statem_izrael/index.html 

 
 
15 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2.vyd. Praha: 

Barrister a Principal, 2010.  
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2.2.2 Vztahy mezi ČR a Palestinou 

 

Oproti česko-izraelským vztahům, jsou vztahy České republiky s Palestinou velmi odlišné. 

A to jak z historického, tak z politického hlediska. Palestinci jako národ nemají s příslušníky 

českého národa žádnou společnou historii, nikdy společně nežili na jednom území, jako tomu bylo 

po staletí se Židy. 

 

K pevnějšímu česko-palestinskému poutu došlo pouze jednou, po přerušení 

diplomatických styků s Izraelem, které přišlo se změnou politického režimu. V roce 1976 začalo 

v ČSSR působit zastupitelstvo Organizace pro osvobození Palestiny (dále OOP). Tři dny po 

vyhlášení Palestinského státu ČSSR stát uznala (1988). Po roce 1989 ČSR opět navázala styky  

s Izraelem. Ustaly četné návštěvy palestinských představitelů a styky byly utlumeny. I přesto 

československá vláda nabízela zprostředkování mírových jednání mezi Izraelem a Palestinou. Ta 

se však nikdy nezrealizovala.16 

 

Ve vztahu k Blízkému východu zaujímá Česká republika v rámci svého členství stejné 

stanovisko jako Evropská unie, která svůj postoj definuje jako vyvážený. Přesto byla Česká 

republika v roce 2012 jediná země EU, která hlasovala proti palestinské žádosti na osamostatnění.  

„Proti jich bylo devět včetně Česka. Celkem 41 členských států se zdrželo hlasování. Palestinci 

žádost podali navzdory nelibosti ze strany Spojených států a Izraele. 

Česká republika, která je velmi blízkým spojencem Izraele, proti palestinské žádosti hlasovala jako 

jediná členská země Evropské unie.“17 

 

 

 

                                                
16 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2.vyd. Praha: 

Barrister a Principal, 2010.  

 
17 OSN nepřímo uznalo Palestinu. Česko se jako jediný stát EU postavilo proti. In: Ihned.cz [online]. 2012 [cit. 

2017-05-17]. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/c1-58862090-osn-neprimo-uznalo-palestinu-cesko-se-jako-

jediny-stat-eu-postavilo-proti 
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2.2.3 Postoj ČR v rámci operace Lité olovo 

 

V souvislosti s konfliktem v Gaze zvaném Lité olovo se většina českých politiků vyjádřila 

proizraelsky. Tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg uvedl, že trvá na tom, že viníkem 

operace Lité olovo je bezpochyby Hamás. „Musíme přiznat, že Hamás svým nepřetržitým 

ostřelováním tuto katastrofu vyvolal. Je to opravdu jeho vina. Můžeme diskutovat o izraelské 

reakci, ale kdo s tím začal, je jasné.“18 

 

Izraelská ministryně zahraničí Cipi Livniová v rozhovoru pro Českou televizi na adresu 

Karla Schwarzenberga uvedla: „Nejde jen o to, co Karel řekl. Jde o hluboké porozumění, které on 

má pro situaci v celém našem regionu. Ví dobře, co je dobré a co špatné a umí se za to dobré rázně 

postavit. Já osobně si ho nesmírně vážím a na Čechy v čele Evropské unie se velmi těším. Protože 

bojujeme ve stejné válce, ve stejném konfliktu a čelíme stejným hrozbám. Takže nejde jen o to, co 

je dobré pro Izrael, ale co je dobré pro celý svět.“ V rozhovoru zároveň popřela, že by v Gaze 

byla humanitární katastrofa a bylo zapotřebí humanitární příměří.19 

 

Na začátku ledna se Česká republika stala předsednickou zemí Evropské unie.20 Mluvčí 

tehdejšího předsedy vlády Mirka Topolánka Jiří F. Potužník jménem předsednické země prohlásil, 

že EU považuje válku z hlediska Izraele za obrannou, nikoliv ofenzivní. Oficiální postoj byl však 

jiný, Karel Schwarzenberg v následném prohlášení uvedl: „Již delší dobu byly indikace, že Izrael 

zvažuje tento krok. Ani nepopiratelné právo státu na svou obranu však nedovoluje akce, kterými 

především trpí civilní obyvatelstvo.“21 Prohlášení Jiřího F. Potužníka, které vzal později zpátky, 

vzbudilo mezinárodní kritiku.22  

 

                                                
18 Konflikt na Blízkém východě. In: Otázky Václava Moravce [televizní pořad]. ČT1, 4. 1. 2009. 
19 Konflikt na Blízkém východě. In: Otázky Václava Moravce [televizní pořad]. ČT1, 4. 1. 2009. 
20 Předsednictví ČR v Radě EU. In: Vláda České republiky [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/predsednictvi-eu-22508/ 

 
21 SVOBODOVÁ, Ivana. Mluvčí pro EU Potužník udělal chybu a nabídl rezignaci. Týden.cz [online]. 2009 [cit. 

2017-05-17]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/mluvci-pro-eu-potuznik-udelal-chybu-a-

nabidl-rezignaci_98722.html 
 
22 ČEJKA, Marek. Dějiny moderního Izraele. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 315. 
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Během operace Lité olovo, během které Izraelci po 22 dní útočili na Gazu podle zprávy  

o zahraniční politice České republiky v lednu – prosinci 2009 poskytla Česká republika Gaze 

humanitární pomoc. „V návaznosti na izraelskou vojenskou operaci Lité olovo, která proběhla 

mezi 27. 12. 2008 a 18. 1. 2009 v Gaze, uvolnila vláda České republiky dne 2. 1. 2009 mimořádnou 

humanitární pomoc v rozsahu 5 mil. Kč. Dále bylo uvolněno 10 mil. Kč v únoru 2009, z toho 5 mil. 

Kč poskytnuto Caritas Jerusalem na zdravotnickou péči, zbývající částka byla poskytnuta 

organizaci UNRWA na programy pomoci Gaze.“23  

 

2.3 Izraelsko-palestinský konflikt 

 

2.3.1 Vznik státu Izrael 

 

Nápad na vytvoření nezávislého židovského státu má kořeny v 19. století a koncipoval ho 

rakousko-uherský novinář Theodor Herzl ve svém spisu Židovský stát, který vyšel v roce 1896. 

Napsal v něm: „Jakmile budou Židé zakotveni ve své vlastní půdě, už nebude možné je rozhánět 

do celého světa. Diaspora se už nemůže opakovat, pokud by se civilizace na celém světě neměla 

hroutit.“24 Na základě těchto tendencí vzniklo ideové hnutí, které se nazývá sionismus (tedy návrat 

na horu Sion v Jeruzalémě), jež si velmi rychle získalo podporu po celé Evropě, a to nejen mezi 

Židy. Pořádnou mezinárodní podporu však získalo až po hromadném vyvražďování Židů nacisty 

ve čtyřicátých letech dvacátého století, známého také pod názvem holocaust.  

 

Po této události začaly vyhlídky na samostatný stát konečně nabývat reálné podoby.  

V Palestině již žilo několik tisíc Židů tvořících vlastní osady a soupeřících o území s Araby, kteří 

se tam dostali během několika migračních vln, které probíhaly zejména ve 20. století. Palestina 

byla v té době pod správou Velké Británie, která však v rámci Balfourovy deklarace z roku 1917 

přislíbila, že se bude podílet na vzniku židovského státu na území Palestiny. 

 

                                                
23 Zpráva o zahraniční politice České republiky: Leden–prosinec 2009. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 

2010. ISBN 978-80-86345-99-4. 

 
24 GILBERT, Martin. Izrael: Dějiny. 1.vyd. Praha: BB Art, 2002, s. 29. 
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O rozdělení Palestiny na dva státy, židovský a arabský, se začalo jednat po 2. světové válce. 

V té době již žilo v Palestině okolo 600 000 Židů, kteří sem po staletí přicházeli a položili základy 

izraelskému státu. Po 2. světové válce byla však z důvodu nelibosti Arabů a mandátní moci Velké 

Británie imigrace do Palestiny zakázána. Imigrace pokračovala i nadále, ovšem ilegálně. Došlo 

tedy k situaci, kdy se v poválečné Evropě hromadili Židé (zhruba čtvrt milionu), kteří přežili 

koncentrační tábory, ale dávno ztratili své domovy a rodiny a neměli kam jít. Tito lidé se nemohli 

ani vrátit odkud přišli, ani odcestovat do Palestiny a většinou byli nuceni přebývat v prozatímních 

táborech, zejména na Kypru nebo přímo v Palestině.25  

 

V důsledku těchto problémů a situace v Palestině vznikly v rámci OSN (organizace, která 

vznikla po válce jako záruka zajištění míru ve světě) snahy zbavit Palestinu britské nadvlády  

a rozdělit ji na dva státy. 15. února 1947 britská vláda oficiálně předala palestinský problém k 

řešení Spojeným národům. Definitivní rozhodnutí proběhlo 29. listopadu 1947, kdy plenární 

zasedání OSN přijalo dvoutřetinovou většinou Rezoluci o rozdělení Palestiny.26  

 

Aby mohl Izrael vzniknout, byla nezbytná především podpora dvou velmocí, Spojených 

států amerických a Sovětského svazu, které měly v poválečném světě rozhodující slovo. Pro 

rozdělení hlasovala většina evropských států, s výjimkou Velké Británie, jejímž primárním cílem 

bylo udržet dobré vztahy s Araby, neboť arabské země byly důležitými ropnými zdroji. Arabské 

státy hlasovaly proti. Židovský stát vyhlásil David Ben Gurion, předseda Židovské agentury  

a později první ministerský předseda, dne 14. května roku 1948, den před oficiálním odchodem 

Britů z palestinského území.  

 

2.3.2 Po vyhlášení 

 

Již po výsledku hlasování Valného shromáždění OSN, se kterým arabské státy zásadně 

nesouhlasily, došlo ke střetům iniciovaným Araby, kteří odmítli existenci Izraele uznat.  

K opravdovým válečným konfliktům došlo po vyhlášení a odchodu Britů. Armády sousedních 

                                                
25 GILBERT, Martin. Izrael: Dějiny. 1.vyd. Praha: BB Art, 2002. 

26 KRUPP, Michael. Dějiny státu Izrael: od založení do dneška (1948-2013). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013. 207 

s. ISBN 978-80-7429-295-8, str. 14. 
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arabských států, tzn. Egypta, Sýrie, Jordánska, Libanonu, Jemenu, Iráku a Saudské Arábie, bez 

vyhlášení války napochodovaly na území Izraele a obsadily ho. Izraelci byli ve značné početní  

i zbrojní nevýhodě a jejich vyhlídky na to, že se arabským armádám ubrání, se zdály mizivé.27  

 

„Dosud neexistovala izraelská armáda, ale jen několik částečně soupeřících bývalých 

podzemních hnutí. Tyto oddíly byly až na výjimky ozbrojeny jen lehkými zbraněmi. Vojenské 

letectvo dosud neexistovalo, a válečná flotila sestávala z obrněných lodí pro přepravu ilegálních 

přistěhovalců, které neměly děla. Teprve po prvním měsíci války přišly do Země těžké zbraně, mezi 

nimi několik Messerschmittů,“ píše ve své knize o dějinách státu Izrael Michael Krupp.28  

 

Jednotlivé války trvaly mnoho let, během kterých Izrael svoji existenci vždy obhájil a své 

území dokonce rozšířil. Četná vítězství Izraelců měla za příčinu patrně nedostatečný výcvik  

a špatnou bojovou morálku a neorganizovanost a rivalitu armád jednotlivých arabských států. 

Arabské státy i přes mnohé výzvy Společnosti národů, zarytě odmítaly vyhlásit příměří a uznat 

existenci Izraele. Během 90. let proběhla spousta snah o mírová řešení, situaci na Blízkém východě 

se však nikdy nepovedlo zcela stabilizovat.  

 

2.3.3 Kořeny konfliktu o Pásmo Gazy 

 

Pásmo Gazy je oblast na Blízkém východě. Je obklopena Středozemním mořem, Izraelem 

a Egyptem. O tento úzký pruh země o rozloze 360 km čtverečných, na kterém nyní žije okolo 1, 8 

milionu palestinských Arabů, se vedou krvavé spory již od poloviny 20. století. 29 Od roku 1918 

byla Gaza pod mandátní správou britské Palestiny. To se změnilo po vyhlášení samostatného 

židovského státu, kdy ve válce za nezávislost došlo k okupaci Gazy Egyptem. V roce 1967  

v šestidenní válce Egypta s Izraelem ovládnul pásmo Gazy spolu se Západním břehem, Sinajem  

a Golanskými výšinami Izrael. Napětí mezi Izraelem a Palestinci stouplo v 80. letech s rozmachem 

budování židovských osad na okupovaných územích. Od prosince 1987 do roku 1993 probíhala 

                                                
27 GILBERT, Martin. Izrael: Dějiny. 1.vyd. Praha: BB Art, 2002. 

28 KRUPP, Michael. Dějiny státu Izrael: od založení do dneška (1948-2013). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013.  

 
29 Pásmo Gazy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1smo_Gazy 
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tzv. první intifáda neboli povstání. V listopadu 1988 vyhlásila Palestinská národní rada Deklaraci 

nezávislosti. Existenci samostatného palestinského státu uznalo 55 zemí.30  

 

Počátkem 90. let započala řada snah o nastolení míru na Blízkém východě. Nejznámější je 

dohoda z Osla, v rámci které izraelský premiér Jicchak Rabin a Jásir Arafat, předseda OOP, 

podepsali dohodu, která zaručovala palestinskou samosprávu Gazy a Jericha a stahování Izraele  

z okupovaných území a vyžadovala uznání OOP jako organizace hájící zájmy Palestiny a zároveň 

uznání Izraele jako samostatného státu. Přes veškeré snahy a podepsání obou stran však dohoda  

z Osla mnoho míru nepřinesla, neboť s ní zejména palestinská strana nesouhlasila. Důsledkem byl 

spíše nárůst teroristických útoků ze strany Palestinců. V roce 2000 se uskutečnil druhý pokus  

z iniciativy amerického prezidenta Billa Clintona v Camp Davidu. I přes relativně velké ústupky 

Izraele se Palestina uzavření míru bránila a krátce nato vypukla druhá intifáda. Ta byla na rozdíl 

od první intifády o poznání krvavější. V jejím čele stál Jásir Arafat a nejčastěji docházelo ke 

zranění či smrti civilistů.31 

 

V roce 2005 se Izrael stáhl z Gazy a definitivně tak ukončil 38letou okupaci a přenechal 

správu nad Gazou Palestincům. O rok později vyhrála parlamentní volby militantní islamistická 

organizace Hamás, kterou OSN, Izrael i USA považují za teroristickou organizaci. Nahradila tak 

doposud nejsilnější politickou stranu Fatah. Velení Hamásu nad Gazou Izrael považoval za reálnou 

hrozbu, snažil se tedy mít tamější situaci stále pod kontrolou. Od té doby docházelo mezi oběma 

stranami k pravidelným přestřelkám. Militanti z Hamásu vypouštěli rakety Kassám a útočili na 

židovské osady poblíž hranic s Gazou. V červnu 2008 napětí na krátko přerušilo šestiměsíční 

příměří, které zprostředkoval Egypt.32 

 

                                                
30 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2.vyd. Praha: 

Barrister a Principal, 2010.  

 
31 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2.vyd. Praha: 

Barrister a Principal, 2010. 9 

 
32 SHLAIM, Avi. Izrael a Palestina: přehodnocení, revidování, vyvracení. Překlad Daniela Bartáková. 1. vyd. Praha: 

Academia, 2016, s. 307. 



25 
 

2.3.4 Operace Lité olovo 

 

Operace Lité olovo (hebrejsky Micva oferet jecuka) je kódový název pro válku v Gaze na 

přelomu let 2008 a 2009. Třebaže trvala “pouhé” tři týdny, byl to největší konflikt mezi Izraelem 

a Hamásem, který do té doby proběhl, co se počtu obětí týče.  

Příčinou vypuknutí ozbrojených střetů byla kombinace historických událostí a bezprostřední 

příčinou, jíž byla reakce Izraele na připravovaný únos svých vojáků v blízkosti hraničního pásma 

Gazy. Izrael reagoval útokem, při kterém zabil šest ozbrojenců z řad Hamásu. Hamás odpověděl 

intenzivním ostřelováním, během kterého dopadlo na jih Izraele 203 raket a 121 minometů. 

Přímým spouštěčem války pak byla snaha zastavit raketové palby a oslabit vliv Hamásu.33 

 

Operaci Lité olovo zahájil Izrael po schválení vládou 27. prosince. Operace měla dvě fáze. 

První fází byly letecké údery, po nichž následovala pozemní ofenziva podpořená leteckými 

jednotkami. Ta byla zahájena 4. ledna. „Pozorovat stovky tanků, tisíce špičkově vyzbrojených a 

vycvičených vojáků nejmodernější armády světa vstupovat za mohutné vzdušné podpory do míst, 

kde hrůza, děs a beznaděj tisíců lidí vytváří nepředstavitelné peklo na zemi, je příšerné“, uvedla 

na svém blogu Pavlína Reš.34 Válka byla 18. ledna ukončena izraelskou stranou.  

 

Počet mrtvých na straně Palestiny byl mnohonásobně vyšší než v řadách Izraelců. Válka 

probíhala na jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa, výsledkem čehož se mezi mrtvými jednalo 

zejména o civilisty.35 To vedlo k tomu, že byl Izrael obviněn z válečných zločinů. Na základě 

vyšetřování Organizace spojených národů vyplynulo, že zločinů se dopustily obě strany. Údaje  

                                                
33 KRUPP, Michael. Dějiny státu Izrael: od založení do dneška (1948-2013). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013, s. 177. 

34 REŠ, Pavlína. Deník Češky na Blízkém východě: Ptají se mě, proč naši politici podporují izraelský 

masakr. IDnes.cz [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/denik-cesky-na-blizkem-vychode-

ptaji-se-me-proc-nasi-politici-podporuji-izraelsky-masakr-g6y-

/zahranicni.aspx?c=A090104_143532_zahranicni_zra 
 
35 SHLAIM, Avi. Izrael a Palestina: přehodnocení, revidování, vyvracení. Překlad Daniela Bartáková. 1. vyd. Praha: 

Academia, 2016, s. 310. 
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o počtu obětí se liší, podle BBC přišlo během Operace Lité olovo o život 1300 Palestinců, přičemž 

většina z nich byli civilisté, a 13 Izraelců.36  

 

2.3.5 Izrael a Palestina v současnosti 

 

Od ukončení Litého olova na začátku roku 2009 došlo mezi Izraelci a Hamásem ještě ke 

dvou střetům v roce 2012 a v roce 2014. V současné době i přes vzájemné příměří jsou menší či 

větší teroristické útoky z obou stran v této oblasti stále téměř na denním pořádku. Krvavé konflikty 

se, zvláště po Arabském jaru, přesunuly do sousedních státu, tedy Egypta a především Sýrie.  

 

Hlavním problémem v současnosti je tzv. osadnická politika Izraele na Západním břehu. 

V praxi jde o sídla založená Izraelci na místech, která Izrael okupoval po šestidenní válce, kterými 

ilegálně rozšiřují své hranice. V roce 2005 se Izraelci se svými osadami sice stáhli z Gazy, rok 

nato však zhruba 12 000 Izraelců expandovalo na Západní břeh.37  

 

                                                
36 Gaza crisis: Toll of operations in Gaza. In: BBC.com [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28439404 
 
37 ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2.vyd. Praha: 

Barrister a Principal, 2010.  
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3. Praktická část 

3.1 Metodologie 

 

Při používání metody analýzy mediálních příspěvků novinářů Břetislava Turečka a Jakuba 

Szántó jsme vycházeli z publikace Metody výzkumu médií, která nabízí přehled výběru nejčastěji 

používaných metod zkoumání mediální komunikace. Ze zavedených vědních disciplín se při 

zkoumání mediálních obsahů aplikuje zejména psychologie, lingvistika, sociologie a ekonomie.38  

 

Trampota s Vojtěchovskou uvádí základní dělení metody výzkumu na kvantitativní  

a kvalitativní. Kvalitativní metoda nebo také tradiční, pozitivistická spočívá v měření proměnných, 

zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií. Sbírá fakty a ty 

následně zapracovává do statistik, což činí výsledky zkoumání více přesné a přesvědčivé. Dalšími 

výhodami kvantitativní metody jsou replikovatelnost a přenositelnost. Naopak nevýhodou může 

být podle A. Bergera to, že se zaměřují na kvantifikaci pouze některých prvků, přičemž 

nekvantifikované prvky mohou být mnohdy zásadnější než ty, na které se kvantitativní metoda 

zaměřuje.  

 

Kvalitativní metoda se od kvantitativní liší hlavně tím, že není standardizovaná. Důležitou 

úlohu v ní hraje výzkumník, který přistupuje ke zkoumanému jevu do jisté míry subjektivně. 

Kvalitativní přístup je otevřenější, co se týče sběru dat i přístupem ke zkoumanému objektu. Právě 

ona subjektivita a nespolehlivost výsledků (vzhledem k tomu, že výměnou výzkumníka by byly 

výsledky jiné) se mohou jevit jako nevýhody této metody. Při výzkumu lze rovněž využít 

kombinaci obou metod.39 V této bakalářské práci jsme se rozhodli pro analýzu objektivity 

pokrývání operace Lité olovo dvěma vybranými zpravodaji využít kvalitativní metody.  

                                                
38 TRAMPOTA, Tomáš., VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 10 a 

11. 

 
39 TRAMPOTA, Tomáš., VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 16–20.  
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Analýza objektivity se používá při výzkumu faktických žánrů (do kterých spadá i válečné 

zpravodajství), které mají primárně poskytovat veřejnosti nezkreslené informace o aktuálním dění. 

Základem objektivity je podle Trampoty a Vojtěchovské ověřování informací alespoň ze dvou na 

sobě nezávislých zdrojů, užívání odkazu na zdroj a zveřejňování názorů protistran. Zkoumat 

objektivitu u zpravodajského žánru je obtížné, vzhledem k tomu, že se jedná o krátké odměřené 

útvary, přesto však jde zpracování informací do zprávy vždy přes konkrétního člověka, čímž může 

dojít k jisté subjektivizaci. Jsou ale aspekty, na základě kterých jde případné stopy porušování 

objektivity vysledovat. Jsou jimi například řazení informací nebo složení uváděných zdrojů.   

 

Z typů objektů zkoumání, které jsou v publikaci uvedené čtyři jsme se zaměřili na dva. 1) 

účastníci mediální komunikace, tedy autoři mediálních sdělení, 2) mediální sdělení. Zkoumání 

prvního typu objektů jsme se dotkli spíše lehce prostřednictvím rozhovorů, kterým byli oba 

zkoumaní autoři podrobeni a jejich následným rozebráním.40  

 

Druhé oblasti, mediálním sdělením, jsme se věnovali důkladněji. Při ověřování objektivity 

při informování o průběhu operace Lité olovo jsme se rozhodli použít postup doporučovaný  

v publikaci, ze které jsme při snaze získat přehled o systému metod zkoumání médií vycházeli. 

Pro posouzení relevance informací obsažených v příspěvcích Szánta a Turečka jsme využili 

srovnání mezi jejich příspěvky navzájem. Na základě vybraného vzorku dní jsme navzájem 

porovnali, jak o Litém olovu informovali Tureček pro Český rozhlas a jak Szántó pro Českou 

televizi. Jako vybraný vzorek jsme vybrali dny, kdy o události informovali oba novináři současně, 

to znamená čtvrtý až třináctý den operace Lité olovo. 

 

3.2 Břetislav Tureček  

 

Břetislav Tureček (1970) je český novinář, spisovatel a vysokoškolský učitel. Publikoval 

v Lidových novinách, Reflexu, Respektu, MF Dnes a Právu. Jako zpravodaj Českého rozhlasu 

působil na Blízkém východě od ledna 2008 do června 2013. Kromě toho jezdil do celého regionu 

od Egypta až po Írán a Pákistán. V době své pracovní činnosti na Blízkém východě pobýval 

                                                
40 TRAMPOTA, Tomáš., VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 127–

132.  
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polovinu pobytu v arabské (východní) části Jeruzaléma a druhou polovinu v židovské (západní) 

části.  

 

V Izraeli se nacházel i v den, kdy vypukla operace Lité olovo. „Když Lité olovo vypuklo, 

to byla doba novoročních svátků. Já jsem ten den měl volno, byli jsme na výletě u Mrtvého moře 

a najednou mi začaly chodit zprávy na mobil. Takový ty rychlý izraelský fleše. Že začíná 

bombardování Gazy.“41 Z Jeruzaléma nebo pohraničí s Gazou pak denně informoval posluchače 

Českého rozhlasu prostřednictvím zpráv, reportáží a vstupů. Na rozdíl od Jakuba Szánta pokrýval 

konflikt po celou dobu jeho trvání.  

 

Stejně jako všichni ostatní čeští i zahraniční novináři neměl možnost dostat se do Gazy  

a přinést tak posluchačům pohled z místa, které bylo hlavním dějištěm bojů. Izraelci novinářům 

své stanovisko vysvětlovali jako bezpečnostní opatření. „Samozřejmě bylo by to pro nás rizikové, 

o tom není sporu. Ale ve stejné chvíli nás zároveň Izrael odstřihával od možnosti konfrontace  

s realitou.“42 Na otázku, jak se s touto skutečností vyrovnával odpověděl, že to nebyl zas tak 

zásadní problém, protože v Gaze dlouhodobě působili zahraniční zpravodajové. „V Gaze byli 

dlouhodobě zahraniční novináři nebo Palestinci, kteří pracují pro Reuters. Není to tak, že by tam 

vůbec nikdo nebyl a že by se tam nevysílalo. Ačkoliv co se týče palestinských zpravodajů, ty Izraelci 

označovali za jednostranné.“43 Pavlínu Reš, bodyguardku OSN a jedinou Češku, která pobývala 

v Gaze během Litého olova označil jako extrémně propalestinskou. Informace, které předkládala 

veřejnosti prostřednictvím blogu na zpravodajském serveru iDnes.cz, pokládá za jednostranné  

 

To, co předkládali Palestinci světové veřejnosti, Izraelci často zpochybňovali a označovali 

za propagandu, respektive tzv. pallywood, což je označení pro manipulaci s médii, kdy Palestinci 

instalují zraněné nebo mrtvé ve snaze zveličit tak dopady Izraelských útoků. Takové fotografie 

podle Břetislava Turečka Izraelci často označují za propagandu nebo se vymlouvají, že mezi 

civilním obyvatelstvem byl ukrytý terorista. „Ve chvíli, kdy by tam byl někdo ze západních médií, 

                                                
41 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
42 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
43 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
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kdo by řekl: ale tam žádný terorista nebyl, vy jste skutečně zasáhli civilní cíl, tak by to Izraeli 

samozřejmě uškodilo.“44 

 

Ačkoliv hodně lidí považuje Turečkův postoj za propalestinský, on sám své pokrývání 

situace ve Svaté zemi považuje za vyvážené. „Člověk skutečně nesmí nikomu stranit, novinář musí 

být buldok a jeho ctí a prestiží musí být ukázat, co si myslí Izraelci, jak oni trpí nebo jak řvou do 

války a totéž ukázat i u Palestinců. Jinak nemá ten člověk v médiích co dělat. Musí být poctivý, 

zprostředkovávat ne obě, ale všechny strany konfliktu. Nemůže hřešit na to, že má informační 

monopol. Já jsem tam byl sám a samozřejmě část té proizraelské party v Česku byla se mnou 

nespokojena. Psali na mě stížnosti, že jsem měl jednostrannou reportáž o palestinských 

uprchlících. Ale když jsem o tři týdny později měl stejně jednostrannou reportáž o židovských 

uprchlících, to jim najednou nevadilo.“45 

 

Na otázku ohledně nestrannosti v rámci izraelsko-palestinském konfliktu odpověděl: 

„Myslím si, že novinář má ukazovat obě strany konfliktu a já jsem se o to snažil. (...) Vysílal jsem 

z Gazy, vysílal jsem z Izraele, ukazoval jsem brečící děti tam i tam. Jenom proto, že Izrael je 

demokracie, tak nebudu zamlčovat hrůzy, které páchal v Gaze.“ Kromě práce pro Český rozhlas 

napsal Tureček rovněž několik knih zabývajících se problematikou na Blízkém východě. Do svých 

knih, dle svých slov, příliš nepromítá svůj názor, ukazuje stanoviska a zločiny na obou stranách  

a dává prostor čtenářům, aby si názor udělali sami.  

 

Co se týče válečného zpravodajství Tureček obecně zdůrazňuje osobní opatrnost, při 

pohybu v terénu a při vybírání informací, zejména u izraelsko-palestinského konfliktu, kde běží 

propaganda na plné obrátky. Dále zmiňuje etické dilema, zda z pozice reportéra striktně 

zaznamenávat dění války nebo se snažit zároveň pomáhat raněným. „To si člověk vždycky musí 

řešit na místě, kde je hranice mezi novinařinou a lidským rozměrem.“46 Obecně nepovažuje 

válečné zpravodajství za příliš žádané v České republice. I proto má určité limity, kam zajít a do 

jaké míry riskovat život. „Nikdy jsem nebyl zbabělý, ale nikdy jsem se ani nehnal do střely 

                                                
44 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
45 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
46 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
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samopalu, abych měl skvělý záběr, to tady nikdo neocení.“47 To je také důvod, proč je u nás 

pokrývání válečných konfliktů novináři na úpadku. „Média došla k závěru, že jim nestojí za to mít 

tam svého člověka, vezmou si to raději z Reuters.“48  

 

3.3 Jakub Szántó 

 

Jakub Szántó (1977) je český novinář a reportér. Vystudoval moderní dějiny na Institutu 

mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. V letech 1999 – 2006 

pracoval v zahraničním zpravodajství televize Nova. Od roku 2006 pracuje pro Českou televizi. V 

současné době je stálým zpravodajem pro Blízký východ. Žije s rodinou v Tel Avivu. Na začátku 

ledna 2009 pobýval rovněž v Izraeli, kde se svým kameramanem Petrem Svidenským podávali 

zprávy z města Sderot poblíž pásma Gazy a pohraničí mezi Gazou a Izraelem.  

 

Do Tel Avivu přijel poslední prosincový den a odjížděl na konci prvního týdne roku 2009. 

Na rozdíl od Turečka tedy pokrýval jen část operace. Konkrétně od 30. prosince do 8. ledna. 

Pracoval kromě kameramana spolu s Teodorem Marjanovičem, který byl v Izraeli z pozice 

vedoucího zahraniční rubriky Mladé fronty Dnes. Szánta na místě střídal Petr Zavadil, který je 

rovněž zpravodajem České televize.  

 

„Byl problém, že nemáme tu, řekněme, horší a co se týče televizního pokrytí, 

spektakulárnější část destrukce.“49 

 

Skutečnost, že se nemohl podívat do Gazy, považoval Szántó za problém, ale stejně jako 

Tureček ho nepovažoval za natolik zásadní zejména kvůli přítomnosti jiných novinářů v Gaze, 

kteří tam fungovali už když se k válce schylovalo. Podle Szánta tam kromě arabských médií byl 

například zpravodaj BBC: „BBC tam měla svého stálého zpravodaje, takže bylo možné mít celkem 

slušné obrazové a informační zdroje. Krom toho není problém používat agenturních materiálů, tak 

aby člověk mohl poskytovat komplexnější pokrytí. Nebylo to úplně komfortní, ideální je mít 

možnost přístupu na obě strany nebo tam mít kolegu, ale ne vždycky války takovýto luxus 

                                                
47 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
48 Interview s Břetislavem TUREČKEM, zpravodajem Českého rozhlasu. Praha 22. 3. 2017. 
49 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
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umožňují.“50 Stejně jako Tureček i Szántó potvrdil, že hlavním důvodem, který Izraelci uvedli byl 

strach o bezpečnost novinářů v souvislosti s bombardováním nebo Hamásem, kde hrozilo, že by 

je mohl unést. Zmíněnou bodyguardku Pavlínu Reš za důvěryhodný pramen rozhodně 

nepovažoval. Proto, že byla jediný český zdroj v Gaze, se jí dostalo velkého prostoru, který využila 

pro posuzování a komentování situace, což bylo podle Szánta značně neprofesionální. 

 

Pokud jde o vyváženost pokrývání konfliktu, je podle Szánta těžké symetricky informovat 

o asymetrické válce, kde proti sobě nebojují rovnocenné síly. „Na jedné straně jsou lidi, které 

nikdo nechrání, nemají bunkry, výstražný systém. Strana, kde ta válka vypadá daleko hůř. 

Materiální a lidské škody jsou tam potom strašně vysoké. Na druhé straně je těžké tu válku 

popisovat ve stylu, že na jedné straně je pět set mrtvých a na druhé straně jsou tři, protože to 

neznamená, že ta strana, na které jsou tři, že se tam nic neděje, protože ten teror zasáhnul do 

života miliónu lidí, kteří byli v dostřelu.“51  

 

Vliv na informování mohla mít také znalost historického kontextu izraelsko-palestinského 

konfliktu. Szántó i Tureček se zabývají Blízkým východem dlouhodobě, ne každý reportér, který 

přijel během operace Lité olovo je ale znalý tamější problematiky. „Proto mají tendenci brát věci 

víc černobíle: „Tady umírají děti, ten, kdo střílí je špatný“, ale ten narativ je složitější. Navíc ne 

každý v té době věděl, co je Hamás zač, protože to bylo krátce po převratu,“52 uvedl k tomu Szántó. 

 

„Člověk se musí snažit být maximálně vyrovnaný, pokud má nějaké sympatie, neměl by je 

projevovat, ale zároveň by neměl přestat být člověkem.“53 

 

Na otázku objektivity při pokrývání izraelsko-palestinského konfliktu obecně odpovídá, že 

úlohou novináře je především být lidský. Ne jako robot analyzovat dění okolo, to je dle Szánta 

práce agentur. Často bývá kritizován pro své pokrývání konfliktu nejenom izraelsko-

palestinského, většinou na základě konkrétní reportáže než dlouhodobé práce, na což Szántó 

argumentuje tím, že nemůže ve dvouminutovém vstupu vysvětlovat historii židovsko-arabského 

                                                
50 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
51 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
52 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
53 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
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konfliktu. „Proč v tomhle konfliktu se to vyžaduje víc než v jakémkoliv jiném? Nemůžete vysvětlit 

všechno, co se tady stalo v jedné reportáži nebo novinovém článku.“54 

 

V souvislosti s úskalími válečného zpravodajství mluví Szántó o fyzickém nebezpečí, 

nepředvídatelnosti událostí a obtížném získávání informací. Důležité je být lidský, zachovat si 

zdravý rozum a kritický odstup od informací a smrti. Pokud jde o českou scénu, stejně jako 

Tureček, přiznává, že je zde zahraniční zpravodajství upozaděno, a to kvůli nedostatku financí  

a kladení důrazu na politické a domácí zprávy. „Systematické pokrývání krizí dnes zajišťují jen 

veřejnoprávní média, kterým zajištěné koncesionářské příjmy zajišťují možnost udržovat síť 

zahraničních zpravodajů.“55 

 

3.4. Pokrývání operace Lité olovo 

 

3.4.1 Den čtvrtý (30.1.) 

 

Čtvrtý den operace Lité olovo. Bombardování Gazy Izraelci pokračuje, počet mrtvých 

Palestinců přesáhl tři sta padesát. Mimo to se na hranicích pásma Gazy hromadí izraelská vojska 

a tanky. Útoky nepřestávají ani ze strany Palestinců. V Izraeli během uplynulých dvou dnů zemřeli 

dva lidé, zasaženi raketou Hamásu, od začátku operace jsou na izraelské straně čtyři oběti. 

Evropská unie svolala na ten den mimořádnou schůzku ministrů zahraničí. 

 

Tureček má ten den dva příspěvky. První krátký příspěvek je vysílán v rámci pořadu 

Ozvěny dne v sedm ráno z Jeruzaléma, Tureček se nejprve věnuje izraelské straně, zmiňuje postoj 

izraelského velení civilní obrany k dosavadním obětem. Dále informuje o situaci v Gaze, odkud 

nemocnice hlásí nedostatek potřebného materiálu pro ošetřování. Minulé dva dny pustili Izraelci 

do Gazy humanitární dodávky. Příspěvek zakončuje údajem o počtu zraněných Palestinců od 

zahájení bombardování, kterých je čtrnáct set.56  

 

                                                
54 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
55 Interview s Jakubem SZÁNTÓ, zpravodajem České televize. Praha 9. 4. 2017. 
56 Na palestinská území dál dopadají bomby. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 30. 12. 2008, 

7:00. 
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V jednu odpoledne má Tureček živý vstup z města Sderot, ve kterém nejprve zmiňuje 

aktuální zprávu o dvou nebo třech zabitých Palestincích a pokračování útoků na obou stranách. 

Dále se zaměřuje na život obyvatel v Gaze, kteří nemohou z Gazy ven, protože ani Izrael ani Egypt 

je na své území nepouští. Respektive Egypt ten den pouští na své území několik lidí, ale 

dohromady asi jen dvacet zraněných z čtrnácti set. Upozorňuje na to, že v Gaze není plyn na 

umrtvování, materiál na čištění ran, sanitky, vzápětí Tureček ale podotýká, že Izrael pouští do 

Gazy desítky kamionů pomoci vypravených buď palestinskou vládou na Západním břehu nebo 

okolními arabskými státy.57  

 

Zatímco Tureček pokrýval konflikt v Gaze od jeho počátku, Szántó dorazil se svým 

kameramanem později a první zpravodajství pro Českou televizi, které zahrnuje čtyři příspěvky, 

se objevuje čtvrtý den operace. První zprávy podává v osm ráno z Jeruzaléma. Jeho příspěvek je 

vyvážený, dotýká se stejnou měrou situace na obou stranách. I když je v Izraeli, zdůrazňuje, že 

není v místě bojů, tudíž nemá informace z první ruky. „Jinak tady v Jeruzalémě se nedá poznat 

vlastně nic moc nového. Tady v podstatě probíhá život podle běžných kolejí,“ uvádí ve vysílání.58  

 

Následně vysílá ve dvanáct hodin ze Sderotu. Hovoří o životě v tomto městě, které se 

nachází v bezprostřední blízkosti Gazy a je už od roku 2001 neustále ohrožováno střelami z Gazy. 

Zmiňuje psychické problémy, kterými trpí někteří obyvatelé v důsledku dlouhodobého vystavení 

nebezpečí ostřelování. To může v kontextu se zraněnými a mrtvými v Gaze působit poněkud 

banálně.59 Potřetí Szántó vysílá v šest večer z hranice mezi Gazou a Izraelem v rámci pořadu 

Události. Spekuluje se, zda je bombardování jenom první fází operace a chystá-li Izrael také 

pozemní ofenzivu. Ačkoliv moderátor uvádí Události slovy, že izraelské útoky si vyžádali dalších 

dvanáct mrtvých Palestinců, Szántó se ve své reportáži zaměřuje opět na město Sderot, kam ten 

den během čtyř hodin natáčení dopadlo osm raket. Rodině, která zde žije, zabil šrapnel psa. Místní 

prý boj proti Hamásu podporují.60  

 

                                                
57 Izrael už čtvrtým dnem bombarduje cíle v pásmu Gazy. In: Rozhovor na aktuální téma [rozhlasový pořad]. Čro 1 

– Radiožurnál, 30. 12. 2008, 13:08. 
58 Izrael mobilizuje, uvažuje o pozemní operaci. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 30. 12. 2008, 8:00. 
59 U pásma Gazy se dál hromadí izraelská vojska a tanky. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 30. 12. 2008, 12:00. 
60 Další mrtvé si vyžádaly izraelské útoky na pásmo Gazy. In: Události [televizní pořad]. ČT1, 30. 12. 2008, 19:00. 
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Naposled ten den zazní Szántó v půl jedenácté večer v Události, komentáře s Danielou 

Drtinovou. Hned na úvod vysvětluje, proč se nachází v Tel Avivu, a ne u Gazy. V blízkosti Gazy 

nemůže v danou chvíli vystupovat s obrazem, protože ho odtamtud z bezpečnostních důvodů 

vytlačila izraelská armáda. Bombardování Gazy pokračuje. Szántó opakuje reportáž z předchozího 

pořadu z města Sderot, potom opět přijde řeč na téma potenciální pozemní invaze.61 

 

3.4.2 Den pátý (31.1.) 

 

Během pěti dnů leteckých útoků zabili Izraelci téměř čtyři sta lidí. Palestinci hodlají  

v ostřelování pokračovat, jejich poslední raketa doletěla až do Berševy, která leží čtyřicet 

kilometrů od Gazy. Turečkův první příspěvek se věnuje tomuto útoku. Nikdo nebyl zraněn. 62 V 

dalším příspěvku zmiňuje, stejně jako Szántó předchozí den, život ve městě Sderot. Na rozdíl od 

Szánta podotýká, že útoky, ač intenzivní, neměly doposud žádné oběti. „V Izraeli Palestinci zabili 

čtyři lidi. Žádného z nich ve Sderotu. Zdejší obyvatelé ostatně potvrzují, že největší škody na jejich 

zdraví jsou psychického rázu,“ upřesňuje Tureček a loučí se s posluchači slovy: „Zjistit, jak snášejí 

každodenní útoky na svá města Palestinci, ale v tuto chvíli nemohu, do Gazy totiž izraelská vláda 

novináře nepouští.“63  

 

Ve dvanáct hodin téhož dne Tureček komentuje v pořadu Ozvěny dne již z Jeruzaléma opět 

dopad palestinské rakety do Berševy, kde došlo k následnému uzavření škol. Izrael nechce zastavit 

útoky ani po výzvě Evropské unie. Podobně i ve třetím příspěvku se zaobírá dalším pokračováním 

izraelského bombardování. Podle jeho slov se postoje izraelských představitelů odlišují. Někteří 

tvrdí, že jde o válku k zastavení palby z Gazy, jiní zas, že hlavním cílem operace je svrhnout 

Hamás. Odvolává se na humanitární agentury jako zdroj informace, že krize v Gaze se vyhrocuje, 

izraelské střely již zabily okolo čtyř set Palestinců, zhruba dva tisíce jich zranily. Čtvrtinu údajně 

tvoří civilisti.64  

 

                                                
61 Izrael pokračuje v nočních náletech. In: Události, komentáře [televizní pořad]. ČT2, 30. 12. 2008, 22:30. 
62 Izrael už pátým dnem bombarduje Gazu. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 31. 12. 2008, 

7:00. 
63 Situace ve městě Sderot. In: Zblízka [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 31. 12. 2008, 9:12. 
64 Nejméně pět raket typu Grad dopadlo od rána na jihoizraelské město Beerševa. In: Ozvěny dne [rozhlasový 

pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 31. 12. 2008, 12:00. 
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Szántó se ve dvanáct hodin nachází na hraničním přechodu, situaci popisuje jako klidnou 

a hovoří o dodávkách s humanitární pomocí, které na přechodu čekají, až je Izraelci pustí do 

Gazy.65 Další podrobnosti z přechodu mezi Izraelem a Gazou přináší Szántó v deset večer. 

Podotýká, že příměří není pro Izrael v tuto chvíli řešením, dokud nezajistí dlouhodobý mír a klid 

na svém území.66  

 

3.4.3 Den šestý (1.1.) 

 

Šestý den operace, tedy ve čtvrtek 1. ledna, Izrael zabil vysoce postaveného představitele 

Hamásu Nizára Rijána. Tureček i Szántó ten den vysílají pouze jednou. Tureček stručně informuje 

o Rijánovi, kterého spolu s jeho manželkami a dětmi zabila izraelská jednotunová bomba. Uvádí, 

že počet palestinských obětí se po pěti dnech bombardování přehoupl přes čtyři sta. Na závěr, i 

když v o něco menší míře, informuje rovněž o bilanci palestinských útoků na Izrael, kde je počet 

obětí stále mnohonásobně menší než v Gaze.67  

 

Szántó se hlásí v živém vysílání z města Sderot. Začíná s informací o tom, že Hamás odmítl 

souhlas s eurounijním plánem, Izrael během dne zaútočil na zhruba dvacet cílů v Gaze a Palestinci 

vypálili čtyřicet raket, tedy o třicet méně než předchozí den. Dostřel těchto raket roste, v ohrožení 

se ocitá čím dál více Izraelců. Zbytek příspěvku se podrobně věnuje situaci v izraelském městě 

Berševa, kam dopadly rakety předchozí den.68  

 

3.4.4 Den sedmý (2.1.) 

 

Sedmý den operace, útoky obou stran pokračují. Český rozhlas přináší informaci o tom, že 

Hamás začal Izraelcům rozesílat výhružné textové zprávy. Tureček ten den přispívá pouze jednou, 

v krátké zprávě potvrzuje skutečnost, že Izraelcům opravdu chodí na mobilní telefony zastrašující 

zprávy. Jako obvykle doplňuje údaje o počtu mrtvých, které se od předchozího dne nezměnily.69  

                                                
65 Konvoje s humanitární pomocí. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 31. 12. 2008, 12:00. 
66 Napětí na hranicích v pásmu Gazy roste. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT24, 31. 12. 2008, 22:00. 
67 Izael zabil vysokého představitele hnutí Hamás. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 1. 1. 

2009, 18:00. 
68 Boje mezi Izraelem a Hamasem pokračují. In: Události [televizní pořad]. ČT1, 1. 1. 2009, 19:00. 
69 Hnutí Hamás rozesílá do Izraele zastrašující esemesky. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 

2. 1. 2009, 7:00. 
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Česká televize oznamuje, že více než čtyři sta cizinců má povolení opustit Gazu. 

Předpokládá se, že se Izraelci chystají buď zintenzivnit letecké útoky nebo zahájit pozemní 

ofenzivu, na hraničním přechodu Izrael stále hromadí tanky a elitní pěší jednotky. V ostřelování 

pokračují obě strany. Dále informuje, že zabitých Palestinců je už čtyři sta dvacet pět, čtvrtinu 

tvoří ženy a děti.  

 

Szántó ve svém prvním vstupu v sedm ráno potvrzuje, že pravděpodobnost zahájení 

pozemních útoků se opravdu zvyšuje. Evakuace cizinců tomu podle něj nasvědčuje, neboť Izraelci 

chtějí co nejvíce eliminovat civilní oběti, zvláště pak z řad cizinců. Dodává, že to je patrně také 

důvod, proč Izraelci stále nepouštějí zahraniční novináře na území Gazy.70 O hodinu později se 

ozývá znovu z Tel Avivu a informuje o útoku Izraelců na mešitu v Gaze, která měla údajně sloužit 

jako sklad zbraní.71 Ve zprávách ve dvanáct je Szántó na hraničním přechodu do Gazy a opět 

podává zprávy o evakuaci cizinců. Jejich počet se z původních čtyř set snížil asi na tři sta padesát. 

Ti budou přepraveni do Jordánska. Dále říká, že v izraelských městech Sderot a Aškelon byly opět 

hlášeny útoky palestinských raket, nejsou však hlášena žádná zranění, rakety dopadají na volná 

prostranství.72 

 

  „Pusté ulice, vládní budovy i civilní správa v troskách. Elektřina není, plyn došel.  

V přeplněných nemocnicích už ošetřují jen těžká zranění. Milion a půl obyvatel Gazy se v hrůze ze 

zvuku letadel krčí v domech s rozbitými okny. Ven do ledového počasí se odvažují jen při shánění 

jídla. Izraelská vláda přesto s poukazem na pokračující humanitární konvoje s pomocí tvrdí, že 

situace není krizová,“ hlásí se Szántó naposledy sedmý den Litého olova živě z hraničního 

přechodu Erez. Jeho příspěvek doplněn výpovědí Palestince: „Gaza hoří, děti nemají co jíst. 

Elektřina nejde, pomalu umíráme.“ Dále pokračuje tím, že analytici považují evakuaci cizinců za 

důkaz připraveného pozemního útoku. Izraelské nálety mířily na zhruba dvacet cílů v Gaze, 

zároveň došlo k výbuchu čtyřiceti palestinských raket na izraelském území.73  

 

                                                
70 Více než čtyři sta cizinců může opustit Izrael. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 2. 1. 2009, 7:00. 
71 V pásmu Gazy se dál bojue. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 2. 1. 2009, 8:00. 
72 Napětí na palestinském území ovládané hnutím Hamas trvá. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 2. 1. 2009, 12:00. 
73 Raketové útoky v pásmu Gazy pokračují. In: Události [televizní pořad]. ČT1, 2. 1. 2009, 19:00. 
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3.4.5 Den osmý (3.1.) 

 

Týden od zahájení Litého olova Česká televize informuje o tom, že izraelské nálety 

pokračovaly celou noc a usmrtily kromě civilistů, mezi nimiž byly i děti, také jednoho z hlavních 

představitelů ozbrojeného křídla hnutí Hamás abú Zakaríju Džamala. Palestinské humanitární 

organizace uvedly, že civilisté tvoří až čtyřicet procent zabitých, zatímco OSN uvedla jednu 

čtvrtinu. Ke konfliktu ve Svaté zemi se poprvé vyjádřil i americký prezident George Bush, který  

z rozpoutání konfliktu obvinil Hamás. Kromě leteckých útoků, zahájila izraelská strana také 

střelbu z děl a tanků, což vede k domněnkám o zahájení dlouho očekávané pozemní ofenzivy. I ze 

strany Palestinců nadále pokračuje ostřelování.  

 

Tureček ten den podle mediálního archivu o dění v Gaze a Izraeli neinformoval. Szántó se 

hlásí v poledne od Gazy, hovoří o izraelských městech Ašdod a Aškelon, kam bylo vypáleno 

několik raket. Uvádí čtyři zraněné, žádný z nich však není zraněný vážně. Dále uvádí, že byl zabit 

další z představitelů vojenského křídla Hamásu Imal Akel.74 Z hranic Gazy se ozývá opět večer, 

kdy vyvrací, že by tanky přejely bezpečností bariérou mezi Gazou a Izraelem. Vzápětí však 

dodává, že odpolední izraelské střely se soustředily na oblast do dvou kilometrů směrem do Gazy, 

kde jsou rozmístěny miny. Ty by měly zabránit případnému vstupu tanků do takzvané 

bezpečnostní bariéry. Dále informuje o zásahu mešity izraelskou střelou, kde zrovna pobíhala 

bohoslužba a nejméně dvanáct lidí bylo zabito. Na závěr přidává údaj o palestinské střelbě, jejíž 

intenzita se trochu snížila. Cíle v jižním Izraeli zasáhlo zhruba čtyřicet raket. Dohromady zranily 

tři lidi.75  

 

3.4.6 Den devátý (4.1.) 

 

Čtvrtého ledna, devátý den zahájili Izraelci pozemní úder. To byl zásadní přelom  

v konfliktu. Operace tak přešla do druhé, více krvavé fáze. Hlavním cílem je podle izraelské 

armády obsadit místa, odkud Palestinci vysílají rakety na Izrael. Ty však na izraelské území nadále 

                                                
74 Napětí v pásmu Gazy přetrvává In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 3. 1. 2009, 12:00. 
75 Boje mezi Izraelci a Palestinci. In: Události [televizní pořad]. ČT1, 3. 1. 2009, 19:00. 
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dopadají. Již v sedm ráno hlásí Český rozhlas, že přišly o život desítky lidí. K civilistům se armáda 

nevyjádřila. Bilance mrtvých na konci dne je čtyřicet zabitých Palestinců a jeden Izraelec.  

 

Tureček se ozývá z Jeruzaléma dohromady třikrát. V prvním příspěvku informuje  

o prohlášení mluvčího Jiřího Potužníka, který izraelský pozemní útok označil za obrannou akci. 

Francie naopak izraelskou invazi odsoudila.76 V druhém příspěvků se shrnuje stav obětí. 

„Izraelské útoky do dnešního rána zabily více než čtyři sta sedmdesát Palestinců. Civilisté mezi 

nimi tvoří jednu čtvrtinu až třetinu. Obě strany se už před izraelskou pozemní invazí shodovaly, že 

boje ve městech budou znamenat ještě více mrtvých civilistů. Hamás ale varoval, že palestinské 

území se stane hřbitovem také pro izraelské vojáky,“ uvádí Tureček a dodává, že Hamás má kromě 

zabíjení v plánu Izraelce také zajímat. Již třetí rok vězní seržanta Gilada Šalita. Oproti tomu Izrael 

vězní stovky ozbrojenců i politiků hnutí Hamás.77  

Ve třetím příspěvku sděluje, že ani zahájení invaze nezabránilo Palestincům v dalším 

ostřelování. Dohromady vyslali na Izrael asi padesát raket. Mezitím v Gaze Izraelci útočí na 

objekty Hamásu. Mezi oběťmi izraelské palby jsou údajně desítky civilistů.78  

 

Zatímco Český rozhlas uvádí, že armáda při pozemních útocích zabila čtyřicet Palestinců, 

Česká televize hovoří o čtyři sta dvaceti.79 V případě České televize se jedná o chybu, neboť  

v odpoledních zprávách uvádí, že počet mrtvých Palestinců je třicet čtyři. Szántó se nachází u 

Gazy a v poledne podává zprávu o tom, že izraelská armáda obsadila předměstí Gaza City, 

hlavního bodu Gazy, který je zároveň nejvíce obydlený. Stejně jako Tureček podotýká, že na 

omezení raket z Gazy pozemní ofenziva vliv neměla. Dodává, že obě strany využívají propagandu 

a mlží, informace o počtu obětí a zraněných na obou stranách se tedy různí.80   

 

„Odpoledne se štábu České televize daří proniknou do válečné zóny nějakých osm set metrů 

od bezpečnostní bariéry, hranice Gazy a přilehlé území ovládají izraelské obrněnce,“ informuje 

                                                
76 Izrael rozjel po náletech na Gazu i pozemní operaci. In: Zprávy [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 4. 1. 

2009, 7:00. 
77 Desítky mrtvých při pozemním útoku Izraele na Gazu. In: Zprávy [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 4. 1. 

2009, 12:00. 
78 Začala izraelská pozemní ofenziva v pásmu Gazy. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 4. 1. 

2009, 18:00. 
79 Situace v pásmu Gazy. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 4. 1. 2009, 12:00. 
80 Situace v pásmu Gazy. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 4. 1. 2009, 12:00. 
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Szántó diváky večer. Území Gazy je prý rozdělené vedví, armáda obklíčila sever, Hamás se brání 

protitankovými střelami, nastraženými minami a intenzivní střelbou. Jak dlouho bude ofenziva 

trvat, nikdo neví. „Milion a půl obyvatel Gazy čeká další temná noc plná prudkých pouličních 

bojů. Nejméně čtvrt milionu Izraelců zase noc plná raketových poplachů.“81 

 

V posledním příspěvku dne, kdy započala izraelská invaze, se Szántó podobně jako 

Tureček vyjadřuje k mediálnímu skandálu mluvčího premiéra Topolánka Jiřího Potužníka. Dále 

popisuje dvě roviny probíhající války. Jedna se odehrává v pásmu Gazy, kde se na malém území 

tísní jeden a půl milionu obyvatel, kteří jsou poznamenaní nejen válkou, ale také rok a půl trvající 

izraelskou hospodářskou blokádou. Nejde plyn ani elektřina. Druhá rovina války se děje v Izraeli, 

„moderní zemi se západním stylem života“, která žije ve strachu před raketovými útoky z Gazy už 

několik let.82  

 

3.4.7 Den desátý (5.1) 

 

Den po zahájení pozemní fáze operace izraelskou armádou boje ve vnitrozemí Gazy stále 

pokračují. Navzdory snahám diplomacie obě strany odmítají uzavřít příměří. „Takových pokusů 

se v těchto hodinách odehrává na Blízkém východě několik,“ hlásí Tureček. „V terénu vypadá 

nastolení klidu zbraní nereálně hlavně proto, že se Izrael a Hamás nedokáží dohodnout, kdo má 

přestat střílet první.“83 Dochází k četným úmrtím mezi civilisty. Od zahájení operace zahynulo  

v bojích podle Turečka asi pět set třicet Palestinců. Během prvního dne pozemního úderu jich 

zahynulo dvaačtyřicet. Doplňuje i údaje o ztrátách na izraelské straně, neboť palestinské střely 

stále dopadají na Izrael. Doposud zabily tři civilisty a jednoho vojáka. Další voják zahynul v boji 

v Gaze.84  

 

O diplomacii hovoří také Česká televize a Jakub Szántó. Velký počet nejrůznějších 

diplomatických misí a nápadů z celého světa dává Izraeli prostor pokračovat ve válečných akcích 

                                                
81 Boje mezi Izraelem a Hamasem pokračují. In: Události [televizní pořad]. ČT1, 4. 1. 2009, 19:00. 
82 Dvě války v jedné. In: 168 hodin [televizní pořad]. ČT1, 4. 1. 2009, 21:45. 
83 Boje v pásmu Gazy. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 5. 1. 2009, 7:00. 
84 Sedmičlennou palestinskou rodinu zabila střela. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 5. 1. 

2009, 12:00. 
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na území Gazy, oznamuje Szántó v živém vstupu z Jeruzaléma.85 Posléze se hlásí ke slovu znovu, 

tentokrát z Ramalláhu, kde byl přítomen jednání delegace Evropské unie v čele s Karlem 

Schwarzenbergem s palestinským vedením a předchozího jednání s vedením izraelským.  

 

Plán Evropské unie, říká Szántó, obsahuje pouze dva body. Výzvu k Izraeli, aby ukončil 

vojenské operace v Gaze, a výzvu k Hamásu, aby ukončil ostřelování izraelských měst. Izraelská 

ministryně zahraničí Cipi Livniová návrhy odmítla. Co se týče hodnocení snah evropské delegace 

o nastolení příměří, Szántó i Tureček jsou zajedno, že jejich mise nebyla příliš úspěšná a plán  

v podstatě nepřinášel žádné řešení.86  

 

Ve večerních zprávách Szántó hodnotí z Jeruzaléma situaci v Gaze. Informuje o tom, že 

zřejmě započala třetí fáze operace, tedy pronikání izraelské armády do více obydlených částí Gazy. 

Zároveň dodává, že izraelský vojenský cenzor nedovoluje médiím poskytovat podrobné 

informace.87 

 

3.4.8 Den jedenáctý (6.1.) 

 

Operace Lité olovo je v polovině a pozemní boje v Gaze i nadále pokračují. Důležitá 

informace dne je zpráva o třech zabitých izraelských vojácích, které ale zabila vlastní palba. 

Turečka mohou posluchači slyšet ten den třikrát, dvakrát se hlásí z Jeruzaléma, jednou z města 

Ramalláh. Hovoří o padesáti devíti zabitých Palestincích, z toho dvanáct zabitých jsou děti.88 

Český rozhlas poskytuje rozhovor s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem, který sídlí 

na Západním břehu, který bývá obviňován ze skryté spolupráce s Izraelem poté, co bylo hnutí 

Fátah svrženo Hamásem.89 V dalším příspěvku Tureček hlásí, že počet mrtvých Palestinců je již 

okolo sedmdesáti. Ačkoliv Izrael tvrdí, že útočí výhradně na ozbrojence, většina mrtvých byla 

nalezena v troskách rozbombardovaných škol. „Na Izrael dopadlo asi čtyřicet raket  

                                                
85 Tvrdá rána pro Hamas. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 5. 1. 2009, 12:00. 
86 Desátý den bojů v Gaze. In: Události [televizní pořad]. ČT1, 5. 1. 2009, 19:00. 
87 Česká mise na Blízkém východě. In: Události, komentáře [televizní pořad]. ČT2, 5. 1. 2009, 22:30. 
88 Další tři izraelští vojáci padli při boji v Gaze. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 6. 1. 2009, 

7:00. 
89 Palestinský prezident Abbás popřel, že by se chystal převzít moc v Gaze. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 

1 – Radiožurnál, 6. 1. 2009, 12:00. 
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a minometných granátů, které způsobily zranění několika lidem. V Gaze izraelské rakety zabíjely, 

a to i ve školách OSN, které přitom slouží jako oficiálně vyhlášený úkryt pro civilisty.“90 

 

Szántó popisuje situaci v Gaze poněkud zevrubněji. Nejprve z Jeruzaléma91, později  

z města Sderot.92 Uvádí, že izraelské jednotky začaly postupovat k aglomeraci Raffáh. Ta je 

důležitá zejména proto, že se jedná o město, které leží částečně v Gaze a částečně v Egyptě. Pod 

touto hranicí se, dle Szántóvých informací, nachází tunely, kterými Hamás pašuje do Gazy rakety 

a zbraně. „Ani pod soustavným vojenským tlakem se ale extrémistické hnutí nemíní vzdát. Během 

úterý odpálilo nejméně 4 desítky raket. Postup armády pouze snížil jejich dolet do izraelského 

vnitrozemí.“ 

Stejně jako Tureček zmiňuje chybu izraelské palby, která omylem usmrtila tři vlastní 

vojáky. Co se týče situace v Gaze, upozorňuje, že informace jsou kusé a jsou odkázáni na to, co 

jim izraelský vojenský cenzor dává k dispozici. V posledním příspěvku podrobně rozebírá postup 

jednotlivých diplomatických misí.93  

 

3.4.9 Den dvanáctý (7.1.) 

 

Dvanáctý den operace a čtvrtý den pozemních bojů přišel Egypt se zatím nejkonkrétnějším 

plánem k zastavení bojů. Izrael by měl dát prostor humanitární pomoci a na tři hodiny zastavit 

palbu. Poté přijde na řadu řešení dlouhodobějších opatření. Plán oznámil egyptský prezident Husní 

Mubarak poté, co se sešel s francouzským prezidentem Nicholasem Sarkozym. Ten prohlásil, že 

obě strany s uzavřením příměří souhlasí. Tureček hlásí, že egyptský návrh schválily kromě Francie 

rovněž Spojené státy, avšak na potvrzení válčících stran se stále čeká.94  

 

Podruhé Tureček hovoří v poledne, opět z Jeruzaléma. Mluví pouze o izraelské straně, 

která se zavázala k tříhodinovému přerušení palby každý den. Zároveň se prý ale jedná o rozšíření 

                                                
90 V Gaze přibývá civilních obětí izraelských útoků, diplomacie zatím selhává. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. 

Čro 1 – Radiožurnál, 6. 1. 2009, 18:00. 
91 Boje v Gaze. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 6. 1. 2009, 8:00. 
92 Izraelská operace v pásmu Gazy pokračuje In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 6. 1. 2009, 12:00. 
93 11. den bojů v Gaze přišla izraelská vláda s podmínkami pro uzavření příměří. In: Události [televizní pořad]. 

ČT1, 6. 1. 2009, 19:00. 
94 Egypt oznámil konkrétní plán příměří pro Gazu In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 7. 1. 

2009, 7:00. 
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bojů a obsazení dalších palestinských území. Dále v souvislosti s Izraelci zmiňuje útok  

z předchozího dne, který usmrtil uprchlíky skrývající se ve škole. „Izraelská armáda tvrdí, že  

v objektu byli i teroristé a že z něj odpalovaly minometné granáty. OSN to ale striktně popírá.“95 

Ve večerních Ozvěnách dne zazní obdobné informace, které Tureček zakončuje sdělením, že po 

tříhodinové pauze obě strany útoky neprodleně obnovily.96  

 

Szántó se ten den vyskytuje v Tel Avivu, odkud živě dvakrát vystoupí v televizi. Podle 

jeho informací odpalování raket Palestinci na Izrael kleslo na třetinu nebo na polovinu. Ostřelování 

izraelských měst je hlavním důvodem, proč operace začala, ani jeho snížení tedy neznamená, že 

by Izrael plánoval boje ukončit.97 Szántó dále zmiňuje, že po tragickém omylu jako byl útok na 

školu pro uprchlíky, je možné, že diplomatický tlak zesílí a donutí Izrael válku zastavit. 

Tříhodinový klid zbraní, se kterým Izrael souhlasil, by mohl být známkou, že se tomuto tlaku 

podvoluje.98  

 

3.4.10 Den třináctý (8.1.) 

 

Izrael i Hamás odsouhlasily návrh příměří iniciovaný Egyptem, ovšem s podmínkou, že se 

podrobnosti ještě proberou. Třináctý den konfliktu v Gaze informoval diváky Szántó naposled. 

Popisuje, jak probíhal tříhodinový klid zbraní v Gaze. Dále podotýká, že zahraniční novináři stále 

nemají povolení do Gazy vstoupit. „To znamená, všechny informace, které mám, mám od 

palestinských kolegů po telefonu, když bylo možné se dovolat.“99 

 

Tureček se nejprve ráno vyjadřuje k postoji obou stran k návrhu Egypta na zastavení bojů. 

Oficiální přijetí ani jedné strany neproběhlo, zároveň to ale vypadá, že jsou ochotny o příměří za 

těchto podmínek uvažovat. Na závěr zařadí dosavadní bilanci třináct dní trvající operace: „Izrael 

má za dvanáct dní konfliktů deset mrtvých, z toho tři civilisty zabité palestinskými raketami. Počet 

                                                
95 Situace na Blízkém východě. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 7. 1. 2009, 12:00. 
96 Izrael a Palestinci podle Sarkozyho kývli na příměří. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 7. 

1. 2009, 18:00. 
97 Nicolas Sarkozy ohlásil, že Izrael a Hamas přistoupily na příměří. In:Události [televizní pořad]. ČT1, 7. 1. 2009, 

19:00. 
98 Generální tajemník OSN vyzval k okamžitému ukončení bojů v Gaze. In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 7. 1. 

2009, 12:00. 
99 V Egyptě se bude vyjednávat o příměří v pásmu Gazy In: Zprávy [televizní pořad]. ČT1, 8. 1. 2009, 7:00. 
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Palestinců zabitých izraelskými útoky překročil sedm set.“100 Další dvě důležité zprávy informují 

o dopadu dvou raket do Izraele z Libanonu101 a o zabití dvou řidičů humanitního konvoje 

izraelskou střelou.  

 

S odkazem na Červený kříž Tureček informuje o porušení mezinárodního práva Izraelem, 

když odmítl pustit do obsazených oblastí záchranáře. Těm se po několika dnech povedlo dostat se 

ke zraněným. „V oblasti obsazené armádou zdravotníci prý našli i čtyři strádající děti, které byly 

od minulého týdne u těl svých zabitých matek,“ říká Tureček. Palestinci pokračují v ostřelování 

Izraele.102  

 

 

3.5 Shrnutí 

 

Jak bylo již zmíněno, jistou nevýhodou kvalitativní analýzy je, že je částečně subjektivní. 

Dalším problematickým aspektem při zkoumání, je podoba příspěvků. Tím, že se jedná o přepis 

zvukových záznamů, chybí některé prvky, které lze analyzovat. U novinových článků je to 

například titulek, uvedený zdroj, fotka atd. Kromě toho je obecně u zpravodajství těžké hodnotit 

objektivitu, protože mezi základní atributy patří stručnost a věcnost. Není možné tedy s jistotou 

určit, zda jeden nebo druhý novinář ve svém informování pochybil. V takovém případě by se 

jednalo o subjektivní, těžko doložitelný, názor.  

 

U zpravodajství Turečka i Szánta docházelo občas k porušení některých zásad 

zpravodajství (například přesnost, vyváženost), protože jim to situace nedovolovala. Kvůli zákazu 

dostat se do Gazy, nemohli v rámci objektivity vždy poskytnout stanoviska obou stran. U mnohých 

údajů (například ohledně počtu obětí) či informací nebylo jisté, zda jsou přesné a jedná se  

o ověřenou informaci.  

 

                                                
100 Situace na Blízkém Východě. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 8. 1. 2009, 7:00. 
101 Nejméně dvě rakety zasáhly sever Izraele In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 8. 1. 2009, 

12:00. 
102 Izraelští záchranáři odmítají pustit záchranáře do Gazy. In: Ozvěny dne [rozhlasový pořad]. Čro 1 – Radiožurnál, 

6. 1. 2009, 18:00. 
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U obou novinářů se jednalo o spíše kratší příspěvky, což je dané především snahou o co 

nejaktuálnější, v ideálním případě živý, vstup, neboť při zpravodajství, zejména válečném, se 

klade hlavní důraz na rychlost. Ze stejného důvodu byly informace často kusé. Szántóvy zprávy 

byly jednoznačně podrobnější, často točil reportáže nebo se zaměřil na nějaký konkrétní jev nebo 

situaci, kterou blíže popsal. Turečkovy zprávy jsou krátké a strohé. Další klady, které lze přičíst 

Szántóvu zpravodajství je skutečnost, že podstatně častěji uváděl, že nemůže do Gazy a jeho 

informace tak nejsou úplné.  

 

Jeho příspěvky byly častější a delší, mimo to je evidentní, že se snažil dostat ke Gaze co 

nejblíž. Nezřídka vysílal přímo z hranic nebo z blízkého města Sderot, zatímco Tureček 

informoval převážně z Jeruzaléma, kde také pobýval. Na druhou stranu Szántó se více zaměřoval 

na popis dění v Izraeli, kam dopadly rakety z Gazy a jaké to mělo následky, čemuž byl mnohdy 

věnován větší prostor než obětem v Gaze, které byly nesrovnatelně vyšší a situace horší. Oba dva 

se snažili vždy uvést údaje u obou stran, tak aby byly zprávy vyvážené. Co se týče řazení informací, 

u obou většinou na prvním místě přicházely informace o obětech na straně Palestinců, které byly 

na denním pořádku, tedy aktuálnější. Na závěr lze tedy na základě rozhovorů a analýzy příspěvků 

říci, že přes jisté dílčí výhrady, nebylo shledáno zpravodajství ani jednoho z obou novinářů 

neobjektivním z důvodu osobních preferencí. K jisté nevyváženosti, co se týče informací  

a výpovědí obou stran, došlo v případech obou novinářů, s tím se ale nedalo vzhledem 

k podmínkám nic dělat.  
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Závěr 

 

Cílem mojí bakalářské práce bylo popsat operaci Lité olovo, zařadit ji do historického 

kontextu a na té pak demonstrovat, jakou práci odvedli čeští novináři Jakub Szántó a Břetislav 

Tureček při jejím pokrývání. Při hodnocení jejich práce a okolností, které ji limitovaly, jsem 

vycházela z popsané teorie spojené s válečným zpravodajstvím a především z ústních rozhovorů, 

které mi oba poskytli, a publikační činnosti vyhledané prostřednictvím mediálního archivu Newton 

Media. Pokud jde o naplnění předpokládaného cíle, myslím, že zvolený postup byl účelný, ačkoliv 

výsledek zkoumání byl jiný, než jsme očekávali. K závěru jsme sice došli důkladnou analýzou, 

avšak vzhledem ke zvolené metodě a charakteru novinářských příspěvků nebyl výsledek tak 

spolehlivý jako by tomu bylo v případě použití kvantitativní analýzy. Ta by ale byla vhodná 

v případě, že bychom analyzovali novinové články, které jsou ke zkoumání vhodnější než ústní 

sdělení, jako tomu bylo v případě Českého rozhlasu a České televize.  

 

Značná část teoretické části je věnovaná historickému pozadí a současné podobě izraelsko-

palestinského konfliktu, který je, dle mého názoru, pro pochopení otázky objektivity v tomto sporu 

důležitý. Jak uvedl Szántó, v tomto konfliktu se může zdát, že se objektivita vyžaduje více než 

v kterémkoliv jiném, a to z toho důvodu, že nelze jasně určit, kdo je v tomto mnohaletém rozporu 

viníkem a kdo obětí. I proto se vždy najde někdo, kdo bude zpravodajství týkající se Svaté země 

považovat za neobjektivní, což je problém, se kterým se potýká Szántó i Tureček.  

Hlavním úskalím ve zpracovávání zbylých částí teoretické práce je nedostatek písemných zdrojů, 

který pramení z relativní vzácnosti profese válečného reportéra.  

 

Po pečlivém zkoumání zdrojů a přečtení přepisu sdělení obou autorů jsem došla k závěru, 

že i přes veškeré limity a drobné výtky odvedli oba novináři dobrou práci. Oba se snažili, aby 

jejich zpravodajství bylo co nejobjektivnější a vyvážené do té míry, do jaké jim to situace dovolila. 

O situaci, která jejich informování ztěžovala, navíc své diváky a posluchače pravidelně 

informovali. Jejich názory se v hlavních bodech a pohledech na válečné zpravodajství shodovaly 

navzájem i s tím, co bylo zjištěno z nastudované literatury.  
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Nejzásadnější mi přijde konkrétně problematika objektivity, která podle výstupu z teoretické části 

(Štětina) a Szántóvy výpovědi není u válečného zpravodajství možná. Zde dochází ke značnému 

rozporu, protože právě objektivita je hodnota, na které si většina novinářů i čtenářů zakládá nejvíc. 

Toto obecnější téma by bylo možné dále řešit nad rámec zadání práce. Zda se vnímání etických 

zásad platných pro obecné zpravodajství stoprocentně vztahuje i na válečné zpravodajství a je-li 

za daných okolností vůbec možné. Přesná pravidla, kterými by se měl válečný zpravodaj řídit, je 

těžké definovat i kvůli charakteru válek, který může být pokaždé jiný.  

 

Kromě stěžejního cíle může práce přispět také k rozšíření povědomí o tom, jak funguje  

a co obnáší práce válečného reportéra, což je nepříliš známá oblast žurnalistiky. Aktuální je téma 

především z toho hlediska, že dnes čím dál více dochází k manipulaci prostřednictvím médií, 

dezinterpretaci (to se týká především fotky) a využívání propagandy ve válečných konfliktech. Pro 

mě mělo zpracovávání práce hlavní přínos v proniknutí jak do problematiky izraelsko-

palestinského konfliktu, tak do toho, co obnáší práce válečného zpravodaje, k čemuž přispělo  

i osobní setkání se třemi novináři (Jakub Szántó, Břetislav Tureček, Teodor Marjanovič).  

 

Souvisejícím námětem vhodným k dalšímu zpracování by také mohlo být téma proměny 

válečného zpravodajství v průběhu posledních deseti let, kdy došlo ke značnému úpadku této 

profese (jak vyplývá z rozhovorů se Szántem a Turečkem. Dalším tématem by také mohla být 

válka v Jemenu, která aktuálně probíhá, a její reflexe evropskými či českými médii, jež jí (v 

porovnání například s válkou v Sýrii) věnují minimální pozornost.  
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Summary 

 

The aim of my bachelor thesis was to describe the Cast Lead operation, to include it in the historical 

context and then to demonstrate what limits and qualities has the work of the Czech journalists 

Jakub Szántó and Břetislav Tureček during the cover. In evaluating their work and the 

circumstances that limited her, I relied on the theory, on the oral interviews that both provided to 

me and the publishing activities. Regarding the fulfillment of the expected goal, I think the chosen 

procedure was purposeful, although the outcome of the investigation was different than expected. 

We did a thorough analysis to reach the desired result which was finally not as reliable as it would 

be when using quantitative analysis. However, it would be appropriate if we analyzed newspaper 

articles that are more suitable than an oral communication, as was the case with Czech Radio and 

Czech Television. 

 

After careful review of the sources and reading the transcript of the two authors' reports, I 

concluded that, despite all the limitations and minor reproaches, the two journalists had done a 

good job. They both tried to make their reporting as objective and balanced as possible. Their 

views, in the main points and views of the war news, were the same with each other and with what 

has been learned from the literature. 

 

A significant part of the theoretical part is devoted to the historical background and the current 

form of the Israeli-Palestinian conflict, which is, in my opinion, important to understand the 

question of objectivity in this dispute. As Szántó said, in this conflict it may seem that objectivity 

is required more than in any other, because it can not be clearly determined who is the victim in 

this long-standing contradiction. The main obstacle in the processing of the remaining parts of the 

theoretical work is the lack of written sources, which stems from the relative rarity of the war 

reporter profession. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Břetislavem Turečkem 

 

BŘETISLAV TUREČEK 

Jak dlouho jste působil na Blízkém východě? Byl jste v Izraeli ten den, kdy vypukl konflikt 

zvaný Lité olovo? 

 

Jako zpravodaj Českého rozhlasu pro Blízký východ jsem byl v regionu od počátku ledna 

2008 do konce června 2013, tedy pět a půl roku. A polovinu toho pobytu jsme bydleli ve 

východním Jeruzalémě, v arabské části a půlku pobytu v židovské části, v západním Jeruzalémě. 

A samozřejmě jsem po tu dobu jezdil do celého regionu od Egypta až po Írán a Pákistán.  

 

Když Lité olovo vypuklo, to byla doba novoročních svátků. Já jsem ten den měl volno, 

byli jsme na výletě u Mrtvého moře a najednou mi začaly chodit zprávy na mobil. Takový ty 

rychlý izraelský fleše. Že začíná bombardování Gazy. Takže jsem se musel okamžitě sebrat a 

odjet do Jeruzaléma, kde mě čekalo několik týdnů intenzivní práce. V době operace jsem byl v 

Jeruzalémě a v pohraničí, zejména ve městě Sderot. 

 

Operace Lité olovo byla specifická v tom, že ačkoliv se boje odehrávaly na území Gazy, 

Izrael novináře nechtěl do pásma pustit. Jak jste se vyrovnával s touto skutečností? Mohlo 

být takové zpravodajství objektivní? Informoval jste o tom posluchače? 

 

Ta možnost byla, ale byla samozřejmě ztížená. Izrael nás do Gazy nepouštěl a 

argumentoval bezpečnostními hledisky, což mělo své opodstatnění. Samozřejmě bylo by to pro 

nás rizikové, o tom není sporu. Ale ve stejné chvíli nás Izrael zároveň odstřihával o možnosti 

konfrontace s realitou. Potíž byla i v tom, že ve chvíli, kdy Palestinci předkládali světové 

veřejnosti svojí verzi toho, co se tam děje, tak to Izraelci zpochybňovali nebo dehonestovali jako 

propagandu. Na druhou stranu není úplně pravda, že se tam žádní novináři nedostali, tudíž to 

nebyl úplně zásadní problém. V Gaze byli dlouhodobě zahraniční novináři nebo Palestinci, kteří 
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pracují pro Reuters. Není to tak, že by tam vůbec nikdo nebyl a že by se tam nevysílalo. Ačkoliv 

co se týče palestinských zpravodajů, ty Izraelci označovali za jednostranné.  

Záleží, jak s tím každý naloží. Tam je možnost citovat jiné zdroje, samozřejmě, že mě to do 

určité míry mrzelo, ale nedalo se nic dělat. Když byl nějaký pořad nebo program, kde byl čas a 

bylo vhodné to zmínit, tak jsem to samozřejmě zmínil. 

 

Jaký je váš názor na blog pro iDnes.cz Pavlíny Reš, jediné Češky, která byla během 

operace v Gaze? Její články jsou hodně protiizraelské. 

 

Mluvil jsem s ní, když potom přijela do Jeruzaléma. Já si netroufám ji hodnotit, je to můj 

dojem, ale byla extrémně propalestinská. Byla obklopená Palestinci a viděla, jak to prožívají, tak 

to přeskočilo i na ní a tohle nám zprostředkovala. Ale úplně stejně máme i proizraelské lidi. Jsou 

to často vysoce postavení lidé, kteří si hrají na nestranné arbitry, a přitom straní Izraeli takhle 

extrémně jako paní Reš stranila Palestincům. Ona pro nás byla jeden ze zdrojů, popisovala, co 

tam viděla, a jak to vnímala, ale popisovala jen jednu stranu.  

 

Zkoušel jste se nějak zkontaktovat s lidmi v Gaze? Třeba zatelefonovat? 

 

Samozřejmě, měl jsem tam lidi, které jsem znal z předchozích schůzek nebo pobytu v 

Gaze. Těm bylo možné telefonovat, a i když to bylo problematické, tak jsem i nahrával některé 

jejich výroky po telefonu a pak se to vysílalo do zpráv jako jejich krátká stanoviska, abychom 

měli svědectví i z té palestinské strany. 

 

Nemyslíte, že v důsledku této izraelské politiky začala spousta lidí ve výsledku stranit 

Palestincům? 

 

Izraelci si mohli do určité míry uškodit. Kdo to proti nim chtěl použít jako argument, ten 

to bezpochyby použil. Na druhou stranu si myslím, že by Izraelcům mohlo stejně uškodit, kdyby 

lidé viděli ty zmrzačené lidi a Izrael by nemohl tyto důkazy, popřípadě fotografie 

znevěrohodňovat, říkat, že je to tzv. „pallywood“, kdy si Palestinci sami inscenují nějaké zraněné 

a mrtvé děti. To Izrael často označuje za propagandu. Popřípadě se vymlouvá, že mezi civilními 
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oběťmi se ukrýval terorista. V situaci, kdy by tam byl někdo ze západních médií, kdo by řekl, ale 

tam žádný terorista nebyl, vy jste skutečně zasáhli civilní cíl, tak by to Izraeli samozřejmě 

uškodilo. Daleko víc mu však uškodila celková bilance konfliktu. Při té válce zahynulo 13 

Izraelců, z toho 3 civilisté a 10 vojáků a z toho pět jich zahynulo ve vlastní palbě. Na straně 

Palestinců to bylo 1 300 obětí, tedy stokrát víc, což, si myslím, je pro vyznění této války 

důležitější, než jestli do Gazy mohli nebo nemohli novináři.  

 

Jaký je obecně vztah Izraele k médiím, funguje tam nějaká kontrola či cenzura? 

 

Pro izraelské novináře funguje řada opatření. Žádný izraelský novinář nesmí napsat „naše 

jaderné zbraně“, které údajně Izrael má. Dříve izraelští novináři, kteří se tomu nechtěli podrobit a 

cenzura to nepustila, tak to předali svým zahraničním kolegům a pak se mohl izraelský novinář 

odvolat na zahraniční média. Ale není to zcela zásadní věc, málokdo ze zahraničních novinářů se 

dostane k takové věci, aby ji musel cenzorskému úřadu předkládat. Jsou tam ale i jiná omezení, 

například izraelská vojenská cenzura. Ta funguje, když dojde k incidentu, kde mohli být zraněni 

nebo zabiti izraelští vojáci. Pamatuji si ozbrojený incident mezi pásmem Gazy a izraelským 

územím. Přišla mi zpráva, že je tam několik zabitých vojáků, ale v rámci té cenzury jsem to 

nesměl vysílat. Má to racionální důvod ze strany Izraele, nejprve se snaží informovat rodiny 

mrtvých nebo nechtějí prozradit místo, což by mohlo napomoct Hamásu zaměřovat palbu. Je 

logické že Izrael v určitých situacích brání okamžitému zveřejňování některých strategických 

informací.  

 

Je možné být v informování o izraelsko-palestinském konfliktu nestranný? 

 

To vždycky záleží i na tom, kdo to posuzuje. Každý má jinak seřazené priority, jsou lidé, 

kteří kladou důraz na lidská práva a jejich koncept ve 20. století a tito lidé vidí, že je tady nějaké 

humanitární a mezinárodní právo a Izrael se mu často vysmívá ve vztahu k Palestincům. Izrael 

okupuje Palestinu 50 let a nestalo se mu nic. Pak jsou takoví lidé, kteří vám řeknou, ale Izrael je 

nám bližší, je to jediná demokracie, musíme si ji chránit. Je to demokracie, to nezpochybňuji, je 

otázka, zda máme být k Izraeli shovívavější. Spíš bychom měli uplatňovat přísnější měřítka než 

na okolní diktatury. Že je někdo demokratický neznamená, že může pošlapávat lidská práva. 
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Někdo vám řekne, že Izrael je hráz proti islámského rozpínání. Protože Palestinci, to je přeci 

islámský terorismus. Když se podíváme do historie o islámském terorismu před 40 lety nikdo 

neslyšel, Palestinci páchali velké teroristické útoky, ale pod vlajkou revoluce, levicových idejí. 

Tady vidíme, že propojení s islámem není automatické, neplatí vždycky. Ten konflikt je primární 

mezi dvěma národy, mezi dvěma etniky a jednou zemí, to je podstata toho konfliktu. Ostatně, 

kdo to sleduje, ví, že v počátcích, když Židé začali masově přicházet do Palestiny, ještě za 

Osmanské říše, tak se bránili nejen palestinští muslimové, ale i palestinští křesťané. Já si myslím, 

že se nedá říct, jestli člověk je nestranný, pokud nedělá agitaci vědomě a cíleně, myslím si, že 

novinář má ukazovat obě strany konfliktu a já jsem se o to snažil. V mých reportážích i knize si 

člověk může přečíst stanoviska Palestinců, palestinských obětí i palestinských teroristů, může si 

tam přečíst názory izraelských obětí i izraelských extremistů, kteří Palestince vyhnali do Saudské 

Arábie. Moje krédo je, že ve svých knihách příliš neventiluji svůj názor. Ať si lidi udělají názor 

sami. Vysílal jsem z Gazy, vysílal jsem z Izraele, ukazoval jsem brečící děti tam i tam. Jenom 

proto, že Izrael je demokracie, tak nebudu zamlčovat hrůzy, které páchal v Gaze.  

 

Jaká zkušenost, kterou jste tedy získal má obecnou platnost? 

 

Pro mě to byla první taková válka nebo situace která trvala delší dobu a já jsem ji celou tu 

dobu musel pokrývat. Do té doby jsem zažil jiné věci a najednou tady byla týdny trvající válka, 

což byl pro mě velký zápřah, byl jsem na hraně organizačních, fyzických i psychických 

možností. Ten hlad po informacích tady byl extrémní. Na jednu stranu po mně požadovali udělat 

hloubkové reportáže plné informací a atmosféry a na straně druhé neustále mít třicetivteřinové 

štěky do aktuálního vysílání. Zápřah byl enormní, někdy to bylo deset věcí za den.  

 

Když to zhodnotíte s odstupem, co byste poradil budoucím reportérům, když aplikujete 

zkušenosti z této Operace? Udělal byste něco jinak? 

 

Taková nadčasová poučka: člověk skutečně nesmí nikomu stranit, novinář musí být 

buldok a jeho ctí a prestiží musí být ukázat co si myslí Izraelci, jak oni trpí nebo jak řvou do 

války a totéž ukázat i u Palestinců. Jinak nemá ten člověk v médiích co dělat. Musí být poctivý, 

zprostředkovávat ne obě, ale všechny strany konfliktu. Nemůže hřešit na to, že má informační 
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monopol. Já jsem tam byl sám a samozřejmě část té proizraelské party v Česku byla se mnou 

nespokojení. Psali na mě stížnosti, že jsem měl jednostrannou reportáž o palestinských 

uprchlících. Ale když jsem o tři týdny později měl stejně jednostrannou reportáž stejně o 

židovských uprchlících, to jim najednou nevadilo. Věcí mojí prestiže je, abych ukázal oba 

pohledy. Ale nejde to skloubit do jednoho příspěvku. Když máte třicet vteřin na zprávu, 

neřeknete obojí. Musíte být vyrovnaní dlouhodobě.  

 

Jaká jsou specifika válečného zpravodajství a hlavní etické zásady, pravidla? 

 

Já se třeba nepovažuji za válečného zpravodaje. Někde jsem byl a riskoval jsem (to je 

bonmot) jenom do výše svého platu. Třeba jsem pokrýval Arabské jaro v Káhiře, kde nám 

opravdu šlo o život a nebyl jsem pojištěný, a to člověka určitým způsobem taky limituje. Nikdy 

jsem nebyl zbabělý, ale nikdy jsem se ani nehnal do střely samopalu, abych měl skvělý záběr, to 

tady nikdo neocení. Osobní opatrnost tam být musí. Rozvážnost, být chladnokrevný. Co se týká 

pohybu v terénu i co se týká posuzování informací, zejména u izraelsko-palestinského konfliktu, 

tam propaganda běží na plné obrátky na obou stranách. Potom se často řeší etická otázka 

pomoci, když natáčím utrpení, mám to natočit a pak pomoct? Já sám jsem v těchto věcech třeba 

taky někdy prohřešil. V Iráku jsem viděl člověka popáleného chemikáliemi, dal nějaký peníze, 

nevím, jestli je to správné, ale to si člověk vždycky musí řešit na místě, kde je hranice mezi 

novinařinou a lidským rozměrem.  

 

Srovnání válečné zpravodajství teď a před deseti lety? 

 

  Média došla k závěru, že jim nestojí za to mít tam svého člověka, vezmou si to raději z 

Reuters. Tady to nikdy tolik nebylo. Jsou postkomunistické země, třeba Polsko, kde zahraniční 

zpravodajství vždycky bylo důležitější než u nás. Potkával jsem Poláky s větším rozpočtem, s 

lepším vybavením. U nás zahraniční zpravodajství nikdy nebylo prioritou ať se dělo cokoliv. 

Třeba v rozhlase nám říkali, že nejvíc lidí zajímá zelená vlna, počasí, sport, domácí a až na 

pátém místě zahraniční zpravodajství. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Jakubem Szánto 

JAKUB SZÁNTÓ 

 

Mohl byste mi prosím na úvod stručně shrnout od kdy do kdy jste během operace Lité 

olovo v Izraeli pobýval, s kým jste byl v kontaktu, kde jste pobýval, z jakých míst jste točil, 

kam jste měl přístup, jestli jste se zaměřoval na nějaká konkrétní témata nebo čistě 

podával zprávy o aktuální situace, zda jste točil nějaké delší reportáže atd.  

 

Byl jsem tam na přelomu. Slavil jsem tehdy v Tel Avivu silvestra a odjížděl jsem na 

konci prvního týdne 2009. Mě tam střídal kolega Petr Zavadil. Jinak jsem tam s Petrem 

Svidenským, což je kameraman České televize a zároveň tam byl s námi Teodor Marjanovič, 

vedoucí zahraniční rubriky Mladé fronty dnes, se kterým jsme se seznámili na letišti v Ruzyni, a 

nakonec jsme pracovali dohromady.  

 

Stýkali jsme se s důstojníky izraelské armády. Izraelská armáda často v těchto situacích briskně 

nasazuje svoje lidi, kteří poskytují informace zahraničním médiím. Stýkali jsme se s lidmi z 

postižených oblastí, včetně lidí, kterým rakety dopadly přímo na dům. To je asi všechno, 

izraelská armáda tehdy neumožnila vstup do Gazy, takže navzdory našim protestům jsme neměli 

možnost dostat se přímo na místo. Velmi důležitá byla zkouška českého předsednictví Evropské 

unie. V rámci rotace jsme se stali předsednickou zemí, díky čemuž potom přijela tzv. trojka do 

Jeruzaléma. Zástupce evropské komise, český ministr zahraničí a předseda evropské komise, 

kteří přijeli na jednání s tehdejším premiérem a ministryní zahraničí Izraele. Tohoto 

diplomatického jednání jsme se také účastnili.  

 

Prostor, ve kterém jsme se pohybovali, byl hlavně pomezí mezi Izraelem a Gazou. Dále 

město Sderot, které je od roku 2000 neustále vystaveno útokům, protože je asi 8 až 10 km od 

Gazy. Bydleli jsme ne úplně prakticky v Tel Avivu, ale bylo to dané hlavně tím, že jsme ze 

začátku měli trochu problémy se živými vstupy. Koneckonců z Tel Avivu je to do Gazy půl 

hodinka. 
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Tento konflikt byl specifický v tom, že Izrael nepouštěl novináře do pásma Gazy. Do jaké 

míry bylo omezující, že jste nemohl do Gazy? Jak jste se s tímto dilematem, že jste neměl 

možnost poslechnout si protinázor, vypořádával? Neprobouzelo to ve vás pocit, že se 

můžete stát jen hlásnou troubou té strany, na které jste mohl fungovat?  

 

Samozřejmě to složité bylo, protože v momentě, kdy probíhá válka, která probíhá kolem 

nějaké linie, byť ne klasická linie, kterou známe třeba z druhé světové války, kde proti sobě 

bojují vyvážené síly, podobně vybavené. Tady hovoříme o asymetrické válce, kde je to složitější. 

Tohle byl první ze tří konfliktů poté, co došlo k převratu, kdy Hamás převzal moc v Gaze. Co 

bylo na tom důležité – na jedné straně jsou lidi, které nikdo nechrání, nemají bunkry, výstražný 

systém. Strana, kde ta válka vypadá daleko hůř. Materiální a lidské škody jsou tam potom strašně 

vysoké. Na druhý straně je těžké tu válku popisovat ve stylu, že na jedné straně je 500 mrtvých a 

na druhé straně jsou 3, protože to neznamená, že ta strana, na které jsou tři, že se tam nic neděje, 

protože ten teror zasáhnul do života miliónu lidí, kteří byli v dostřelu. Dneska už je v dostřelu 

raket z Gazy bohužel celý Izrael. Byl problém, že nemáme tu, řekněme, horší a co se týče 

televizního pokrytí spektakulárnější část destrukce, která probíhala v Gaze. Existují ale dnes jiné 

možnosti a když se k té válce schylovalo, fungovali tam novináři. Nejenom arabští, BBC tam 

měla svého stálého zpravodaje, takže bylo možné mít celkem slušné obrazové a informační 

zdroje. Krom toho není problém používat agenturních materiálů, tak aby člověk mohl poskytovat 

komplexnější pokrytí. Nebylo to úplně komfortní, ideální je mít možnost přístupu na obě strany 

nebo tam mít kolegu, ale ne vždycky války takovýto luxus umožňují, takže jsme použili to, co 

jsme měli k dispozici. Ale nemyslím si, že bychom měli úplně svázané ruce. Byl to problém, ale 

já jsem to nevnímal tak tragicky. 

 

Jaký je váš názor na blog pro iDnes.cz Pavlíny Reš, jediné Češky, která byla během 

operace v Gaze? Její články jsou hodně protiizraelské.  

 

Já bych nerad o té dámě mluvil špatně. Ale myslím si, že člověk, který je najatý, aby 

dělal ochranku mezinárodní organizace, tak není v pozici, kdy by měl něco takového hodnotit. 

Protože to zdiskredituje nejenom jí samotnou jako profesionála, ale především to zdiskredituje 

jejího zaměstnavatele. Ty její věci byly značně, nechci říct hysterické, ale určitě expresivní. Což 
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je asi v pořádku u člověka, který takové věci zažívá, ale čekám, že lidi z bezpečnosti mají nějaké 

zkušenosti a musí se za každou cenu vyvarovat politickým prohlášením, což se jí nepodařilo. 

Tím pádem její hlas nebyl moc hodnověrný. Člověk, který poruší profesionální integritu jako 

zaměstnanec bezpečnostního aparátu mezinárodní organizace pro mě prostě není hodnověrný 

zdroj. A to že čirou náhodou byla jediná česky mluvící osoba v Gaze, čehož se chytnul hladový 

internet, tak se cítila být povinována komentovat všechno a všechno psát. Lidi, kteří byli vevnitř 

– profesionálové a novináři, pro mě byli daleko důležitější zdroj. Co ji kvalifikovalo bylo to, že 

mluví česky, já upřednostňuju někoho, kdo je schopný dát mi reálný obraz toho, co se děje uvnitř 

než toho, že je někdo Čech.  

 

 

Měl jste nějaké kontakty v Gaze? Zkoušel jste se tam dovolat? 

 

Samozřejmě. Já sem jezdím od roku 1995, nebyl problém zavolat lidem, kterým věřím, 

kteří nejsou součástí nějaké mašinérie Hamásu. Nebudu říkat jména těch lidí nahlas, ale mám 

takové lidi a navíc, kromě svých osobních kontaktů, informace Palestinců byly relativně slušné. 

Funguje tam internet, telefony, není to Afghánistán, kde není pokrytí internetem a zároveň to 

není úplně odlehlá oblast někde na východě Konga, kde ani není žádný západní novinář.  

 

Jak vám Izraelci svůj odmítavý postoj k žádostem o cestu do Gazy vysvětlovali?  

 

Izraelci to vysvětlovali tak, že se bojí o naši bezpečnost, že by nás Hamás mohl unést a 

mohli bychom se stát součástí té propagandy a celé té mašinérie. Zároveň mluvili o tom, že tam 

probíhá bombardování a bojí se o naši bezpečnost. Asi to pravda je, protože kdyby se náhodou 

Hamás skutečně rozhodl držet skupinu mezinárodních novinářů, určitě by našel způsob, jak to 

vysvětlit, třeba že jsou to špioni. Zároveň by pro Izrael určitě bylo nepříjemné, kdyby nějaký 

novinář v Gaze zahynul izraelskou zbraní. 

 

Neobrátilo se to nakonec proti nim ve smyslu, že lidé ve výsledku začali fandit 

Palestincům?  
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Nemůžu mluvit za ostatní kolegy, tohle nebyl můj první konflikt tady, já jsem začal o 

osm let dřív druhou intifádou. Novináři mají tendenci, asi celkem asi správnou, když vidí, co se 

děje na místě, kam dopadají rakety a zabíjejí lidi, si dělat starosti o ty lidi, nakonec cílem každé 

války je, aby skončila. A vzhledem k informacím, které byly k dispozici, mohli mít lidé tendenci 

kritizovat víc Izrael, protože on je ten silnější, ten, co ve výsledku zabije více civilistů a napáchá 

víc škody. Že ta válka začala kvůli něčemu, že ji někdo vyprovokoval je druhá věc. Ne všichni 

reportéři, kteří přijeli, dlouhodobě pokrývají tuto oblast, neznají tento geograficky malý, ale 

velmi složitý problém Proto mají tendenci brát věci víc černobíle: “tady umírají děti, ten, kdo 

střílí, je špatný”, ale ten narativ je složitější. Navíc ne každý v té době věděl, co je Hamás zač, 

protože to bylo krátce po převratu. Takže možná neschopnost přístupu na druhou stranu opravdu 

mohla přispět k tomu, že média i veřejnost mohly být kritičtější k Izraeli, než kdyby měli 

možnost vidět i palestinskou stranu.  

 

Jaký je obecně vztah Izraele k médiím? Funguje tam nějaká kontrola nebo cenzura? Co se 

týče přímo izraelských novinářů, platí nějaká pravidla např. o psaní o izraelské vládě, 

propaganda? 

 

Izrael je svobodná země a je možné dělat práci kdekoliv. Je nutnost se akreditovat a v 

rámci toho člověk podepisuje prohlášení, že témata, která se týkají národní bezpečnosti Izraele, 

musí novinář nejdřív předložit k souhlasu vojenskému cenzoru. Izraelská společnost je nesmírně 

svobodomyslná, takže i média jsou tady velmi kritická a nesmířlivá vůči autoritám, vládě, policii 

... daleko více než v České republice. Svobodný přístup k informacím a volný pohyb médií a 

suverenita jsou tady brány jako běžná součást společnosti, a to stejné se respektuje u 

zahraničních médií. 

 

Kdyby se někdo pokusil něco takového nastolit, tak má obrovský problém. To se tady v 

té malé zemi opravdu nepromíjí. Co je propaganda, to je složité … Když je válka, která je 

vedená proti vaší zemi, tak je těžké určit, co je propaganda. Je divné tvářit se, že by izraelská 

média měli neutrálně pokrývat válku, která je vedena proti jejich zemi, to je scestné. Pokud 

někdo bude nazývat propagandou, že tu válku nazírají ze svého pohledu, tak budiž.  
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Je možné být v izraelsko-palestinském konfliktu nestranný a během mediálního pokrývání 

objektivní? 

 

Já to slovo nemám rád. Člověk nemůže jako počítač nebo robot analyzovat, co se děje 

kolem něj. Od toho jsou tady agentury, to není úkol novináře. Úkol novináře je být člověk a 

priori. Vždycky všechno jde přes zkušenosti a životní kréda. Takže jestli je někdo objektivní, tak 

je to ta bytost nad námi, která všechno stvořila. Já si nemyslím, že by měl být novinář objektivní, 

měl by být lidský. Když skupina tří židovských ultranacionalistů unese palestinského kluka, 

přizabije ho, poleje benzinem a upálí ho jenom proto, že je Arab, tak mě nezajímá jejich 

motivace, tam je to jasný. To je horší než vražda. Obráceně, dva dospělý chlapi, sympatizanti 

Hamásu, unesou tři izraelské kluky, kteří mají sloužit jako výměna bratra jednoho z nich, který je 

v izraelské věznici a postřílí je v autě. Mě nezajímá jejich utrpení okupovaných. Je to terorismus, 

chladná vražda. A já během dvouminutové reportáže nebudu vysvětlovat 150 let židovsko-

arabského konfliktu. Proč v tomhle konfliktu se to vyžaduje víc než v jakémkoliv jiném? 

Nemůžete vysvětlit všechno, co se tady stalo v jedné reportáži nebo novinovém článku. Ať je 

posuzovaná práce kontinuálního zpravodajství Jsou stovky lidí, kteří mají výhrady vůči mému 

pokrývání konfliktu nejenom tady. To je v pořádku, kritické myšlení vítám. Člověk se musí 

snažit být maximálně vyrovnaný, pokud má nějaké sympatie, neměl by je projevovat, ale 

zároveň by neměl přestat být člověk.  

 

Je nějaká zkušenost, kterou jste během operace Lité olovo získal, která má obecnou 

platnost? 

 

Každá práce v konfliktní zóně přináší nové cenné zkušenosti, které se dají uplatnit při 

další obdobné práci. Z operace Lité olovo jsem si žádnou specifickou zkušenost nepřivezl. Snad 

s výjimkou poučky „nikdy si nestoupej před dělo, které se chystá vystřelit.“ Stát dvacet metrů od 

125mm houfnice, která vám na hlavou vypálí granát, velmi jasně ilustruje, jak se cítili vojáci 

v zákopech první světové války. 

 

Když s odstupem zhodnotíte práci při pokrývání operace Lité olovo, co byste budoucím 

reportérům poradil, čeho byste se vyvaroval? 



11 
 

 

Stejně jako v každé jiné válce je třeba dát si pozor na propagandu a manipulování 

informacemi jednotlivých válčících stran. Nejčistší je soustředit se na prostor, ve kterém se 

reportér pohybuje, kde sám vidí a slyší, co se děje z první ruky. Naopak snažit se z jedné malé 

části válčiště obsáhnout celou válku je vždy velmi složité, ne-li nemožné. 

 

Co obnáší válečné zpravodajství, v čem je specifické a jaké hlavní etické zásady by měl 

válečný novinář dodržovat? Jakým způsobem novináři dělají, aby si zachovali odstup 

(např. při konfrontaci se smrtí)? 

 

Je specifické především ve fyzickém nebezpečí aktérů, včetně novináře samotného, ve 

vypjatosti a nepředvídatelnosti probíhajících událostí a ve značných nesnázích při získávání 

informací. Novinář musí především zůstat člověkem, empatickým a necynickým vůči utrpení 

jiných. Musí se držet zdravého rozumu i zdravého kritického odstupu od informací, které 

získává, zvlášť ze strany zúčastněných stran. Udržet si odstup od smrti, utrpení je značně složité 

a podle mě ani záhodné. Jde jen o to zachovat si zdravý úsudek a ubránit se zakalení schopnosti 

hledat důvěryhodné informace. 

 

Srovnání českého válečného zpravodajství teď a dejme tomu před deseti lety. Proč se teď 

už tolik nejezdí? Jsou v současnosti nějaké konflikty, o kterých nejsme v Česku dostatečně 

informováni? 

 

Finanční krize, která dolehla i v na česká média, znamená stále větší důraz na politické a 

domácí zpravodajství a slepé oklešťování toho zahraničního. Někdejší silné reportáže 

z vypjatých zahraničních událostí se takřka z tisku vytratily. Systematické pokrývání krizí dnes 

zajišťují jen veřejnoprávní média, kterým zajištěné koncesionářské příjmy zajišťují možnost 

udržovat síť zahraničních zpravodajů. Kvalitativně se česká válečná žurnalistika vyvíjí souběžně 

se světovou především v technologickém směru, který umožňuje stále rychlejší pokrytí 

konfliktních zón se stále vyšší frekvencí autentických příspěvků. Zároveň se původní válečná 

žurnalistika ocitá i v Česku pod tvrdým tlakem nezpravodajských a otevřeně či skrytě 
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propagandistických zdrojů sloužících EU a NATO nepřátelských zahraničních mocností, 

především současného Ruska.  

 

 

 

 

 

 

 
 


