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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Mediální obraz ČR v arabském internetovém 

zpravodajství se zaměřuje na analýzu mediální reprezentace České republiky 

v arabském internetovém zpravodajství, konkrétně na serverech al-Džazíry, al-Arabíjy  

a ORTASu. Tato analýza se zaměřuje na období od června 2015 do června 2016. To 

především z toho důvodu, že v Evropě vrcholila migrační krize a zároveň v České 

republice eskalovaly protimuslimské nálady, docházelo k demonstracím proti 

uprchlíkům a ke vzniku nových protimuslimských hnutí. Cílem práce je zjistit, jak 

vypadal mediální obraz České republiky v jednotlivých zkoumaných médiích a jak se 

výsledné mediální obrazy od sebe odlišovaly. Analýza je prováděna kombinací 

kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy na vzorku celkem 434 příspěvků, které se 

zmiňovaly o České republice. Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy tato práce 

sleduje, jaký mediální prostor arabská média poskytla zprávám o České republice, jaká 

tematická agenda se pojí s jednotlivými zkoumanými servery a jací aktéři  

a zpravodajské zdroje u těchto serverů dominují. Po získání výsledků kvantitativní 

obsahové analýzy a identifikaci stěžejních parametrů se práce snaží pomocí kvalitativní 

analýzy prozkoumat hlubší příčiny a širší souvislosti zkoumaného problému.  

 

Abstract 

The bachelor thesis titled „The Media Image of the Czech Republic in Arabic 

Web News“ is focused on the analysis of the media representation of the Czech 

Republic in Arabic Web News, namely in al-Jazeera, al-Arabiya and ORTAS. This 

analysis is focused on the period from June 2015 to June 2016. This was mainly due to 



 

the fact that in Europe culminated the migration crisis and in the Czech Republic 

escalated the anti-Muslim moods and also there were demonstrations against refugees 

and new anti-Muslim movements. The overall goal of the thesis is to determine how the 

media image of the Czech Republic is presented in studied media and how are the 

resulting media images different from each other. The analysis has been made by 

combining quantitative and qualitative content analysis on a sample of 434 

contributions that mentioned the Czech Republic. Through a quantitative content 

analysis the thesis find out which media space the Arab media has provided to the 

Czech Republic. After obtaining the results of quantitative content analysis and 

identifying the key parameters, the thesis tries to explore the deeper causes and the 

broader context by using qualitative analysis. 
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Úvod 

Média zprostředkovávají svým příjemcům kontakt se společenskou realitou  

a děním. Hrají tak velmi důležitou roli v našem formování pohledu na svět. V některých 

případech nemohou příjemci tento předkládaný mediální obraz porovnat s vlastními 

zkušenostmi či informacemi získanými jinými druhy komunikace. Tím pádem média 

představují jediný zdroj informací o určitém jevu, a tedy i jediný zdroj pro utváření 

celkového souboru postojů a názorů. Předpokládám, že přímá zkušenost s Českou 

republikou není mezi arabským obyvatelstvem příliš rozšířená a objevuje se jen  

u bohaté vrstvy obyvatelstva. Proto se domnívám, že největší množství informací  

o České republice jim zprostředkovávají právě média. 

 

Předkládaná bakalářská práce nese název Mediální obraz ČR v arabském 

internetovém zpravodajství. Jak z názvu vyplývá, je cílem této práce přiblížit podobu 

mediálního obrazu České republiky z hlediska vybraných arabských médií. Ve své práci 

se zaměřím konkrétně na tři arabské zpravodajské servery. A to na al-Džazíru,  

al-Arabíju a ORTAS. Při jejich analýze se pokusím zjistit, jak ve sledovaném období od 

června roku 2015 do června roku 2016 byla Česká republika prezentována a s jakými 

tématy a aktéry byla nejčastěji spojována. Zároveň bych ráda jednotlivé mediální obrazy 

mezi sebou porovnala a určila, v čem se liší. Důvodem pro výběr tohoto období byla 

především rostoucí migrační krize, která v tomto období vrcholila. Zároveň v České 

republice eskalovaly protimuslimské nálady, docházelo k demonstracím proti 

uprchlíkům a ke vzniku nových protimuslimských hnutí. Čeští politici se v tomto 

období museli vypořádat s otázkou kvótního přerozdělování uprchlíků v rámci Evropské 

unie a zaujmout stanovisko.  

 

Téma práce jsem zvolila z toho důvodu, že mediální obraz České republiky  

v arabských médiích nebyl do této doby a v této podobě systematicky zpracován. 

Výsledky analýzy by proto mohly přinést dosud neznámé poznatky o způsobu 

reprezentace České republiky v arabském světě. Zároveň se jedná o téma, které je mi 

blízké, jelikož mám zájem o dění na Blízkém východě a arabský jazyk, který jsem 

studovala na Západočeské univerzitě v Plzni. Zde jsem absolvovala bakalářský studijní 

obor Blízkovýchodní studia, který je zaměřený na reálie a dějiny regionu Blízkého 
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východu od starověku po současnost. Zároveň se zabývá problematikou judaismu  

a islámu a v neposlední řadě rozvíjí znalost arabštiny či ivritu. 

 

Práce je dělena na několik základních kapitol, z nichž jsou některé dále 

rozčleněny. V kapitole Úvod jsou uvedeny základní informace o tématu a obsah práce. 

Následuje kapitola pojednávající o médiích v nesvobodných podmínkách. Tato kapitola 

má pro celou práci zásadní význam, jelikož reflektuje omezenost svobody médií 

v arabském světě. Na ní navazuje kapitola Mediální teorie, která obsahuje šest 

podkapitol. V nich jsou přiblíženy a popsány jednotlivé mediální teorie stěžejní pro tuto 

práci. První z nich se zabývá mediální reprezentací a konstrukcí mediální reality, poté 

následuje podkapitola zabývající se stereotypizací v médiích, která je často spojená 

s vytvářením mediálního obrazu. Práce pokračuje podkapitolou Agenda setting, kde se 

snažím objasnit principy mediálního nastolování agendy v médiích a následně s tím 

spojeného gatekeepingu. Dále práce navazuje přiblížením framingu, tedy zarámování  

a primingu, neboli vypíchnutí informací ve zpravodajství. Poté se zaměřím na typologii 

zpráv dle rozlišení Tuchmanové. Pro tuto práci je důležité především rozlišení hard 

news a soft news, které bude předmětem výzkumu. Poslední podkapitola se zabývá 

zpravodajskými hodnotami, jež musí událost splňovat, aby byla vhodná pro 

zpravodajství. Po těchto teoretických základech se krátce věnuji pozadí vývoje 

arabských médií, abych tuto problematiku zasadila do širších souvislostí a pomohla  

ke komplexnějšímu pochopení zkoumaného problému. Poté následuje stručná základní 

charakteristika zkoumaných médií. Dále shrnu základní údaje o jednotlivých metodách 

zkoumání mediálních obsahů. V této části jsem vycházela především z práce Jana 

Hendla. Následuje prezentace výsledků kvantitativní a kvalitativní analýzy, kde uvedu 

odpovědi na výzkumné otázky. 

 

U uvedených arabských názvů jsem používala transkripci podle klíče Luboše 

Kropáčka v publikaci Duchovní cesty islámu1. V případě jiných jazyků jsem 

upřednostňovala ponechat je v originální podobě, pokud mi nebyl znám jejich český 

ekvivalent. Součástí předkládané práce jsou také přílohy. Tabulky a grafy zachycující 

výsledky analýzy jsou součástí samotného textu, jsou doplněny u informací, k nimž se 

přímo vztahují. Toto umístění je zapříčiněno usnadněním orientace a přehlednosti  

                                                 
1  KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Šesté, opravené vydání. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 

978-80-7429-598-0. 
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v textu. Přílohy na konci práce obsahují kódovací knihu se seznamem všech 

proměnných, podle které analýza probíhala. Kódovací arch je zaznamenán na CD disku, 

který je přiložen k této práci.   

1. Média v nesvobodných podmínkách  

V dnešní době je svoboda projevu uznávána jako univerzální lidské právo. 

Článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanovuje: „Každý 

má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu mluvit, přijímat  

a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, nebo 

písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle 

volby.“2 Ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé, čelí v současné době toto právo 

výzvám více než kdykoliv předtím. Souvisí to především s rychlým nárůstem informací 

a rozvojem komunikačních technologií.3 Média provází historický vývoj již po staletí  

a stala se nedílnou součástí téměř každé světové společnosti. Mediální systémy 

jednotlivých regionů a zemí se však vzájemně velmi liší. Mediálním systémem  

se rozumí spojení různých médií, která vytvářejí celek, jehož části jsou různě propojeny  

a vzájemně spolupracují.4 Dynamika a vývoj mediálního systému je ovlivněn 

působením tržní síly, technologiemi, sociální a ekonomickou proměnou nebo 

politickými či taktickými cíli.5 

 

Mediálně vědní reflexi problematiky mediálních systémů představuje publikace 

autorů Freda Sieberta, Theodora Petersona a Wilbura Schramma Čtyři teorie tisku, která 

byla vydána v roce 1956. Navzdory zavádějícímu názvu, který odkazuje pouze na tisk, 

se však autoři zabývají všemi prostředky masové komunikace. Kniha pojednává  

o čtyřech normativních teoriích, které odráží vztah mezi politickým systémem v zemi  

a médii. Tyto modely (druhy) řízení médií jsou: autoritářský, liberální, model sociální 

odpovědnosti a sovětský model.6 Čtyři teorie tisku představovaly zlomový okamžik pro 

                                                 
2  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (uveřejněný ve vyhlášce Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 120/1976 Sb.) 
3  MOLNÁR, Péter. Free Speech and Censorship Around the Globe. Budapest: Central European 

University Press, 2015. ISBN 9789633860564, s. 1. 
4  BASTIANSEN, Henrik G. (2008). Media History and the Study of Media Systems (In: Media History, 

Volume 14, Number 1 April 2008 ed.). Oxfordshire, UK: Routledge/Taylor &Francis 

Group. ISSN 1368-8804, s. 95. 
5  JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3, s. 58. 
6  FRED S. SIEBERT, Theodore PETERSON a Wilbur SCHRAMM. Four theories of the press: the 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1368-8804
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studium médií a získaly pozici privilegované mediální teorie. Přesto se jí dostalo  

i kritiky. Jedním ze skeptiků v utváření jakýchkoliv „teorií tisku“ je např. McQuail. Ten 

tvrdí, že „ve většině zemí média nevytvářejí žádný jednotný ‚systém' s jednotným cílem 

nebo filozofií, ale skládají se z mnoha jednotlivých, překrývajících se a často 

nesourodých prvků s odpovídajícími rozdíly v normativním očekávání i skutečné 

regulaci“7. Od 50. let 20. století došlo k několika revizím původního modelu 

mediálních systémů, např. Wiliams (1969)8, Picard (1985)9 či Hallin-Mancini (2008)10.  

 

Pro potřeby této práce, která se zabývá médii v arabském světě, je stěžejní 

především již zmíněná autoritářská teorie. Podle Sieberta se jedná o teorii, „podle které 

je tisk jako instituce kontrolována ve svých funkcích a činnostech organizovanou 

společností prostřednictvím jiné instituce – vlády.“11 Ze všech navržených je 

autoritářská teorie tou nejstarší a vychází z filosofie absolutistické moci panovníka či 

jeho vlády. Média byla využívána k propagaci jejich politiky a pro získání veřejné 

podpory. Nebylo možné panovníkovi oponovat a stát v opozici. Média byla zároveň 

kontrolována pomocí licencí a cenzury. Soukromé vlastnictví tisku bylo možné jen se 

ziskem zvláštního povolení, které mohlo být kdykoliv odebráno. V některých případech 

hrozily autorům také vysoké pokuty a tělesné tresty.12 Tento systém položil základy 

mnoha národním mediálním systémům po celém světě. Některé byly postupným 

historickým vývojem revidovány a pozměněny, v některých regionech, jako např.  

v oblasti Blízkého východu a severní Afriky, však tento mediální systém ve větší či 

menší míře přetrvává dodnes. Siebert uvádí možnosti kontroly médií: 1. úplná kontrola 

tisku (Čína), 2. formálně možná politická kritika, ale existuje cenzura, 3. zákonem 

stanovená možnost stíhání novinářů – Irák, Írán, Pákistán, 4. neoficiální metody 

(Turecko).13 

                                                                                                                                               
authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should 

be and do. 13. pr. Urbana: University of Illinois Press, 1984. ISBN 0252724216.  s. 1-2. 
7  MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání, rozšířené a přepracované. Praha: 

Portál, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7367-574-5, s. 195-196. 
8   WILLIAMS, Raymond. 1969. Communications. London: Chatto and Windus. 
9  PICARD, Robert G. The press and the decline of democracy: the democratic socialist response in 

public policy. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1985. ISBN 0313249156. 
10  HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 

politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2. 
11  FRED S. SIEBERT, Theodore PETERSON a Wilbur SCHRAMM. Four theories of the press: the 

authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press 

should be and do. 13. pr. Urbana: University of Illinois Press, 1984. ISBN 0252724216.  s. 10. 
12  Tamtéž, s. 3. 
13  Tamtéž, s. 30. 
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Ani v oblasti Blízkého východu neexistuje jeden mediální systém fungující  

ve všech zemích. Míra zasahování do chodu médií se liší v každé zemi, avšak jak uvádí 

zpráva OSN o lidském rozvoji z roku 2004, můžeme říci, že obvyklý způsob zacházení 

arabských režimů se svobodou projevu je takový, že omezují svobodu žurnalistiky  

a mají legislativně upevněnou možnost cenzury. Existují také předem určená témata, 

která jsou pro novináře tabu a nesmějí o nich referovat. Tyto zákony se vztahují nejen 

na tisk, ale na všechny druhy médií – nově také internet, sociální sítě a blogy. Zpráva 

dále uvádí, že se dá obecně říci, že neexistuje arabský stát s liberálním fungováním 

médií. Čas od času dochází k veřejné diskuzi o svobodě médií, ta ale ve většině případů 

nevede k žádnému řešení, jelikož arabští vládci zastupují názor, že mají právo média 

cenzurovat, aby zabránili státnímu ohrožení.14 Organizace Freedom House, jež se 

zabývá monitoringem svobody médií ve světě, vydala zprávu za rok 2016 zabývající se 

svobodou internetu. Z arabských mediálních systémů nebyl ani jeden ze zkoumaných 

vyhodnocen jako svobodný, naopak ukazuje na velkou míru nesvobody médií, 

blokování webových stránek a množství uvězněných blogerů a uživatelů internetu.15 

 

Tyto praktiky ukazují na rozdíl mezi paradigmatem, ve kterém je zasazeno 

žurnalistické vzdělání a hlavní mediální teorie, a realitou mediální svobody.16 Pokud se 

chceme zabývat mediálním obrazem utvořeným v prostředí nesvobodných médií, 

nesmíme opomíjet, že hlavní mediální teorie týkající se produkce médií byly vytvořeny 

v liberálně-demokratickém prostředí. V prostředí médií zvolených pro potřeby této 

práce se promítají ještě další faktory typické pro média v nesvobodných podmínkách. 

Mezi nimi například ideologická propaganda či cenzura. Autoritářské vládní režimy 

jsou si vědomy, že média mají ohromnou ideologickou moc, která pramení z jejich 

vlastnosti sdělit v jeden okamžik jednu věc milionům příjemců. Média a mediální 

zpravodajství lze chápat jako součást státního aparátu, jehož doménou je infiltrace  

                                                                                                                                               
 
14   JÁSIN, Sabáh, Al-iʿlám… haría fí inhijár, Maktabatu as-šabaka al-karabíja lil-abhat wa an-našir. 

2010, s. 58-59. ISBN 139789953533384. 
15  KELLY, Sanja (et al). Silencing the Messenger: Communication Apps under Pressure [online]. In: 

Freedom House [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-

net-2016. 
16  JOSEPHI, Beate Ursula, ed. Journalism education in countries with limited media freedom. New York: 

Peter Lang, c2010. Mass communication and journalism, v. 1. ISBN 978-1-4331-1085-6, s. 2. 
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do privátní sféry společnosti. Média jsou tedy sociální instituce, které pomáhají ve 

společnosti udržet status quo a společenskou rovnováhu.17 

1.1. Cenzura 

Svoboda projevu je základem každé otevřené demokratické společnosti. Tyto 

zásady mají kořeny v mnoha kulturách, ale v průběhu historických událostí bývaly často 

potlačovány.18 Autoritářské vládní režimy se snaží potlačit, aby se do společnosti 

prostřednictvím médií šířily myšlenky, které by systém ohrožovaly v jeho ideových 

základech nebo překážely ve výkonu jeho společenských funkcí. Proti tomu se systém 

brání preventivní cenzurou, při které některá díla úplně či z části potlačuje.19 Právnický 

slovník D. Hendrycha definuje cenzuru takto: „Cenzura je dnes chápána jako státní 

kontrola informací určených ke zveřejnění, zejména jako dozor, dohled nad tiskem  

i jinými formami svobody projevu.“20 Obecně tedy cenzuru chápeme jako systém či 

praktiky kontrolující zdroje informací a média. Toto může vést k odstranění obsahu, 

který je shledán závadný.  

 

Cenzuru můžeme rozdělit na předběžnou, následnou a autocenzuru. Předběžná 

cenzura znamená, že autorovi určitého díla je znemožněno jeho vyhotovení, či je nucen 

přepracovat zavádějící části před jeho uveřejněním. Následnou cenzurou je naopak 

myšleno jednání, které dodatečně upraví určité dílo. Zavádějící části jsou odstraněny  

a dílo je znovu vydáno bez těchto částí, či jsou tyto části pouze vymazány, a tak vznikají 

v díle bílá místa, či jsou vynechány celé strany, pokud je závadná část rozsáhlejší. 

Třetím způsobem je autocenzura, která bývá definována jako vědomé filtrování 

informací těmi subjekty, jež šíří informace. 21 

 

Slovo cenzura pochází z latinského slova censor, které označuje úředníka, který 

byl zodpovědný za sčítání lidu a za dohled nad morálkou. Vzestup cenzury můžeme 

spojovat s vynálezem knihtisku, po kterém si autority brzy uvědomily, že tisk je třeba 

regulovat. Proto byl v roce 1486 v Mohuči zřízen první místní cenzorní úřad.  Katolická 

                                                 
17  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 164. 
18  MOLNÁR, Péter. Free Speech and Censorship Around the Globe. Budapest: Central European 

University Press, 2015. ISBN 9789633860564, s. 2. 
19  KREJČÍ, Karel, Sociologie literatury. Praha: Grada, 2008. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-

2623-6, s. 116. 
20  HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. s. 65. 
21  KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2009. 2 sv. (1441 s.). ISBN 978-807380-140-3, s. 1100. 
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církev vytvořila v roce 1559 seznam zakázaných knih, který přesahoval 300 vydání 

včetně děl některých z největších vědců a filozofů světa, jako jsou Galileo Galilei, 

Giordano Bruno, René Descartes, John Locke, David Hume a Jean-Jacques Rousseau.22 

Tento čin měl za následek zavádění cenzurní praxe i na dalších místech a vyústil v další 

cenzury. Postupem času se cenzura stala součástí státního aparátu. První organizovanou 

státní cenzuru představuje edikt wormský, který byl vydán Karlem V. v roce 1521.23 

 

1.2. Propaganda  

 Slovo propaganda se do českého jazyka dostalo z latinského výrazu prōpāgare, 

které můžeme přeložit jako „rozšiřovat, rozmnožovat“. Tento výraz se začal rozšiřovat 

v průběhu 17. století především díky působení vatikánského úřadu pro šíření 

římskokatolické víry, který se nazýval Sacra Congregatio de Propaganda Fide 

(Kongregace pro propagaci víry). Hlavním účelem tohoto výboru bylo šířit „pravou“ 

katolickou víru do zemí Nového světa a vymezení vůči protestantismu.24 Propaganda 

nezůstala pouze náboženskou doménou, ale pronikla i do sekulární sféry. Své uplatnění 

našla především v politice, kde vládci již po staletí využívají sílu slov a symbolů  

k dosažení svých cílů. K prvnímu masovému využití propagandistické kampaně došlo 

během 1. světové války. Následně v období 2. světové války se propagandistické úsilí 

vládců zdokonalilo a dostalo více systematický a taktický charakter. Především došlo k 

zapojení do propagandistických aktivit u masových komunikačních prostředků, jako byl 

rozhlas a film. Vrchol propagandistických kampaní potom znamenalo období studené 

války, kdy prostupovala prakticky veškerými aspekty každodenního života.25  

  

Jowett a O´Donnellová definují propagandu jako „úmyslnou, systematickou 

snahu formovat vnímání, manipulovat poznávání a řídit chování za účelem dosažení 

odezvy odpovídající požadovanému záměru propagandisty.26 Z této definice lze 

                                                 
22  MOLNÁR, Péter. Free Speech and Censorship Around the Globe. Budapest: Central European 

University Press, 2015. ISBN 9789633860564, s. 2. 
23  TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno! aneb Ze života soudružky cenzury. 1.vyd. Praha: 

Vydavatelství a nakladatelství MV ČR, 1994. ISBN 80-85821-16-8, s. 5 
24  BENEŠ, Kamil. Teorie propagandy: vybrané typologie [online]. E-polis.cz, 5. srpen 2014. [cit. 2017-

03-06]. ISSN 1801-1438. 
25  ŠIMŮNEK, Michal, Válečná propaganda, Revue pro média, č. 2: Média a politika, vydavatelství Host, 

duben 2002. 
26  JOWETT, Gareth S., O´DONELL, Victoria, Propaganda and Persuasion, Thousands Oaks 2006, s. 2.  
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vyvodit, že hlavním účelem propagandy jako komunikační formy je ovlivnit myšlení či 

chování adresáta tak, aby vyhovovalo záměrům původce propagandy.  

 

Propagandistické taktiky lze rozdělit na základě charakteru zdroje konkrétní 

informace na bílou, černou a šedou. Bílá propaganda je nejmírnější forma, která pracuje 

s pravdivými informacemi, které ale prezentuje tak, aby byl jejich objekt vykreslen v co 

nejlepším světle. Tento typ propagandy je používán i v dobách míru za účelem 

přesvědčit publikum o legitimitě příslušného režimu a ideologie.27 Naopak u černé 

propagandy se setkáváme s nepravdivými informacemi a zdroji, které odkazují  

k neexistující autoritě, vytvářejí a rozšiřují lži, klamy a podvody. „Úspěch či neúspěch 

černé propagandy závisí na ochotě příjemce akceptovat důvěryhodnost zdroje a obsah 

zprávy. Pozornost musí být věnována umístění zdroje a zprávy do společenského, 

kulturního a politického rámce cílové skupiny.“28 Jedná se tedy o nejintenzivnější formu 

propagandy známou např. z nacistického Německa. (Pod taktovkou nacistického 

ministra pro lidovou osvětu a propagandu Josepha Goebbelse). Šedá propaganda 

balancuje někde na pomezí těchto dvou příkladů, jelikož vyniká některými 

charakteristikami obou typů. Zdroj informací bývá nejasný, výběr zpráv účelový  

a přesnost obsahu sdělení nejasná. Beneš upozorňuje, že je šedá propaganda podstatně 

záludnější než propaganda bílá, jelikož „není zde zcela jistá přesnost a pravdivost 

obsahu sdělení“29. 

 

Co se týče cílů propagandy, mohou se lišit dle konkrétní situace a propagandista 

musí vždy zvolit vhodné nástroje a taktiku, která bude těmto situacím vyhovovat. 

Obecně je však můžeme rozdělit na čtyři hlavní strategické cíle: 1) mobilizovat nenávist 

proti nepříteli; 2) uchovat přízeň spojenců; 3) uchovat přátelství, a pokud je to možné, 

zajistit spolupráci s neutrálními; a za 4) demoralizovat nepřítele.30 Důležitou složkou 

propagandy je manipulace. Ta umožňuje ovlivňovat myšlení, chování a postoje lidí. 

Ačkoliv se tyto dva výrazy často chybně považují za shodné, hlavní rozdíl tkví v tom, 

že manipulace musí být skrytá a manipulovaní by si neměli být vědomi toho, že jsou 

                                                 
27  JOWETT, Gareth S., O´DONELL, Victoria, Propaganda and Persuasion, Thousands Oaks 2006, s. 17. 
28  Tamtéž, s. 20.  
29  BENEŠ, Kamil. Teorie propagandy: vybrané typologie [online]. E-polis.cz, 5. srpen 2014. [cit. 2017-

03-06]. ISSN 1801-1438. 
30  JOHNSON-CARTEE, Karen S. a Gary COPELAND. Strategic political communication: rethinking 

social influence, persuasion, and propaganda. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, c2004. 

Communication, media, and politics. ISBN 0-7425-2882-0, s. 185-187 
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manipulováni. Zatímco propaganda je často nezastíraná, při správné manipulaci by 

manipulovaný měl dojít k závěru, že k danému rozhodnutí došel sám.31 Pomocí 

manipulace v médiích šíří autoritářské režimy svou ideologii, a konstruují tak mediální 

„pseudorealitu“. 

 

2. Mediální teorie 

2.1. Mediální reprezentace a konstrukce reality 

Většina populace přistupuje k masovým médiím jako k objektivním 

informačním zdrojům, které věrně odrážejí okolní dění. Média fungují jako instituce, 

které svým příjemcům zprostředkovávají kontakt se společenskou realitou a děním,  

ke kterému by jinak neměli přístup. McQuail však upozorňuje, že média mohou být 

využita jako nástroje moci, kontroly a šíření hegemonie.32 Neměli bychom tedy 

předpokládat, že nám média zprostředkovávají přesný obraz vnější reality. Jak dodává 

Burton a Jirák: „V mediální reprezentaci se promítá stávající ideologie, tedy především 

dominantní postoje, přesvědčení a hodnoty dané společnosti.“33 

 

 Pojem reprezentace je úzce spojen mimo jiné s postavou Stuarta Halla, který se 

jím zabývá v publikaci Representation: Cultural Representations and Signifying 

Practices (1997). V kontextu mediální reprezentace je zásadní Hallovo shrnutí teorií 

reprezentace reality. Ty rozlišuje na reflektivní, intencionální a konstrukcionistické. 

Reflektivní přístup předpokládá, že významy jsou obsaženy ve věcech samých a média 

tyto významy nereprodukují, avšak pouze je odráží jako zrcadlo. Teorie intencionální 

naopak říká, že významy věcí nejsou přímo obsaženy v nich samých, avšak jsou určeny 

záměrem konkrétního autora sdělení. Oproti tomu novější konstrukcionistická teorie 

předpokládá, že významy jsou konstruovány lidmi a ti je do věcí promítají 

prostřednictvím znakových systémů. Tato teorie tedy tvrdí, že masová média realitu 

neodráží, avšak podílí se na její konstrukci.34 

                                                 
31  ILOWIECKI, Maciej, ZASEPA, Tadeusz, Moc a nemoc médií, vydavatelství Trnavské univerzity, 

Bratislava 2003, ISBN 9788022407403, s. 36 
32  MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání, rozšířené a přepracované. Praha: 

Portál, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7367-574-5, s. 89. 
33  BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 

80-85947-67-6, s. 188. 
34  HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Thoasand 

Oaks, New Delhi: Sage Publications & Open University Press, 1997. 402 s. ISBN 0-7619-5432-5, s. 

24-25. 
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Konstrukcionistická teorie reprezentace reality vychází z teorie sociální 

konstrukce reality, kterou v 60. letech 20. století představili Peter Berger a Thomas 

Luckmann ve své knize Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 

Autoři se v tomto díle snaží realitu systematicky vysvětlit coby sociálně vytvářený  

a podmíněný fenomén. Základní myšlenka této teorie je, že realita je sociálně 

konstruována, jelikož společnost byla stvořena člověkem. Tato společnost se lidem jeví 

jako objektivní realita. Zároveň je však člověk sám výtvorem společnosti. Realita je 

podle autorů „vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou  

na naší vůli“, a vědění definují jako „jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli 

určitých vlastností“.35 Realita však nemusí být vždy totožná, a především nemusí být 

pouze jedna – je možná existence bezpočtu realit. Jednotlivé reality se v různých 

společnostech mohou razantně lišit v závislosti na tom, co je v dané společnosti 

považováno za dané. Tuto teorii můžeme shrnout slavným výrokem z téže knihy: 

„Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem 

společnosti.“36 

 

Výraz reprezentace je využíván v několika různých významech. Richard Dyer je 

roku 1985 shrnul do čtyř kategorií: reprezentace, reprezentativnost, předvedení  

a pochopení. Pro potřeby této práce jsou však důležité především první dvě kategorie: 

reprezentace – ta odkazuje na konvence, které platí a užívají se při zobrazování, 

předvádění a zpřítomňování světa příjemcům. Dále reprezentativnost neboli typizace, 

která určuje, do jaké míry jsou osoby v mediálním sdělení typické pro určité sociální 

skupiny. 37 

 

2.2. Stereotypizace 

Mediální reprezentace úzce souvisí s pojmem stereotypizace. Právě 

stereotypizace bývá právě médiím často vyčítána, například při zpodobňování menšin  

a cizinců (v českém prostředí jsou to např. „nepřizpůsobiví“ Romové či „nevychovaní“ 

Rusové). Nesmíme však zapomínat, že stereotypy se objevují nejen v médiích, ale  

                                                 
35  BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii 

vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1, s. 9. 
36  Tamtéž, s. 62. 
37  BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 
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i v každodenním životě. Stereotypy jsou nevyhnutelnou součástí sociální konstrukce 

skutečnosti, které díky zjednodušené reprezentaci určitého projevu, rysu či postoje 

pomáhají v orientaci ve struktuře sociálního systému.38 Poprvé tento jev pojmenoval 

Walter Lippmann ve své knize Public Opinion roku 1922, kdy definoval stereotypy jako 

„uspořádané, více či méně konzistentní obrazy světa“, které se v našich hlavách 

vztahují k ostatním lidem. Nepředstavují sice úplný obraz světa, jsou ale obrazem toho 

světa, na který jsme zvyklí, dobře ho známe a děláme určité očekávané věci. V tomto 

světě se cítíme doma a není divu, že jakákoli narušení stereotypu se jeví jako útok na 

základy našeho vesmíru.39 

 

Lippmannovo chápání stereotypu shrnuje v práci The Matter of Images R. Dyer 

(1993)40 pomocí čtyř základních vlastností, kterými jsou: proces uspořádávání, 

zkratkovitost, odkazování ke světu a vyjadřování našich hodnot. Proces uspořádávání 

chápe jako kategorizaci jevů ve společnosti do snadno pochopitelné podoby. 

Zkratkovitost tkví v jednoduchých a snadno uchopitelných formách reprezentace, které 

vedou rychlou cestou přímo k významu. Odkazování ke světu neboli reference 

vyjadřují, že stereotypy jsou ve společnosti sdílené a předávané a vytvářejí konsensus  

v pohledu na svět. Vyjadřování našich hodnot znamená, že stereotypy jsou v dané 

společnosti platné pouze, dojde-li k přesvědčení, že vyjadřují názor nějaké skupiny.41 

 

Jirák a Köpplová ve své publikaci Masová média definují stereotyp  

takto: „Stereotypem se rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace 

pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež výslovně 

(explicitně) nebo nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, soudů a předpokladů, 

týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje“ 42 

 

                                                                                                                                               
80-85947-67-6, s. 186. 

38  Tamtéž, s. 189. 
39  LIPMANN, Walter, Public Opinion, New York: Hardcourt, Brace and Company. 288 p. ISBN 978-

0684833279, s. 95. 
40  DYER, Richard. The Matter of Images: Essays on Representation. Second Edition. London, New York: 

Routledge, 2002. 184 s. ISBN 0-415-25495-7. 
41  BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 

80-85947-67-6, s. 190. 
42  JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3, s. 299-300. 
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2.3. Agenda setting 

Média neovlivňují své příjemce pouze krátkodobě a s okamžitým účinkem. 

Prostřednictvím nastolování témat ve společnosti na ní mají mnohem důležitější  

a dlouhodobější účinek. Tento jev se nazývá agenda setting (česky nastolování agendy) 

a vychází z myšlenky, že tím, jak si média vybírají témata – některá vyzdvihují  

a některá naopak opomíjejí, určují, co má být pro společnost důležité. Trampota k této 

problematice dodává: „Nastolování agendy nepojednává o výběru jedné události  

do zpráv, ale týká se spíše dlouhodobějšího a kumulativního účinku opakovaného 

výběru. Jde o agregovaný vliv velkého množství sdělení, přičemž každé z nich má 

rozdílný obsah, ale všechny pojednávají o stejném tématu.“43 

 

Koncept nastolování agendy definoval Maxwell McCombs a Don Shaw ve své 

studii z roku 1972 The Agenda-Setting Function of Mass Media, ve které přišli 

s tvrzením, že „agenda médií nastoluje veřejnou agendu“.44 Pro téma této bakalářské 

práce je koncept agenda setting velmi důležitým aspektem. Arabští čtenáři ve většině 

případech nemohou své znalosti o České republice čerpat z jiných zdrojů, než je 

zpravodajství, a tak arabská média významně spoluurčují, co si o ní budou myslet  

a v jakých souvislostech o ní budou přemýšlet. S konceptem agendy setting souvisí také 

pojem gatekeepingu, se kterým přišel ve své studii The Gate Keeper David M. White  

v padesátých letech 20. století. Gatekeeper je dle jeho pohledu jakýsi „vrátný“, který 

hlídá „mediální bránu“ a který rozhoduje, která témata se stanou zprávou a která 

nikoliv. V praxi jsou tito gatekeepeři redaktory a editory jednotlivých redakcí, kteří se 

ve své profesi setkávají s ohromným množstvím potenciálních zpráv a kteří tato témata 

musí vyselektovat a rozhodnout, která se dostanou do zpravodajství. Sám White popsal 

výběr zpráv jako „racionální proces na úrovni jednotlivce, kde editor provádějící 

gatekeeping proti sobě staví obecné hodnoty kvalitního zpravodajství – jako je mix 

určitých témat a důležitost informací – a svoje osobní preference a hodnoty.“ 45 

 

White vnímal redaktora jako zcela autonomní osobnost, která rozhoduje  

o výběru zpráv na základě svých preferencí. Na rozhodování redaktora však má vliv 

                                                 
43  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 112-113. 
44  MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 30. 
45  WHITE, Daniel M. The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News. In Berkowitz, D. (ed.), 

Social meanings of news: a text-reader. London: SAGE, 1997, s. 383-390. 
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řada dalších faktorů, mezi které patří např. individuální a organizační rutiny či 

vlastnické vztahy.46 V rámci médií arabského světa má na funkci gatekeepera největší 

vliv intenzita ideologické propagandy dané země. Proto v tomto případě nemůžeme o 

redaktorech ve vybraných médiích uvažovat jako o nezávislých gatekeeperech, co se 

výběru zpráv týče. Rami Khouri k tomuto tématu dodává: „Arabské satelitní stanice 

určitě rozšířily řadu novinek a názorů. Bylo by však nadměrně optimistické se domnívat, 

že tyto televizní služby ovlivnily povahu politických systémů arabského světa. Ve 

skutečnosti mohou mít přesně opačný dopad – a to podporování autokratických 

politických režimů, spíše než jejich uvolňování a podporu demokracie.“47 

 

 

2.4. Framing a priming 

S postupným rozvojem výzkumu nastolování agendy se ukázalo, že badatelé sice 

zkoumají problematiku témat, která si jednotlivá média vybírají a zveřejňují, avšak 

opomíjejí sledovat, jakým způsobem témata zpracovávají. V tzv. druhé úrovni 

nastolování agendy si již badatelé začínají všímat, jaké vlastnosti mohou média  

u jednotlivých témat zdůraznit, či naopak vynechat. Jednotlivé události se také dají 

zarámovat různými způsoby a ovlivňují, jak bude událost vnímána příjemci.48 Toto 

zarámování se nazývá framing a podrobněji se mu věnoval McCombs, který uvedl, že: 

 

„Většina rámců má sklon ke komplexnosti, protože obsahují nebo implikují 

množství atributů nižšího řádu. Jinými slovy, rámce jsou organizující principy, které 

zahrnují a zdůrazňují určité atributy nižšího řádu na úkor mnoha dalších. Rámce slouží 

jako výkonné prostředky spojování mikroatributů, a v důsledku je tedy lze považovat za 

makroatributy.“49 Framing tedy označuje způsob, jakým je dané téma příjemci 

vyloženo. Jedná se o myšlenku, v níž je každý mediální obsah zasazen do určitého 

kontextu, v němž jsou některé faktory informace zdůrazněny a jiné naopak upozaděny.  

 

                                                 
46  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 43.  
47  KHOURI, Rami. (2001, May 9). Arab satellite TV: Promoting democracy or autocracy? Retrieved 

October 5, 2001, from http://msanews.mynet.net/Scholars/Khouri/ 
48  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 122. 
49  MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 134. 
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Dalším předmětem zájmu se v pozdějších výzkumech stal priming, neboli 

„vypíchnutí“. V mediálních obsazích se priming projevuje především jako jednotlivá 

vodítka, jež mají příjemce usměrnit ve vnímání významu sdělení. Zdůrazňují například 

určité podrobnosti událostí či aktéra. Priming tedy může zásadním způsobem určit, 

kterou část obsahu bude publikum považovat za důležitou a bude jí věnovat zvýšenou 

pozornost.50 

 

2.5. Typologie zpráv 

„Zpráva, coby základní kámen zpravodajství, je definována jako žurnalisticky 

zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, stane nebo nestane nebo  

o změně nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky při tom pouze zaznamenává, 

sumarizuje a konstatuje.“51 Takto definuje zprávu ve své knize Zpravodajství v médiích 

Osvaldová. Zprávy je možné dělit dle mnoha kritérií a zpracovatelských záměrů. Dvě 

zásadní typologie, založené na klasifikaci zpráv podle jejich aktuálnosti a způsobu 

zpracování v čase, představila Gaye Tuchmanová ve své knize Making News. Její první 

typologie rozlišuje zprávy na hard news a soft news.  

 

Hard news jsou zprávy, které je z nějakého důvodu nutné aktuálně a okamžitě 

zpracovat a zařadit do zpráv, neboť se zanedlouho stanou zastaralé. Jedná se zpravidla  

o zprávy referující o aktuálních událostech, jež proběhly v bezprostřední časové 

blízkosti. Z definice vyplývá, že takovými zprávami jsou např. jednání vlády a 

politických stran, jejich sdělení a rozhodnutí, legislativní změny či různá neštěstí. Oproti 

tomu jsou soft news charakterizované jako doplňující informace, které se vyznačují 

spíše určitým zajímavým tématem a časový rámec u nich nehraje podstatnou roli. Tyto 

zprávy se věnují běžným tématům a každodennímu životu lidí. Sama autorka však 

upozorňuje na problematické vymezení hranic mezi jednotlivými kategoriemi.52 

Tuchmanová je autorkou také druhé klasifikace zpráv, která pak pracuje s termíny 

bezprostřední zprávy (spot news), vyvíjející se zprávy (developing news) a průběžné 

zprávy (continuing news).  

 

                                                 
50  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 123-124. 
51  OSVALDOVÁ, Barbora; LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 

ISBN 80-246-0248-2, s. 22. 
52  TUCHMAN, Gay. Making News: A Study in the Construction of Reality. London: Collier Macmillian 

Publishers, 1978. ISBN 0-02-932960-4, s. 47-48. 
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Dalším příkladem rozlišení zpráv může být obecná typologie Johna Hartleyho  

z roku 1982, která zprávy rozlišuje na několik kategorií. První z nich jsou politické 

události definované vládou, či představiteli politické sféry. Dále ekonomické události, 

které jsou prezentovány na pozadí soukromých společností. Potom zahraniční události 

popisované jako vztahy vlád mezi sebou a domácí události, jež zahrnují širokou škálu 

referentů a příběhů. Další kategorií jsou příležitostné události, mezi které zahrnuje autor 

především neštěstí či naopak oslavy a poslední kategorií je sport. K této typologii 

Trampota dodává, že „ačkoliv je tato typologie jen jednou z mnoha, Hartley v ní 

správně poukazuje na skutečnost, že v rámci jednotlivých typů se opakují určité zaběhlé 

způsoby jejich zpracovávání včetně jejich typických projevů“53. 

 

2.6. Zpravodajské hodnoty 

Zpravodajské obsahy jsou formovány na základě určitých ustálených pravidel.  

V jedné z předešlých kapitol jsem již nastínila problematiku gatekeepingu. Nelze však 

opomenout vliv dalších skupin, jako jsou inzerenti, public relations a další nátlakové 

skupiny. Otázkou, proč jsou některé zprávy pro novináře zajímavější než jiné, se zabývá 

a snaží se vysvětlit koncept zpravodajských hodnot (news values). Tato teorie vychází  

z předpokladu, že proces výběru zpráv nepodléhá pouze subjektivnímu výběru 

jednotlivců, ale je ovlivněn ustálenými představami o různé míře důležitosti 

jednotlivých vlastností zpráv. Jirák zpravodajské hodnoty popisuje jako „faktory, díky 

nimž může určitá událost překročit práh pozornosti médií a stát se předmětem 

zpravodajství“54. Poprvé tento termín použil Walter Lipmann ve své knize Public 

Opinion a později na něj navázali a přinesli metodologicky podloženou analýzu norští 

analytikové Galtung a Rugeová v roce 1965. 

 

 Základem teorie o zpravodajských hodnotách je popis kritérií, která musí nějaká 

událost splňovat, aby se stala zprávou. Galung a Rugová identifikovali při své studii The 

Structure of Foreign News celkem 12 obecných zpravodajských hodnot: frekvence, práh 

pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah  

k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizace a negativita. Autoři uvádějí, 

že čím více událost odpovídá uvedeným kritériím, tím má vyšší šanci stát se zprávou. 

                                                 
53  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8. s. 29-30. 
54  BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 

80-85947-67-6, s. 240. 
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Případně musí být některá ze zpravodajských hodnot velice výrazná. Zároveň uvádějí, 

že budou tyto hodnoty, na jejichž základě byla událost vybrána, v následné zprávě 

zdůrazněny.55 

 

I tato teorie o zpravodajských hodnotách však byla vytvořena a může být 

spolehlivě aplikována hlavně pro liberálně-demokratické režimy. Jelikož se tato práce 

zabývá médii v arabském světě, které nemůžeme považovat za nezávislá, musíme 

uvažovat o dalších faktorech, které rozhodují o zpravodajské hodnotě jednotlivých 

událostí. Jak jsem již uváděla v předešlé kapitole Média v nesvobodných podmínkách 

této práce, autoritářské režimy udržují kontrolu nad mediálními systémy a zasahují do 

jejich chodu. Obsahově tedy jejich zpravodajství jen velmi zřídka naruší status quo dané 

země či se dopustí polemiky se stávajícím režimem. 

 

3. Pozadí vývoje arabských médií 
 

Arabský svět byl po dlouhá staletí kolébkou věd a inovací. V 16. století se však 

dostal pod nadvládu Osmanské říše a později Velké Británie a Francie, jež si vytvořily  

z některých arabských států své kolonie. Díky nestabilitě regionu docházelo v arabském 

světě ke stagnaci a nedošlo ke srovnatelnému rozvoji jako v západním světě. Západní 

svět se na arabskou populaci díval jako na barbarskou a zaostalou, ačkoliv evropská 

vzdělanost byla mnohdy postavena na základech, jež položili arabští učenci. Za 

nadvlády západních kolonistů, tedy v období politických turbulencí, vzrůstajícího 

arabského nacionalismu a antiimperialismu došlo v arabských zemích k rozvoji tisku. 

Mezi hlavní osobnosti arabského nacionalismu patřili např. Jamal al-Dín al-Afghání  

a Muhhamad Abduh, kteří společně vydávali časopis al-ʿUrwa al-Wuthqa.56 Co se týče 

dalšího rozvoje tisku, došlo k první větší aktivitě v Egyptě za vlády Muhhamada Alího. 

Většina obyvatelstva však nebyla gramotná, takže výtisky zůstávaly ve skladech. Mezi 

další vyspělejší oblasti patřily v oblasti tisku Libanon, Sýrie a Palestina. Zbytek 

                                                 
55  GALTUNG, J.; RUGE, M.H. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and 

Cyprus Crises in Four Foreign Newspapers. Journal of International Peace Research. 1965, 2. s. 64-

91. 
56  MOTADEL, David. Islam and the European empires. Oxford University Press, 2014. ISBN 

9780199668311, s. 132. 
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arabského světa se s tiskem setkával velmi pomalým tempem. V oblasti Perského zálivu 

až během 20. století. 57 

 

Také v éře televizního vysílání byl arabský svět pozadu. Televizní stanice sice 

existovaly, avšak vysílaly pouze státní slavnostní události, či jen přeříkávaly tiskové 

zprávy z vládních kruhů. Nemůžeme se tedy bavit o žurnalistice či televizním 

zpravodajství, jaké známe ze západního světa. Navíc ne všude byla televize vítaným 

přínosem. V Saúdské Arábii došlo kvůli zavedení televize k masivním celostátním 

nepokojům a demonstracím především z řad islámských fundamentalistů, kteří 

považovali televizi za bid´u58. Nepokoje vyvrcholily zavražděním krále Fajsala roku 

1975.59 K rozmachu televizních stanic, jak je známe, došlo až po období první války  

v Zálivu roku 1991. Tento nebývalý rozmach bývá označován jako The CNN effect. 

CNN v té době přinášela masivní mediální pokrytí válečných operací 24 hodin denně. 

Po této zkušenosti došlo k zavádění nových stanic, jako byla al-Džazíra či al-Arabíja.60 

 

Společným znakem médií v arabském světě je především větší či menší míra 

zásahu státu do chodu médií. Většina médií podléhá dohledu vládních autorit nad svými 

obsahy. Pouze malé množství médií můžeme považovat za nezávislé a objektivní. Stát 

do chodu médií může zasahovat prostřednictvím legislativních a restriktivních nařízení. 

Ve většině zemí se ale zároveň objevuje autocenzura, kdy jsou média sama loajální  

k vládě a nepublikují nic proti jejímu režimu. Toto platí např. pro státy Zálivu. Co se 

týče větší míry volnosti médií, ukazuje William Rugh především na oblast Libanonu, 

Maroka či Kuvajtu.61 

 

Internet v arabském světě zažíval svůj boom na počátku 21. století. Mezi lety 

2000–2005 došlo k 311% nárůstu arabsky mluvících uživatelů internetu. Oblíbenost 

internetu v jeho počátcích tkvěla hlavně v menší míře zasahování státu a cenzury do 

jeho prostředí, čímž se odlišoval od tradičních médií. Ačkoli postupem času se vlády 

                                                 
57  MELLOR, Noha. Arab media: globalization and emerging media industries. Malden, MA: Polity, 

2011. ISBN 07-456-4534-8, s. 35. 
58  Nepřípustná odchylka, novota – vše, co nebylo v době Prorokovo, je bid´a. 
59  CAVENDISH, Marshall, Islamic beliefs, practices, and cultures, N.Y.: Marshall Cavendish Reference, 

2010. ISBN 9780761479260. s. 304. 
60  SCHLEIFE, Abdallah Schleife. Media and Religion in the Arab/Islamic World. Revista de Ştiinţe 

Politice [online]. 2010(26) [cit. 2017-01-11, s. 133. 
61  RUGH, William A. Arab mass media: newspapers, radio, and television in Arab politics. Westport, 

Conn.: Praeger, 2004. ISBN 0275982122, s. 25–26. 
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jednotlivých států uchýlily k blokování přístupu k různým internetovým stránkám  

a sociálním sítím. Tyto restrikce vyvrcholily obzvláště po událostech Arabského jara62, 

kdy byly sociální sítě označeny za hybatele revoluce a spousta blogerů byla uvězněna  

a perzekvována. Užití internetu v arabském světě stojí na dvou hlavních základech: 

internetové zpravodajství a blogování. Od počátku milénia docházelo k velkému nárůstu 

internetových zpravodajských serverů. Situace využila mimo jiné také TV stanice  

al-Džazíra, která již v roce 2001 zavedla svou internetovou verzi a která měla ihned 

denní návštěvnost 300 tisíc uživatelů. V roce 2005 již mělo svou internetovou verzi 120 

časopisů a magazínů. Velkou popularitu si získalo také blogování. V regionu, kterému 

dlouho dominovala státem vlastněná média, bylo vyjádření svého politického názoru 

vítanou novinkou. První roky blogování patřily převážně uživatelům z Libanonu, Sýrie 

a Jordánska. Postupně se však stalo oblíbené napříč arabským regionem. Ačkoli nelze  

v současné době internet v arabském světě považovat za otevřený a státy čím dál více 

zasahují do jeho chodu, stal se internet běžnou součástí každodenního života pro velkou 

část arabsky mluvící společnosti.63 

 

Dle organizace Internet World Stats, která se zabývá monitoringem užívání 

internetu, využívalo v roce 2015 internet z celkového počtu 380 milionů arabsky 

mluvících osob asi 35,8 %. 45 milionů osob pak byli aktivní uživatelé Facebooku.64 

Dubai School of Governance publikovala roku 2013 komplexní regionální studii, která 

analyzuje trendy v používání internetu v arabském regionu. Celkem se výzkumu 

zúčastnilo 3373 respondentů ze všech zemí v arabském regionu. Výzkum ukázal, že  

61 % dotázaných využívá internet prostřednictvím laptopů, desktopů či smartphonů  

a pouze 2 % žádný z uvedených předmětů nevlastní. 28 % účastníků označilo sociální 

sítě za primární zdroj informací a 54 % účastníků potvrdilo, že se na Facebook připojí 

více než jednou denně.65 

 

 

                                                 
62  Jako Arabské jaro je označována vlna protestů, povstání a bojů za demokratizaci, které probíhaly od 

roku 2010 ve většině arabských států a zapříčinily pád několika autoritářských vládců. 
63  AYISH, Muhammad I. The new Arab public sphere. Berlin: Frank, c2008, s. 169–170. Medien und 

politische Kommunikation-- Naher Osten und islamische Welt, Bd. 15. ISBN 3865961681, s. 169-170. 
64  Arabic Speaking Internet Users Statistics. Internet World Stats [online]. Miniwatts Marketing Group, 

2015 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/stats19.htm 
65  SALEM, Fadi a Sara ALSHAER. The Arab World Online: Trends in Internet Usage in the Arab 

Region [online]. Dubai, 2013 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: 

https://img0bm.b8cdn.com/images/uploads/article_docs/dsg-gip_bayt_report_final_16822_EN.pdf 
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4. Základní charakteristika zkoumaných médií 

4.1 Al-Džazíra 

Televizní stanice al-Džazíra se zrodila roku 1996 na popud katarského emíra 

Hamáda bin Chalífy al-Sáního, který najal pracovníky nedávno zrušené BBC Arabic 

Television a investoval do začátku nového kanálu 140 milionů dolarů. Během krátké 

doby se z al-Džazíry stala nejsledovanější TV stanice napříč arabským světem. Po 

deseti letech svého působení se stala primárním zdrojem informací pro 70 % arabských 

diváků. Sídlo má v hlavním městě Kataru, v Dauhá.66 

 

Od svého počátku se chtěla odlišit od ostatních arabských kanálů, kterým 

dominovaly především zábavné pořady prokládané výstupy břišních tanečnic či filmy.  

Al-Džazíra se naopak zaměřila na velmi otevřené, vášnivé a profesionálně vedené 

politické diskuze a zpravodajství orientované na problémy arabského světa.67 Stanice 

také v prostředí arabských médií od začátku vynikala svou relativní volností a svobodou 

vyjádření. Tuto výhodu získala především díky otevřenosti Kataru, jeho liberalizaci 

médií a zrušení cenzury. Katarský emír Chalífa bin al-Sání proslul svou náklonností ke 

svobodě slova i příklonem k demokracii. Roku 1996 zrušil ministerstvo informací, jež 

mělo za úkol cenzurovat a dohlížet na obsahy zpráv v médiích. Velkým zastáncem 

tohoto zrušení byl generální ředitel al-Džazíry šejk Hamad bin Thamer al-Sání, který je 

v čele stanice i v současné době a který patří k vládnoucí královské dynastii al-Sání. 

Sám uvedl, že „nevidí žádný pozitivní přínos tohoto ministerstva pro nadcházející 

mediální projekty“68. 

 

Právě prostor a svoboda projevu, která je v arabském světě výjimkou, se 

považuje za klíčový důvod, proč je stanice tak úspěšná. V jejích programech se otevřeně 

diskutuje o citlivých tématech a řeší se sporné otázky, do kterých se ostatní stanice 

nechtějí pouštět. Ve svých talk show řeší témata, jako jsou korupce ve vládních kruzích, 

                                                 
66  EL ZEI, Hatem. The intersection of interests between Al-Jazeera and Al-Qaida in the era of “War on 

Terror”. Online Journal of Communication and Media Technologies [online]. 2012, 2(4), 177 [cit. 

2016-11-20]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/openview/3703cb8e214f41d3205ee7f089daf6ec/1?pq-origsite=gscholar 
67  LYNCH, Marc. Watching al-Jazeera. The Wilson Quarterly [online]. 2005, 29(3) [cit. 2016-11-21]. 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40233061, s. 37. 
68  ZAYANI, Mohamed. The Al Jazeera phenomenon: critical perspectives on new Arab media. Boulder: 

Paradigm Publishers, c2005. ISBN 1594511268, s. 2. 

http://www.jstor.org/stable/40233061
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lidská práva v arabských režimech, pronásledování politických odpůrců či slučitelnost 

islámu a demokracie.69 

 

Důvodů úspěchu al-Džazíry je však více. Vysoké procento diváků preferuje  

al-Džazíru, protože má pocit, že je vždy na místě události, což jí dává přímý a okamžitý 

přístup k informacím, a vysílá tudíž nejnovější zprávy. Nejenže al-Džazíra velmi 

usilovně monitoruje situaci v terénu, ale také má jedinečný přístup k informacím, které 

ostatním stanicím nejsou k dispozici. Například během takzvané „války proti terorismu“ 

byla al-Džazíra zásadním zdrojem informací, poskytujícím zprávy z Afghánistánu a 

Iráku. Během těchto událostí odvysílala záznamy proslovu Usámy bin Ládina, Saddáma 

Husajna či palestinských aktivistů. Ačkoli po jejich odvysílání došlo k vášnivým 

diskuzím o objektivitě al-Džazíry, je nutné zmínit, že se stala oknem do části světa, 

kterou Západ neznal.70 

 

Právě po odvysílání těchto kontroverzních nahrávek se na stanici snesla největší 

vlna kritiky. Odpor nevzbuzovaly jen záznamy s proslovy vůdců teroristických 

jednotek, al-Džazíře byl vytýkán celkově prostor, který těmto ideám poskytovala.  

V oblíbené talk show se například objevil egyptský radikál Tala´at Ramih oslavující 

popravu amerických zajatců či bývalý neonacista David Duke, diskutující o americké 

politice. V médiích začali stanici přezdívat „džihád TV“ či „vrazi s kamerami“. Spousta 

významných osobností se také postavila proti vysílání al-Džazíry, např. Fuád Ajami  

z Johns Hopkins University se vyjádřil, že „záměrně zažehla muslimské pobouření“. 

Fareed Zakaria zase uvedl, že „cílí na arabský nacionalismus, anti-amerikanismus, 

anti-semitismus a náboženský fundamentalismus“.71 

 

Al-Džazíra však jakoukoli podporu terorismu popírá. Po vlně kritiky uvedl 

redaktor stanice Ahmad Sheik: „Věříme v objektivitu, integritu a chceme prezentovat 

všechny úhly pohledu – v tomto případě George Bushe i bin Ládina.“ Do konfliktu se 

                                                 
69  ZAYANI, Mohamed. The Al Jazeera phenomenon: critical perspectives on new Arab media. Boulder: 

Paradigm Publishers, c2005. ISBN 1594511268, s. 2. 
70  Tamtéž, s. 4. 
71  LYNCH, Marc. Watching al-Jazeera. The Wilson Quarterly [online]. 2005, 29(3) [cit. 2016-11-21]. 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40233061, s. 36. 
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zapojil i katarský emír al-Sání, který prohlásil, že „bin Ládin je součástí konfliktu a jeho 

názory musí být slyšet“.72 

4.2 Al-Arabíja 

Satelitní televizní kanál al-Arabíja byl založen v březnu roku 2003. Své sídlo má 

ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v dubajském Media City. Al-Arabíja je 

vlastněna saúdsko-arabským mediálním koncernem MBC Group (Middle East 

Broadcasting Center), který byl založen roku 1991 jako první soukromě vlastněná 

arabská satelitní TV stanice. Během svého 25letého působení se rozrostla na platformu  

s mnoha kanály, mezi něž patří mimo jiné MBC Bollywood či Wanasah. MBC Group je 

z poloviny vlastněna šejkem Walídem al-Ibrahímem a z druhé poloviny jeho synovcem 

princem Abd al-Azízem bin Fahdem, jenž je přímým a nejmladším potomkem 

saúdského krále Fahda (panovník 1982–2005). Oba patří do velmi vlivné saúdské 

rodiny al-Ibrahím, která má úzké vazby nejen na panovníka, ale také na důležité 

osobnosti ve vládě.73 K založení al-Arabíji dále přispěli investoři z libanonské Hariri 

Group a další z Kuvajtu, Jordánska a ze států Perského zálivu. 

 

Od svého vzniku se al-Arabíja profiluje jako méně provokativní alternativa  

a zároveň největší konkurence ke katarské stanici al-Džazíra. Zároveň má za úkol udržet 

status quo v Saúdské Arábii, jelikož ze strany al-Džazíry docházelo v devadesátých 

letech k opakovanému kritizování vládnoucí královské rodiny as-Saud. Pro skutečnost, 

že se al-Arabíja nechce vydat stejnou cestou jako al-Džazíra a kritizovat vládnoucí 

režimy v arabských zemích, svědčí již první krok po jejím založení, a to jmenování 

Sallaha Qallaba generálním ředitelem této stanice. Ten již v předešlých letech prokázal 

poslušnost v saúdských novinách v Londýně či jako ministr informací v Jordánsku.74 

Al-Arabíja se snaží od al-Džazíry odlišit nejen svým zpravodajstvím, ale i svým 

vizuálním vzhledem. Stanice klade velký důraz na moderní a novodobý styl, nejen co se 

týče designu ve studiích či futuristicky vyhlížející ústřední budovy v Dubaji, ale  

                                                 
72  EL ZEI, Hatem. The intersection of interests between Al-Jazeera and Al-Qaida in the era of “War on 

Terror”. Online Journal of Communication and Media Technologies [online]. 2012, 2(4), 177 [cit. 

2016-11-20]. Dostupné z: 
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74  STERLING, Christopher H. Encyclopedia of journalism. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Reference, 

c2009. ISBN 9780761929574, s. 66. 
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i moderní formy tradičního arabského písma. Celkově se tak snaží dát své značce svěží 

a modernistický vzhled kontrastující s al-Džazírou.75 

 

Strategie al-Arabíjy pro vybudování silnější pozice v arabském regionu stála na 

dvou hlavních základech. V první řadě stanice cílila na saúdskoarabskou společnost, 

jakožto své domácí publikum a v další řadě deklarovala, že hodlá „trpělivě budovat svou 

diváckou základnu v každé zemi intenzivním pokrytím důležitých událostí  

a získané publikum si následně udržet.“ Krátce nato se opravdu v Saúdské Arábii  

a v Iráku stala primárním zpravodajským zdrojem u většiny populace.76 Program je 

navržen tak, aby přilákal různé segmenty lidí s různými zájmy. Al-Arabíja se snaží 

zaměřit na všechny diváky bez ohledu na věk, pohlaví či vzdělání. Ve svém 

zpravodajství se snaží kromě velkých panarabských témat věnovat také běžným 

sociálním, hospodářským a kulturním tématům, která zajímají běžné arabské diváky. 

Svými odpůrci bývá však kritizována pro přílišný infotainment. Naopak za velmi zdařilé 

jsou považovány dokumenty, jež stanice produkuje a které byly již několikrát oceněny 

na různých festivalech.77 

 

Al-Arabíjja na sebe upoutala pozornost již krátce po svém vzniku, a to během 

mapování situace ve válečném Iráku roku 2003. V srpnu tohoto roku odvysílala klip  

s maskovanými muži, kteří vyhrožovali členům nově zřízené a Američany jmenované 

vlády. V prosinci téhož roku následovalo zveřejnění audio nahrávky, na níž k Iráčanům 

promlouval skrývající se Saddám Husajn a vybízel je k přímým útokům na Američany  

v zemi. Po tomto došlo k vyhoštění reportérů z al-Arabíjy (stejně tak i al-Džazíry)  

a jejich dvouměsíčnímu zákazu pobytu v Iráku.78 Velkou pozornost stanice také získala 

díky rozhovoru s americkým prezidentem Barackem Obamou, který si al-Arabíju 

překvapivě vybral pro svůj úplně první rozhovor poskytnutý po zvolení do úřadu.79 

 

                                                 
75  KRAIDY, Marwan M.; KHALIL, Joe F. Arab television industries. London: British Film Institute, 

2009. International screen industries. ISBN 1844573036, s. 85. 
76  Tamtéž. 
77  Al Arabiya TV. Allied Media Corp. [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.allied-

media.com/ARABTV/AlarabiyaHIST.html 
78  STERLING, Christopher H. Encyclopedia of journalism. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Reference, 

c2009. ISBN 9780761929574, s. 66. 
79  Obama tells Al Arabiya peace talks should resume. al-Arabiya. [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: 

https://www.alarabiya.net/articles/2009/01/27/65087.html 
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Roku 2004 byl spuštěn internetový zpravodajský server arabiya.net, 

provozovaný pouze v arabštině. O čtyři roky později vznikla také jeho perská, anglická 

a urdu verze.80 

 

4.3 ORTAS 

ORTAS neboli General Organization of Radio and Television Syria je státem 

vlastněná organizace pro rozhlasové a televizní vysílání. Podléhá přímému dohledu 

syrského prezidenta Bašára al-Asada skrze ministerstvo informací a od svého založení 

roku 1946 sídlí v hlavním městě země v Damašku. Tato organizace také dohlíží na 

veškerý obsah v médiích, která nesmí publikovat žádné zprávy s kritikou vládní politiky 

a vládních představitelů. Organizace deklaruje, že oficiální syrská média zůstávají 

sekulární a nepodporují žádné náboženství.81 

 

Rozhlasové vysílání zajišťuje ORTAS již od svého založení roku 1946 a stále se 

jedná o nejposlouchanější stanici v zemi. Oproti jiným arabským zemím vynaložila 

Sýrie jen malé úsilí do kvalitního vysílacího systému, proto až do počátku 60. let 

zaostávala za svými sousedy, jako jsou Libanon či Izrael. V rozvoji pomohl Sýrii velice 

Egypt, který jí poskytl velké množství zkušených odborníků, jak přes vysílací 

technologie, tak přes umění propagandy.82 V dnešní době v Sýrii působí také několik 

soukromých rozhlasových stanic, ale mají ze zákona povoleno vysílat pouze písničky, 

reklamy a kulturní pořady. Velmi oblíbené jsou však i cizojazyčné zahraniční kanály – 

mezi nimi BBC Arabic či Radio Monte Carlo.83 

 

Televize začala v Sýrii vysílat ve stejný den jako v Egyptě – 2. srpna roku 1960. 

Hlavní centrum měla v Damašku a další dvě v Aleppu a Homsu. Stejně jako  

u rozhlasového vysílání vláda do televizního vysílání příliš neinvestovala, a tak 

nedocházelo k výraznějšímu rozvoji. Jedním z důvodů byla jistě špatná ekonomická 

situace země kvůli válkám s Izraelem v letech 1967 a 1973 a zároveň velmi nestabilní 

                                                 
80  Alarabiya.net [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: https://english.alarabiya.net/tools/about.html 
81  SHALABY, Abdallah, et al. Towards a better life how to improve the state of democracy in the Middle 

East and North Africa, Istanbul: Istanbul Kultur University, 2010. ISBN 978-605-4233-212. s. 137. 
82  RUBIN, B., The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture, s. 235. 
83  Syria-Media Landscape. Journalism Network [online]. [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: 

http://www.journalismnetwork.eu/index.php/_en/country_profiles/syria/ 
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politická situace v zemi, v níž došlo k několika převratům. V současnosti je televize 

financována převážně z vládních zdrojů a z příjmů z reklam. Ty se dále dělí na 30 % pro 

televizi a zbylých 70 % pro ministerstvo informací.84 Programy jsou vysílány  

v arabštině, angličtině a francouzštině. Během následujících let po startu televizního 

vysílání začaly syrské orgány vydávat licence i pro satelitní kanály – mezi nimi byla 

např. stanice al-Sham, která do Sýrie přesídlila po svém zákazu a odsunu z Egypta. 

Další byla např. stanice Aldounia, která je vlastněna skupinou podnikatelů, kteří mají 

vazby na současný vládní režim a která si udržela sledovanost a vysílání i v současné 

době. V Sýrii jsou oblíbené nejen původní syrské televize, ale i panarabské stanice, jako 

je al-Džazíra či al-Arabíja.85 

 

Většina televizních a rozhlasových stanic má své vlastní webové stránky, které 

jsou většinou provozovány výhradně v arabštině. Web ORTASu lze nalézt na adrese 

www.rtv.gov. Ten zahrnuje zpravodajství i zprávy z kultury a ze sportu a také je 

dostupný v angličtině, avšak ve velmi omezeném rozsahu v porovnání s arabskou verzí. 

Od roku 2016 zavedl web také živé vysílání, které je dostupné na všech chytrých 

telefonech, které podporují online streamování. 

 

V opozici proti internetovému portálu ORTASu stojí web All4syria.info, který 

patří v Sýrii k nejčtenějším a má přes 17.000 návštěvníků denně. Na jeho serveru 

můžeme nalézt články bez cenzury, úprav či zásahů, a to jak od státních úředníků, tak 

od opozičních vůdců. Syrská vláda často blokuje a znemožňuje svým občanům přístup 

na některé blogy a sociální sítě, jako je např. Facebook. Podle vyjádření Ammána  

al-Qurabího z Národní asociace pro lidská práva se syrští představitelé vlády nechali 

slyšet, že tyto stránky jsou často blokovány z důvodu zamezení izraelského vlivu na 

syrské obyvatelstvo, jenž se šíří prostřednictvím Facebooku. 86 

 

3. března roku 2012 vydalo Americké oddělení úřadu ministerstva financí pro 

kontrolu zahraničních aktiv zprávu, kde informuje o uvalení sankcí na ORTAS, jakožto 

státem vlastněnou organizaci, která spadá pod nařízení 13582 z roku 2011. Ředitel 

                                                 
84  RUBIN, Barry. The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture. 1–2. New York: 

Routledge, 2015, s. 235. ISBN 9781317455783. s. 235-236. 
85  Syria-Media Landscape. Journalism Network [online]. [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: 

http://www.journalismnetwork.eu/index.php/_en/country_profiles/syria/ 
86  Tamtéž. 
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odboru Adam Szubin zdůvodnil toto rozhodnutí takto: „Generální organizace pro 

rozhlas a televizi působila jako jedna ze složek syrského režimu, prováděla barbarské 

útoky na svou populaci a snažila se maskovat a legitimizovat své násilí. Touto akcí dnes 

ministerstvo financí vysílá jasný signál, že stojí za syrským lidem. Každý (jednotlivec či 

instituce), kdo podporuje toto odporné chování, bude odříznut od mezinárodního 

finančního systému.“87 

5. Metody zkoumání obsahu mediálních sdělení 
 

K obsahové analýze mediálních obsahů můžeme přistupovat dvěma různými 

metodologickými způsoby. A to kvalitativní, či kvantitativní obsahovou analýzou – 

případně jejich kombinací. 

 

5.1 Kvantitativní obsahová analýza  

Obsahová analýza patří k tradičním metodám zkoumání obsahu mediálních 

sdělení. Scherer ji vymezuje jako „kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický  

a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek“88. Počátky této metody sahají až do období 2. světové 

války, k přesnějšímu vymezení však došlo až v průběhu 50. let, kdy se o rozšíření této 

metody zasadil Bernard Berelson. Definoval ji jako „výzkumnou techniku pro 

objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace.“89 

Významnou předností této metody je možnost zpracovávat velké množství textů (nebo 

jiných mediovaných obsahů) a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám. Dají se 

navíc přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. Jedná se  

o vysoce strukturovaný a selektivní proces, který je následně snadno ověřitelný.90 

 

 Avšak i kvantitativní obsahová analýza má svá metodologická omezení.  Nečas 

upozorňuje na redukci reality, která je zapříčiněna kategorizací a povrchním způsobem 

                                                 
87  Treasury Identifies Syrian General Organization of Radio and TV as Subject to Sanctions. Department 

of the Treasury [online]. [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: https://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Pages/tg1443.aspx 
88  SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu 

mediálních sdělení. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 31. 
89  NEUENDORF, Kimberly A. The content analysis guidebook. Thousand Oaks, Calif.: Sage 

Publications, c2002. ISBN 0761919783. s. 10 
90  SCHULZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena (ed) a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 

Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8, s. 29–30. 
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analýzy obsahů.91 Silverman ve své knize Doing qualitative research: A practical 

handbook dodává, že přístup kvantitativní obsahové analýzy je často povrchní a zůstává 

jen vně situace bez hloubkového porozumění. Výzkumníci jsou často bez reálného 

kontaktu s lidmi a terénem.92 

 

V publikaci Metody výzkumů médií zmiňují Trampota a Vojtěchovská deset 

základních kroků pro správnou obsahovou analýzu podle Wimmera a Dominicka 

(2006), do nichž patří: 

1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

2. definice výběrového souboru/populace 

3. výběr patřičného vzorku z populace 

4. výběr a definice jednotky měření 

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

6. vystavení systému kvantifikace 

7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu  

8.  kódování obsahů 

9.  analýza shromážděných dat 

10.  definice závěrů93 

 

Tabulka č. 1: Pozitiva a negativa kvantitativního výzkumu 

Pozitiva kvantitativního výzkumu Negativa kvantitativního výzkumu 

- testování a validizace teorií - kategorie a teorie použité výzkumníkem 

nemusejí odpovídat lokálním zvláštnostem 

- lze zobecnit na populaci - výzkumník může opomenout fenomény, 

protože se soustřeďuje pouze na určitou teorii 

a její testování a ne na rozvoj teorie 

- výzkumník může konstruovat situace tak, že 

eliminuje působení rušivých proměnných a 

prokázat vztah příčina-účinek 

- získaná znalost může být příliš abstraktní a 

obecná pro přímou aplikaci v místních 

podmínkách 

- relativně rychlý a přímočarý sběr dat - výzkumník je omezen reduktivním 

                                                 
91  NEČAS, Vlastimil. 2009. „Mediální agenda a korelační analýza.“ Pp. 14–25 in Škodová, Markéta, 

Vlastimil Nečas (eds). Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné 

sféry. Praha: Professional Publishing.148 s. ISBN 978-80-7431-009-6, s. 14. 
92  SILVERMAN, David, Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka, Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. 

Pegas; Zv. 8. ISBN 80-551-0904-4. 
93  TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 

s. ISBN 978-80-7367-683-4, s. 126. 
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způsobem získávání dat 

- poskytuje přesná, numerická data  

- relativně rychlá analýza dat  

- výsledky jsou relativně nezávislé na 

výzkumníkovi 

 

- je užitečný při zkoumání velkých skupin  

Zdroj: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. s. 49. 

 

5.2  Kvalitativní analýza  

Kvalitativní výzkum nebyl zprvu výzkumníky řádně doceňován. Postupně si 

však získal v sociálních vědách postavení srovnatelné s ostatními formami výzkumu. 

Podle Dismana je „posláním kvalitativního výzkumu porozumění lidem v sociální 

situaci“94. Kvalitativní výzkumnou metodu definuje Strauss a Corbinová jako výzkum, 

jehož předností je, že nám umožňuje získat detailní informace o zkoumaných jevech, jež 

se kvantitativními metodami obtížně podchycují.95 K tomuto názoru se kloní  

i Silverman, jenž dodává, že kvalitativní výzkum může zprostředkovat hlubší 

porozumění společenským fenoménům, než je možné získat z čistě kvantitativních dat. 

 

Hendl chápe kvalitativní výzkum jako „proces hledání porozumění daného 

problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“96 Zároveň také dodává, že neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak 

vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum. Strauss a Corbinová (1999) rozlišují mezi typy 

kvalitativního výzkumu celou řadu přístupů, např. metodu zakotvené teorie, etnografii, 

fenomenologii, životní teorii či analýzu rozhovoru.97 Výhodou kvalitativního výzkumu 

je, že zkoumaná realita je studována velmi podrobně, a právě její hloubkový charakter 

výzkumníkovi pomáhá porozumět zkoumanému jevu. Dalším významným rysem 

kvalitativního výzkumu je vysoká míra validity. Nevýhodou této metody je však nízká 

                                                 
94  DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-

0139-7, s. 289. 
95  STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet, Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie, Boskovice: Albert, 1999., s. 11. 
96  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základy metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-

80-7367-485-4, s. 50. 
97  STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet, Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie, Boskovice: Albert, 1999, s. 12. 
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reliabilita, neboť interpretace vycházející od konkrétního výzkumníka jsou subjektivní  

a jsou jím zároveň ovlivněny. Není možné tedy vyloučit, že pokud by shodný problém 

zkoumal jiný výzkumník, došel by k zcela odlišným závěrům.98 

 

Disman se zaměřuje na rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem, 

který podle něj tkví především v jejich odlišné logice. Zatímco logika kvantitativního 

výzkumu je deduktivní – tedy začíná teoretickým či sociálním problémem, který je 

následně přeložen do hypotéz. Sebraná data jsou poté použita pro testování těchto 

hypotéz. U kvalitativního výzkumu je tomu naopak, jelikož využívá induktivní logiku. 

Výzkum začíná pozorováním či sběrem dat, ve kterých výzkumník pátrá po určitých 

pravidelnostech a formuluje předběžné závěry. Výstupem tedy mohou být nové teorie  

a hypotézy.99 

 

Tabulka č. 2: Pozitiva a negativa kvalitativního výzkumu 

Pozitiva kvalitativního výzkumu Negativa kvalitativního výzkumu 

- získává podrobný popis a vhled při zkoumání 

jedince, skupiny, události, fenoménu 

- získaná znalost nemusí být zobecnitelná na 

populaci a do jiného prostředí 

- zkoumá fenomén v přirozeném prostředí - je těžké provádět kvantitativní predikce 

- umožňuje studovat procesy - je obtížnější testovat hypotézy a teorie 

- umožňuje navrhovat teorie - analýza dat i jejich sběr jsou často časově náročné 

etapy 

- dobře reaguje na místní situace a podmínky - výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a 

jeho osobními preferencemi 

- hledá lokální příčinné souvislosti  

- pomáhá při počáteční exploraci fenoménů  

Zdroj: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. s. 52. 

5.3 Smíšený výzkum 

Rozdílné metodologie kvalitativního a kvantitativního výzkumu spolu podle 

některých vědců nemusejí „soupeřit“. Naopak se mohou doplňovat, pokud se 

výzkumník rozhodne využít triangulace. „Pod pojmem triangulace se rozumí 

kombinace různých metod, různých výzkumníků, různých zkoumaných skupin nebo osob, 

                                                 
98  OLECKÁ, Ivana a Kateřina IVANOVÁ. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: 

Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87240-33-5, s. 33. Dostupné z: 

http://www.mvso.cz/Files/WEB/APSYS/41Metodologie_vedeckovyzkumne_cinnosti.pdf  
99  DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-

0139-7, s. 287. 
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různých lokálních a časových okolností a teoretických perspektiv, jež se uplatňují při 

zkoumání určitého jevu.“100 Smíšený přístup byl výzkumníky používán již dlouhou 

dobu, patřičná pozornost se však této metodě začala věnovat až v novější době, kdy 

došlo k upevnění pozice kvalitativního výzkumu. Smíšený výzkum je definován jako 

„obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní metody, techniky nebo 

paradigmata v rámci jedné studie“. Tento přístup se vyznačuje několika přednostmi,  

a to především tím, že výsledek této kombinace technik využívá síly a komplementarity 

jednotlivých přístupů.101 Toto tvrzení potvrzuje také Van den Akker, který říká, že 

kvalitativní metody slouží k hloubkovému pochopení významů, zatímco kvantitativní 

metody zaručují vysokou míru zobecnitelnosti získaných dat. Obě metody se tudíž 

mohou doplnit tam, kde mají „slabá místa“.102 

 

Smíšený výzkum může probíhat dvojím způsobem. Prvním z nich je případ, kdy 

se výzkumníci nejdříve zabývají kvantitativními technikami a poté je doplní 

kvalitativními – např. shromáždění a analýza dat a následné doplnění o hloubkové 

rozhovory. Druhým typem smíšeného výzkumu je situace, kdy výzkumník využívá obě 

techniky uvnitř jednotlivých fází výzkumného procesu. Příčinami spojení těchto dvou 

přístupů se zabývají také Strauss a Corbinová. Zahrnují mezi ně fakt, že jsou 

kvalitativní údaje využívány jako doplnění kvantitativně odvozených závěrů, nebo 

kvantifikují výsledky demografického průzkumu. Toto lze také provést pomocí 

kvalitativní analýzy k částečnému ověření závěrů získaných kvantitativní analýzou.103 

 

 

6. Metodologie výzkumu 
 

Samotný výzkum byl rozdělený do několika dílčích fází. Nejprve byla stanovena 

základní koncepce práce, určeny cíle a osnova práce. Následně byla nastudována 

potřebná odborná literatura týkající se zvoleného tématu. Vzhledem k povaze problému 

                                                 
100  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základy metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-

80-7367-485-4, s. 149. 
101  Tamtéž, s. 56–58. 
102  VAN DEN AKKER, Jan. (ed.), et al., Educational design research, New York: Routledge, s. 169. 
103  STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J., Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody 

zakotvené teorie, s. 11. 



32 

 

i cíli práce se jevila jako nejpříhodnější varianta metoda smíšeného výzkumu, který 

kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. 

 

Metodu smíšeného výzkumu jsem zvolila záměrně, jelikož mi umožní sledovat 

kvantitativní charakteristiky vzorku a zároveň zachytit kontext mediovaných informací 

o zkoumaném problému. Tato volba měla především vést k hlubšímu analyzování  

a pochopení vybraných mediálních sdělení. Nejdříve jsem zvolila zkoumaná média  

a období, poté jsem pomocí klíčového slova vyhledala relevantní příspěvky a utvořila 

základní výzkumný vzorek. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy jsem odpověděla na 

základní otázky, jako jsou počet zpráv, jejich rozložení v čase a v různých typech médií, 

míra intenzity výskytu určitých témat a tematické agendy. Kvantitativní analýza mi 

umožnila zkoumat kontext, ve kterém se klíčová slova vyskytovala, a jejich význam. 

Výsledky obou částí výzkumu byly následně statisticky zpracovány a interpretovány.  

Cílem práce je především zjistit a analyzovat mediální obraz České republiky tak, jak ho 

reprezentují vybraná arabská média prostřednictvím internetového zpravodajství. 

Zároveň také tyto mediální obrazy mezi sebou porovnat. 

  

6.1 Metoda kvantitativní obsahové analýzy  

 

6.1.1 Formulace výzkumných otázek 

 

Prvním krokem obsahové analýzy je stanovení výzkumných otázek a hypotéz, které 

definují výzkumný problém. Cíl výzkumu této práce lze zformulovat do následující 

výzkumné otázky:  

 

Jaký je mediální obraz České republiky ve vybraných arabských zpravodajských 

serverech?  

 

Odpovědí na tuto výzkumnou otázku bude shrnutí celého výzkumu v závěru této práce. 

Výzkumné téma rozvádí několik podotázek, které nám pomohou se zodpovězením 

hlavní výzkumné otázky. Těmito výzkumnými otázkami jsou:  

 

1.   Kterým tématům se věnovaly servery v souvislosti s Českou republikou ve 

zkoumaném období?  
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2. Jaké zdroje převažují u článků, jejichž obsahem je Česká republika? 

3. Kolik mediálního prostoru poskytly analyzované servery zprávám o České 

republice? 

 

6.1.2 Hypotézy 

 

„Kvantitativní výzkum není nic jiného než testování hypotéz.“104 Východisko výzkumu 

tkví v předem určené teorii, na jejímž základě vytvoří hypotézy o tom, jaké vztahy mezi 

proměnnými by měly existovat. Nasbíraná data pak ukáží, zda jsou naše hypotézy 

platné, nebo je musíme odmítnout.105 Ke splnění cílů práce byly stanoveny následující 

hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Mediální pokrytí České republiky bude na všech zkoumaných serverech 

srovnatelné. 

 

Hypotéza 2: Většina článků, které se budou plně věnovat tématu České republiky, bude 

svým rozsahem spíše krátká. 

 

Hypotéza 3: Dominantním tématem, které se bude u článků vyskytovat, bude sport. 

 

Hypotéza 4: Míra hlavních témat článků referujících o České republice se bude v 

analyzovaných serverech převážně shodovat.  

 

Hypotéza 5: Dominantními zdroji informací o ČR budou zpravodajské agentury. 

. 

6.1.3 Definice základního souboru a definice jednotky výzkumu  

 

Po stanovení základních výzkumných otázek a hypotéz došlo na sběr dat relevantních 

pro potřeby výzkumu. Kódovací jednotkou analýzy je zpráva týkající se České 

republiky. Za zprávu považuji ucelenou jednotku s nadpisem a textem. Články byly 

vyhledány na základě klíčového slova „التشيك“ tedy „český, česká“. Z celkového souboru 

byly následně vyřazeny články, které nebyly pro analýzu relevantní. Obrazový materiál, 

                                                 
104  DISMAN, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, s. 76. 
105  Tamtéž. 
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tedy případné doprovodné fotografie a ilustrace nejsou součástí analýzy. Do základního 

výzkumného souboru byly vybrány všechny články v časovém rozmezí od června 2015 

do června 2016, ve kterém vrcholila uprchlická krize v Evropě. Zároveň v České 

republice eskalovaly protimuslimské nálady a vznikaly nové protimuslimské strany  

a hnutí. 

  

Celkem časovým kritériím a klíčovému slovu vyhovovalo 132 článků ze serveru  

al-Džazíry, 77 z al-Arabíjy a 225 z ORTASu. Po vyfiltrování nevyhovujících textů bylo 

tedy analyzováno celkem 434 kódovacích jednotek. Vzhledem k počtu článků  

v základním výběrovém souboru, které splňovaly zvolená kritéria, již nebylo nutné na 

základě definování vzorku soubor zmenšovat, a bylo tak možné prozkoumat kompletní 

výběrový soubor. Výzkum tak nabyl větší relevantnosti, a není tudíž zkreslen 

stanovením vzorku.   

 

Zkoumané články byly vybrány ze serverů al-Džazíry, al-Arabíjy a ORTASu. První dvě 

uvedená média patří na Blízkém východě k těm největším a nejsledovanějším, také jsou 

považována do velké míry za objektivní. Jedná se o soukromě vlastněná média, která 

jsou si vzájemně největší konkurencí. Tato média byla vybrána účelně, jelikož bych 

ráda prozkoumala běžná média s co největší a nejrozmanitější diváckou základnou  

v daném regionu. Třetí zkoumané médium je syrský zpravodajský server organizace 

ORTAS, což je státem vlastněná organizace pro rozhlasové a televizní vysílání. Podléhá 

tak přímému dohledu ministerstva informací a prezidentovi Bašáru al-Asadovi.  

 

6.1.4 Popis sledovaných proměnných  

 

Po rozdělení materiálu do jednotek je nutné stanovit, jaké znaky na nich budeme 

podchycovat. Jednotlivé elementy předmětu výzkumu je nutné převést na měřitelné 

znaky tak, aby je bylo možné při analýze jednoznačně zjistit. Každá charakteristika 

dostane svůj číselný kód a tyto kódy se následně zanášejí do záznamového archu. 

 

 „Rozlišujeme dva typy proměnných: identifikační proměnná a analytická proměnná. 

První slouží pouze pro identifikaci příspěvků. Umožňuje zpětně nalézt v médiích už 

analyzované příspěvky. Je to důležité především proto, že je možné analýzu ještě jednou 
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zkontrolovat, vyjasnit sporné případy nebo opravit chyby v kódování“.106 V této práci 

jsem pro identifikaci použila následující znaky: datum, typ média, název média, název 

článku. „Analytické, obsahové proměnné slouží k zodpovězení zadaného tématu a jsou  

v tématu zčásti formulované abstraktně.“ Kompletní kódovací kniha obsahující seznam 

proměnných s jejich hodnotami a jim přidělenými číselnými kódy je součástí práce jako 

příloha. V této kapitole bych chtěla představit přehled jednotlivých proměnných a jejich 

hodnot.  

 

 Médium  

Hodnota udává médium, z něhož kódovací jednotka pochází. 

 

Datum  

Udává den publikace článku.  

 

Titulek  

Proměnná udává, zda je Česká republika či její aktér zmíněn v titulku článku.  

 

Rozsah článku  

Do rozsahu zahrnuji text článku a jeho titulek. Údaj je kódován v počtu slov a slouží 

jako identifikační proměnná a pro sledování délky příspěvků. Pro větší přehlednost jsou 

výsledky této proměnné rozděleny do souhrnných segmentů rozsahu: „velmi krátké“ (1–

149 slov), „krátké“ (150–299 slov), „střední“ (300–449 slov), „dlouhé“ (450–599 slov) 

a „velmi dlouhé“ (více než 600 slov) 

  

Míra pokrytí ČR  

Míra pokrytí ČR zobrazuje, jakou mírou se článek České republice či jejímu aktérovi 

věnoval. Proměnnou rozdělujeme do pěti kategorií: celý článek, více než polovina, cca 

polovina, méně než polovina, okrajově. Do kategorie okrajově spadají především 

články, kde je Česká republika zahrnuta pouze ve výčtu zemí. 

 

Vizuální prezentace ČR  

                                                 

106  SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu 

mediálních sdělení. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 43. 
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Tato proměnná ukazuje, jestli je článek doplněn o fotografie, tabulky, grafy či mapy, 

které se vztahují bezprostředně k České republice nebo jejím aktérům.  

 

Hlavní téma článku  

Proměnná identifikuje hlavní téma článků, které se věnují České republice. Pokud 

nastane situace, že bude možné v textu určit vícero témat, bude vybráno vždy jedno 

ústřední téma. Tato proměnná sleduje především tematickou agendu jednotlivých médií, 

která souvisí s problematikou nastolování agendy a stereotypizace.  

 

 1 – Politika  

2 – Sport   

3 – Kultura a umění  

4 – Ekonomika 

5 – Průmysl a technologie  

6 – Krimi   

7 – Migrační krize  

8 – Cestování a památky  

10 – Zdraví 

11 – Jiné  

 

Význam pro Arabský svět  

Tato proměnná sleduje, zda má příspěvek význam pro arabský svět a zda se ho nějak 

dotýkal. Kladná hodnota byla přiřazena v případech, kdy se článek zabýval politickými 

kontakty mezi Českou republikou a arabskými zeměmi či různými vyjádřeními českých 

představitelů k situaci v arabském světě. Také v případě, že se článek zabýval migrační 

krizí arabského obyvatelstva. Záporná hodnota byla naopak přiřazena v případech, kdy 

se obsah článku arabského světa nedotýkal a obsah s ním nebyl nijak spojen. Nejčastěji 

se jednalo o sportovní události, kterých se žádný arabský stát nezúčastnil.  

 

Zdroj informací  

Proměnná sleduje, zda zpráva pochází od tiskové agentury, redakce, zahraničních 

korespondentů či je přejatá z jiných médií. Prostřednictvím této proměnné můžeme 

zaznamenat, jak arabská média přicházejí k informacím z České republiky a zda zde 

mají své korespondenty.  
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Hard news / soft news  

Tato proměnná dělí analyzované zprávy na hard news a soft news, které jsou podrobněji 

popsány v kapitole 2.5.  

 

6.2 Metoda kvalitativní obsahové analýzy  

 

Po získání výsledků kvantitativní obsahové analýzy a identifikaci stěžejních 

parametrů se pokusím pomocí kvalitativní analýzy prozkoumat hlubší příčiny a širší 

souvislosti zkoumaného problému. Tím se budu snažit o lepší porozumění dané 

problematice, které pouze kvantitativní výzkum přinést nemůže. V této části své práce 

rozeberu podrobněji jednotlivé mediální obrazy vytvořené zkoumanými servery. 

Zaměřím se především na jejich tematickou agendu a jednotlivé kauzy, kterými se 

média v průběhu zkoumaného období zabývala. Zároveň tyto výsledné mediální obrazy 

porovnám mezi sebou a určím, v čem se zásadně liší. 

 

7. Výsledky kvantitativní analýzy  
 

 

Tato kapitola bude prezentovat pomocí tabulek a grafů výsledky kvantitativní 

obsahové analýzy. Výsledky analýzy budou konfrontovány s jednotlivými hypotézami 

stanovenými v metodologické části, které se tak potvrdí či vyvrátí. Během výzkumu 

bylo analyzováno celkem 434 příspěvků, které se věnovaly tématu České republiky. 

Hloubkovému rozebrání obsahu příspěvků se následně bude věnovat kvalitativní část 

výzkumu. 

 

7.1 Míra zmínek o České republice a rozložení v čase 

 

Hypotéza 1: Mediální pokrytí České republiky bude na všech zkoumaných serverech 

srovnatelné. 

 

Jak lze vidět na grafu č. 1, největší množství příspěvků – konkrétně 225 –

pochází z webu ORTASu, jehož příspěvky pokrývají 52 % z celkového souboru.  
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Al-Džazíra ve zkoumaném období publikovala o 20 % méně a to celkem 132 příspěvků. 

Nejmenší množství publikovaných článků se vyskytlo na webu al-Arabíji, která 

uveřejnila pouze 77 článků, tedy 18 % z celkového vzorku. Tyto výsledky analýzy tedy 

tuto hypotézu vyvracejí, jelikož mediální pokrytí České republiky se mezi jednotlivými 

servery výrazně liší. Za zvýšeným zájmem o Českou republiku na webu ORTASu stojí 

fakt, že server si pro své zpravodajství vybírá pouze ty události a vyjádření, která 

korespondují s ideologií stávajícího režimu. Česká republika je zde prezentována jako 

spojenec, který představuje stejné názory na danou situaci. Toto je umocňováno 

především díky vyjádřením, která zmiňují, že „není možná obnova země bez stávajícího 

prezidenta al-Asada“ či že „je nutné pomoci uprchlíkům přímo v místě jejich bydliště“. 

Dále všechna vyjádření, která kritizují Turecko a Saúdskou Arábii za jejich údajnou 

podporu teroristické organizace Islámský stát, či Spojené státy za jejich podíl na 

destabilizaci regionu. 

 

 

Graf č. 1: Rozložení článků referujících o ČR v jednotlivých médiích 

 

Pokud se podíváme na graf č. 2, který zobrazuje rozložení článků v čase, 

zjistíme, že se zkoumaná arabská média v mediálním pokrytí ČR převážně shodovala. 

Ve zkoumaném období se nachází dvě periody, kdy dochází ke zvýšenému zájmu o ČR 

a k zvýšení frekvence publikovaných článků. První období je září 2015, kdy v Evropě 

docházelo k eskalaci migrační krize a především al-Džazíra a al-Arabíja se zajímaly  

o osudy uprchlíků, kteří putovali skrz Českou republiku, a svůj zájem zaměřily i na 

zacházení s nimi. I zvýšená frekvence u webu ORTASu byla v září 2015 zapříčiněna 
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migrační krizí, tematicky se však články zaměřovaly spíše na politická vyjádření k této 

situaci než na osudy uprchlíků. Druhým výrazným obdobím byl červen 2016, kdy 

v Evropě vrcholilo fotbalové EURO 2016 a především al-Džazíra a al-Arabíja tato 

utkání výrazně mediálně pokrývaly. Naopak ORTAS této událost nevěnoval pozornost  

a pokračoval v politicky laděných zprávách. To je pravděpodobně zapříčiněné 

pokračující občanskou válkou, kdy v tomto období byl syrský režim nedlouho po bojích 

o Rakku a chystal se na následující bitvu o Aleppo.  

 

 

Graf č. 2: Rozložení článků referujících o ČR v průběhu zkoumaného období 

 

7.2 Zmínění ČR či aktéra ČR v titulku článku 

 

Kvantitativní analýza sledovala, jak často bývá ČR či její aktér zmíněn 

v titulcích článků. Tato kategorie se ukázala býti poměrně vyrovnaná. Z celkového 

množství analyzovaných článků zmiňovalo bezprostředně ČR či jejího aktéra 213 

článků, což je 49 %.  



40 

 

 
Graf č. 3: Míra zmínek o ČR v titulcích v průběhu sledovaného období 

 

Když se podíváme na graf č. 4, který zobrazuje výsledky výzkumu  

u jednotlivých médií, zjistíme, že nejvíce ČR či jejího aktéra zmiňoval v titulku web 

ORTAS. Celkem u 75 % článků se nachází hodnota ano, to je dle mého názoru 

způsobeno faktem, že syrský režim využívá ČR či jejího aktéra jako morální autoritu, 

aby učinila obsah článku ještě věrohodnější. Ve většině případech bývá v souvislosti 

s českým aktérem zmiňována jeho politická funkce či profese, např. bývalý poslanec 

Paroubek, vojenský analytik Šandor, český spisovatel Veselý. Další informace  

o aktérovi však v článku chybí. Čtenář si tak nemůže dát informace do souvislostí  

a nedokáže si ověřit, zda jsou tyto komentáře relevantní. Podrobněji bude tento problém 

rozebrán v kvalitativní části této práce. 
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Graf č. 4: Rozložení článků v jednotlivých médiích se zmínkou o ČR v titulku v 

průběhu sledovaného období 

 

 

7.3 Vizuální doprovod článků 

 

Výsledky výzkumu ukazují, že z celkového vzorku 434 článků bylo 183, tedy  

42 % doplněno o vizuální doprovod. U naprosté většiny případů se jednalo o fotografie  

a tabulky či grafy se u žádného článku nevyskytovaly. Z výzkumu mediálního pokrytí 

dále vyplynulo, že servery ve svých článcích nevyužily srovnatelné množství vizuálů, 

viz graf č. 5, které by se bezprostředně vztahovaly k České republice či jejímu aktérovi. 

Toto zjištění dále vyvrací tvrzení první hypotézy o srovnatelném mediálním pokrytí. 

Zatímco u serverů al-Džazíry a al-Arabíji je využití vizuálu srovnatelné kolem 25 %, 

server ORTASu použil vizuální doprovod v 57 % případů, a tak výrazně převyšuje další 

dvě zkoumaná média.  

 

 

Graf č. 5: Míra využití vizuálu vztahujícího se k ČR nebo jejímu aktérovi v 

jednotlivých médiích 

7.4 Rozsah článku a míra pokrytí ČR 

 

Hypotéza 2: Většina článků, které se budou plně věnovat tématu České republiky, bude 

svým rozsahem spíše krátká. 
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Z hlediska délky zkoumaných jednotek převládá krátká délka článků. Ze zkoumaného 

vzorku zabírají články v délce 150–299 slov, tedy „krátké“, 41 %, za nimi následují 

články v délce 1–149 slov, tedy kategorie „velmi krátké“, 21 %. Celkově tedy články 

spadající do kategorií „velmi krátké“ a „krátké“ tvoří 62 % ze všech článků. Tato 

hypotéza se tedy na základě zjištěných hodnot potvrdila. Kategorie „středně dlouhé“ 

obsahuje podobné množství článků jako „velmi krátké“, a to 20 %. Kategorie „dlouhé“ 

a „velmi dlouhé“ společně tvoří 18 % z celkového výzkumného vzorku. Tato proměnná 

nám poskytla objasnění vztahu mezi délkou článků a jejich kvantitou. Je zde zřejmá 

klesající tendence výskytu delších článků – čím více slov, tím méně článků. Tento trend 

souvisí s faktem, že al-Džazíra a al-Arabíja přebírají velké množství zpráv z tiskových 

agentur a ty již nedoplňují o přílišné množství dalších informací či využívají výhod 

hypertextu a na další informace v článcích odkazují. Webové prostředí sice nabízí 

neomezený prostor, avšak čtenáři preferují spíše krátké a jasné zprávy. Články 

v kategorii „velmi dlouhé“ se především věnovaly migrační krizi, kterou zkoumaly 

v hlubších souvislostech, či se jednalo o politická vyjádření, zachycující výroky 

několika vládních představitelů z různých zemí.  

 

 
Graf č. 6: Rozsah článků referujících o ČR 

 

Dalším aspektem, který jsem v kvantitativní analýze zaznamenávala, byla míra 

intenzity, kterou daný text věnuje tématu ČR nebo jejímu aktérovi. Při segmentaci 

příspěvků vychází ze srovnání jako nejčastější příspěvky, které se věnovaly ČR v plném 

rozsahu. Těchto článků se ve výzkumu vyskytlo celkem 210, což tvoří 57 % 

z celkového souboru. Následovaly články, které se naopak věnovaly ČR pouze okrajově 
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(21 %) a méně než z poloviny (19 %). Nejméně zastoupené potom byly kategorie 

„polovina“ (6,5 %) a „více než polovina“ (4,5 %). Z výsledků výzkumu tedy vyplývá, 

že nejvíce článků se tématu ČR či jejímu aktérovi věnovalo buď v plné míře či pouze 

okrajově. Tuto kategorii tvořily především články, kde ČR figurovala pouze ve výčtu 

zemí, např. v souvislosti s migrační krizí či sportovním děním.  

 

 

 
Graf č. 7: Míra pokrytí ČR v celkovém výzkumném vzorku 

 

 

Při vyhodnocení této míry se však mezi sledovanými periodiky objevily jisté 

rozdíly. Celkový výsledek je ovlivněn především serverem ORTAS, jehož 71 % článků, 

se věnovalo ČR v plné míře, zatímco zbylé dva servery měly největší zastoupení článků, 

které se věnovaly ČR pouze okrajově. 
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Graf č. 8: Míra pokrytí ČR v jednotlivých médiích 

 

7.5 Tematická agenda  

 

Hypotéza 3: Dominantním tématem, který se bude u článků vyskytovat, bude sport. 

 

 

Kvantitativní analýza prokázala, že o České republice bylo jednoznačně 

nejčastěji referováno v souvislosti s politickým děním. Hypotéza byla tudíž vyvrácena. 

Analýza ukázala, že politické články zabírají 45 % z celkového vzorku, následovalo 

téma migrační krize s 20 %. Sport se umístil až na třetím místě, celkově bylo 

publikováno 82 článků, které měly sport jako hlavní téma. Tento výsledek je ovlivněn 

především malým zájmem serveru ORTASu o sportovní události v průběhu 

zkoumaného období. Zatímco al-Džazíra a al-Arabíja masivně referovaly především  

o fotbalových utkáních, ORTAS jim nevěnoval pozornost. 6 % článků spadá do 

kategorie „krimi“, zde se vyskytují články pokrývající kauzy zločinů Islámského státu, 

pro který arabská média využívají zásadně názvu „daesh“ vycházejícího z arabského 

názvu a který je pro jeho členy vysoce urážlivý. Další větší kauzou spadající do této 

kategorie byly články zabývající se únosem pětice Čechů v roce 2015 v Libanonu. Další 

kategorií byly ekonomicky zaměřené články, kterých se ve výzkumném vzorku nalezlo 

12. Ostatní témata se v souvislosti s Českou republikou vyskytovala jen okrajově  

a jejich podíl nepřekročil hranici 2 %. 
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Graf č. 9: Hlavní téma článku v rámci všech sledovaných příspěvků 

 

 

Hypotéza 4: Míra hlavních témat článků referujících o České republice se bude v 

analyzovaných serverech převážně shodovat.  

 

Tuto hypotézu je nutné po porovnání míry hlavních témat příspěvků mezi médii 

vyvrátit, jelikož se rozložení hlavních témat článků ve sledovaných serverech převážně 

neshoduje. Server al-Džazíry publikoval nejvíce článků (47 %) s tématem migrační 

krize, tím převyšuje ostatní dva servery, jelikož al-Arabíja se tomuto tématu věnovala 

z 12 % a ORTAS pouze ze 6 %. Toto silné mediální pokrytí migrační krize souvisí 

s faktem, že al-Džazíra je považována za poměrně nacionální médium, a tudíž velmi 

intenzivně referovala o osudech arabských uprchlíků. U al-Arabíji naopak dominovala 

sportovní témata, ta se z 20 % vyskytovala také u al-Džazíry, server ORTASu však  

o sportovních tématech publikoval jen v 5,5 % svých článků. U tohoto serveru 

jednoznačně dominovala politická témata, což je pochopitelné, jelikož je syrský vládní 

režim pod velkým tlakem kvůli trvající občanské válce. Z toho důvodu můžeme 

usuzovat, že ve zkoumaném období nepřikládal sportovnímu dění přílišnou důležitost. 

Analýza přinesla poměrně zajímavé zjištění, že tento server, který podléhá přímému 

dozoru ministerstva informací, referoval o syrských uprchlících a celkově migrační krizi 

pouze v 6,5 %. Zatímco tematická agenda tohoto serveru je politická, nejvíce 

rozmanitým serverem je al-Džazíra, která měla zastoupení ve všech kategoriích kromě 

ekonomiky.  
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Graf č. 10: Hlavní téma článku u jednotlivých médií 

 

 

Z hlediska porovnání hard news a soft news velmi výrazně převažují hard news, 

a to téměř s tří čtvrtinovým podílem. Tento výsledek odpovídá volbě zkoumaných 

serverů, které jsou považovány spíše za seriózní média a ne bulvární. S tím souvisí, že 

většina článků spadá do kategorie hard news, jelikož celkově převažují politické zprávy, 

zatímco převážná většina soft news byly články zaměřené na sportovní dění. 

 

 
Graf č. 11: Míra hard news a soft news v rámci celého zkoumaného souboru 

 

 

Další zkoumaná proměnná se zabývala vyzněním zkoumaných článků, zdali se 

jedná o pozitivní, neutrální či negativní články vůči České republice. Výzkum prokázal, 

že ohledně České republiky převládají spíše neutrální články, které tvoří celkem 49% 
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podíl z celkového vzorku. Pozitivní vyznění zkoumaných jednotek se vyskytlo v 38,5 % 

případů, a to nejvíce u serveru ORTAS, který publikoval 69 % článků o ČR 

s pozitivním vyzněním. Souvisí to s tím, že si tento server vybíral pouze výroky, které 

podporovaly myšlenky stávajícího syrského režimu. Česká republika je tudíž 

prezentována jako politický spojenec, který je především proti Turecku a Saúdské 

Arábii. Zbytek zkoumaných jednotek (celkem 12,5 %) byl laděn negativně. Tyto články 

se nejvíce vyskytovaly u serveru al-Džazíry, který ČR dával do negativních souvislostí 

především s migrační krizí. Server publikoval sérii článků zabývajících se špatným 

zacházením s uprchlíky v České republice. 

 

 

Graf č. 12: Míra pozitivních, neutrálních a negativních článků v celém výzkumném 

souboru 

 

7.6 Význam pro arabský svět 

 

Další proměnná ukazuje, nakolik měly události a témata týkající se ČR význam 

pro arabský svět či jeho aktéry. Výzkum ukázal, že zpravodajská hodnota význam byla 

přítomná celkem v 76 % zkoumaného souboru. Články, které mají význam pro arabský 

svět, významně převažovaly jak v celkovém výsledku, tak u jednotlivých serverů  

al-Džazíry a ORTASu. Pouze u al-Arabíji bylo 57 % článků bez významu pro arabský 

svět. Tento výsledek souvisí s tematickou agendou jednotlivých médií. Ty servery, které 

referují spíše o politických událostech, publikovaly větší množství článků s hodnotou 

ano.  Naopak bez zjevného významu pro arabský svět byly nejčastěji sportovní zprávy, 
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kde se nevyskytovalo žádné družstvo arabského státu. To objasňuje, proč se u al-Arabíji 

vyskytovalo více článků s hodnotou ne. 

 

 

Graf č. 13: Přítomnost významu pro arabský svět v rámci celého zkoumaného 

souboru 

7.7 Zpravodajské zdroje článků 

 

Hypotéza 5: Dominantními zdroji informací o ČR budou zpravodajské agentury. 

 

Tuto hypotézu se nepodařilo potvrdit, avšak její výsledek považuji poměrně za 

zkreslený, a to z toho důvodu, že jeden ze zkoumaných serverů, konkrétně ORTAS  

59,5 % svých článků publikoval bez uvedení zdroje. Pouze u 19 % uvedl jako zdroj 

redakci a v 19 % bylo v článku uvedeno zahraniční médium, ze kterého článek čerpá 

informace. Tím došlo ke zkreslení výsledků celého výzkumu. Pokud bychom 

analyzovaly pouze al-Džazíru a al-Arabíju, došlo by k potvrzení stanovené hypotézy, 

jelikož těmto serverům dominovaly zdroje ze zpravodajských agentur, konkrétně  

48,5 % u al-Džazíry a 65 % u al-Arabíji. U al-Džazíry je druhou nejvíce početně 

zastoupenou kategorií „zahraniční korespondent“. Tím se výrazně odlišuje od zbylých 

serverů, které nemají tak rozsáhlou síť zahraničních korespondentů.  
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Graf č. 14: Rozložení zpravodajských zdrojů u jednotlivých médií 

 

8. Výsledky kvalitativní analýzy  
 

8.1 Al-Džazíra 

 

Al-Džazíra je na Blízkém východě stabilní a silné médium a má širokou 

diváckou základnu. Co se týče mediálního pokrytí České republiky na serveru této 

stanice, publikoval web za zkoumané období 132 článků, čímž se řadí za web ORTAS. 

Tyto články byly svým rozsahem spíše kratšího rázu a většina z nich se týkala České 

republiky méně než z poloviny či okrajově. V průběhu zkoumaného období server 

publikoval největší množství článků referujících o České republice v negativních 

souvislostech. Al-Džazíra bývá pokládána za poměrně nacionální arabské médium, 

které straní arabské straně. To potvrdil i producent této stanice Samir Khader 

v dokumentárním filmu o al-Džazíře nazvaném Control Room, kde se hluboce 

zarmoucen vyjádřil k bombardování Bagdádu Američany: „My jsme Arabové jako oni, 

my jsme muslimové jako oni a my soucítíme s iráckými lidmi.“ 107  

Stejně tak al-Džazíra soucítila s arabskými uprchlíky putujícími skrz Evropu.  

O tématu migrační krize vydala největší množství článků ze všech zkoumaných serverů. 

Zároveň i ze všech článků o České republice, které server publikoval, spadá nejvíce 

článků do této kategorie. Server se zabýval kauzou, že evropské země chtějí přijímat 

                                                 
107 Control Room [film]. Režie Jehane NOUJAIM. USA: Magnolia Pictures, 2004. 
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pouze křesťanské uprchlíky, zatímco muslimy nikoliv. Kromě pohybu uprchlíků  

a sporu evropských zemí o kvótní přerozdělování uprchlíků sledoval web i zacházení 

s nimi v jednotlivých evropských zemích. Stanice publikovala celkem 5 článků 

zabývajících se špatnými podmínkami, ve kterých se uprchlíci v ČR nacházejí, což 

označila za jeden z „evropských zločinů“. Dále web poukazoval na „značkování“ 

uprchlíků a o České republice informoval jako o „centru špatného zacházení 

s uprchlíky“.  

Další velkou kauzou, o kterou se web zajímal, byl únos pětice Čechů 

v Libanonu. O tomto incidentu server vydal několik článků a již od počátku spekuloval 

o možnosti propojení s kauzou Alího Fajáda. Tyto hlavní kauzy, jimiž se server zabýval, 

ukazují, že se jedná o témata, která mají význam pro arabský svět či arabské aktéry. 

Články, které se k arabskému světu nevztahují, byly převážně o sportu. Al-Džazíra ze 

sportovních utkání sledovala hlavně fotbalové EURO, stejně jako al-Arabíja. Vzhledem 

k tematické agendě al-Džazíry se jedná o poměrně rozmanité médium, které o ČR 

referuje v různých souvislostech. Server se zajímal také o některé kulturní události či  

o novinky ze světa zdravotnictví, kde referoval o objevech českých vědců.  

Co se týče českých aktérů, kteří dostali na tomto serveru největší prostor, jedná 

se jistě o českého prezidenta Miloše Zemana. Web opakovaně upozorňoval na 

protimuslimské výroky českého prezidenta, což dále umocňovalo negativní mediální 

obraz vytvořený o České republice. Al-Džazíra má ze všech zkoumaných médií nejširší 

základnu zahraničních korespondentů. Mezi ně patří například Osama Abbás. Můžeme 

tedy říci, že se jedná o médium, které přináší zpravodajství nejvíce přímo z místa dění.  

Pokud mediální obraz vytvořený tímto serverem srovnáme s dalším zkoumaným 

serverem ORTASu, dostaneme naprosto odlišný výsledek, jelikož na něm bylo o ČR 

referováno převážně v pozitivních souvislostech. Naopak u al-Arabíji bylo největší 

množství článků neutrálních. 

8.2 Al-Arabíja 

 

Al-Arabíja bývá označována za největšího konkurenta al-Džazíry. Obě média se 

profilují jako seriózní a usilují o stejnou diváckou základnu. Al-Arabíja se však snaží od 

al-Džazíry co nejvíce odlišit a na rozdíl od ní se tento server snaží referovat  

o tématech běžného denního života, a být tak atraktivní pro širokou škálu příjemců. 
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S tím souvisí i tematická agenda tohoto serveru. Zatímco u al-Džazíry dominovaly 

články týkající se migrační krize a u ORTASu politicky orientované články, al-Arabíja 

publikovala nejvíce článku týkajících se sportovního dění. Většina zpráv byla svým 

rozsahem spíše kratšího charakteru a obsahovala pouze základní informace. To může 

být zapříčiněné tím, že al-Arabíja čerpala informace převážně ze zpravodajských 

agentur.  

Mimo to však server pravidelně publikuje názorové články různých arabských 

vzdělanců, kteří rozebírají aktuální témata. Mezi nimi např. Abdul Qader, al-Hamoui či 

Fahd Mohammed al-Harthy, který v jednom ze svých článků vzpomíná na velkou 

osobnost Václava Havla, jehož popisuje jako „kultivovaného politika“ a obdivuje jeho 

dílo Odcházení. Jako jediný ze zkoumaných serverů publikovala al-Arabíja několik 

článků spadajících do kategorie „cestování a památky“. Je to z toho důvodu, že je Česká 

republika oblíbeným a vyhledávaným cílem saúdských turistů, kteří zde vyhledávají 

především odpočinek a ozdravné pobyty v lázních. Na rozdíl od ostatních zkoumaných 

médií většina publikovaných článků spadá do kategorie soft news. To je zapříčiněno 

především masivním zájmem o sportovní události – především fotbal a zároveň  

o cestování i kulturní dění. Objevily se i vyloženě bulvárně orientované články jako 

například článek s názvem Ženy v životě Donalda Trumpa.  

Tematickou agendu tohoto serveru bychom tedy mohli označit za infotainment. 

Server referuje o odlehčených tématech, která jsou atraktivní i pro cílovou skupinu 

příjemců se základním vzděláním, kteří považují seriózní zprávy za nepoutavé a suché. 

Neznamená to však, že by se server nevěnoval žádným seriózním či politickým 

zprávám. Shodně jako al-Džazíra referoval o pouti arabských uprchlíků do Evropy  

a také o kauze unesených Čechů v Libanonu. O těchto kauzách však téměř vždy 

referoval v neutrálních souvislostech, čímž se od al-Džazíry odlišuje. U tohoto serveru 

se ani jednou neobjevil v souvislosti s Českou republikou negativně laděný článek. 

Server ve velké míře využívá potenciál hypertextového prostředí a často ve svých 

článcích využívá hashtagů, které čtenáře rychle nasměrují na další články spojené 

s tímže tématem. Zároveň to médiu dodává poměrně moderní dojem a tím se také snaží 

odlišit od tradiční al-Džazíry.  
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8.2 ORTAS 

 

Tento server publikoval během zkoumaného období největší množství článků 

referujících o České republice. Zároveň se tyto články věnovaly České republice 

v největší míře, ve většině případů jí byly věnovány celé články. Většina těchto článků 

byla doplněna o fotografii přímo se vztahující k ČR a čeští aktéři byli ve velké míře 

uváděni již v titulku článku. Co se týče mediálního pokrytí ČR, tento server výrazně 

převažoval ostatní zkoumané. Obsahově je však server velmi ovlivněn ideologickou 

propagandou stávajícího syrského režimu. Pokud ho porovnáme s ostatními dvěma 

zkoumanými médii, je jeho zpravodajství nevyvážené a server publikuje prakticky jen 

ty zprávy, které podporují status quo Sýrie.  

Co se týče technických parametrů tohoto serveru oproti al-Džazíre a al-Arabíje 

se jednalo o poměrně primitivní web s minimálními vyhledávacími funkcemi. Zároveň 

není možné nikoho z redakce kontaktovat, jelikož obě uváděné emailové adresy jsou 

nedostupné a zaslané emaily se vrací příjemci. Web byl také často mimo provoz, což 

zřejmě souvisí i se sankcemi, které byly na server uvaleny. Z celkového výzkumného 

souboru se jedná o jediný zkoumaný server, jenž publikoval chybné údaje o České 

republice, když publikoval dva články, které chybně uváděly Roberta Fica za premiéra 

České republiky. Tematická agenda tohoto serveru je převážně politická, články mají 

velmi podobné zaměření a vybírají si pouze ty výroky českých aktérů, které podporují 

stávající režim anebo očerňují jeho odpůrce – především Turecko, Spojené státy 

americké a Saúdskou Arábii. Ty server obviňuje z přímé podpory teroristické 

organizace Islámský stát a z vytvoření chaosu na Blízkém východě. Některé články 

používají i extrémní nařčení. Mezi nimi např. přirovnání prezidenta Turecka Recepa 

Tayyipa Erdoğana k Adolfu Hitlerovi.  

Česká republika je tedy na tomto serveru prezentována pozitivně jako politický 

spojenec Sýrie, který podporuje postoje stávajícího režimu. Kromě toho web publikoval 

články zaměřující se na zločinnost, kam spadaly především ty, které se zabývají zločiny 

Islámského státu. Dále server masivně mediálně pokrýval oficiální návštěvu syrského 

ministra Mekdada v České republice konané za účelem prodiskutovaní ekonomické 

spolupráce a k posílení bilaterálních vztahů. Naopak jiné kauzy, které se objevily u 

ostatních zkoumaných serverů, se zde nevyskytovaly. Především kauza únosu pětice 

Čechů v Libanonu či protimuslimské nálady a demonstrace konající se po celé České 
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republice a špatné zacházení s uprchlíky v ČR. Dále server opomíjel evropské EURO a 

celkově o sportu vydal jen malé množství článků. 

Zároveň se jedná o jediný zkoumaný server, který neuváděl zdroje informací 

použitých v článcích, což je u seriózních médií naprostá samozřejmost. Pouze občas 

uvedl jako zdroj redakci, či uvedl z jakého zahraničního média čerpá. Co se týče 

českých zdrojů, server často přebíral informace z neseriózních českých médií, jako jsou 

Parlamentní listy či proruský web Sputnik. Ze seriózních deníků nejčastěji citoval 

Mladou frontu Dnes a v jednom případě z týdeníku Respekt. Z českých aktérů dostávali 

poměrně velké množství prostoru představitelé Komunistické strany Čech a Moravy, 

jmenovitě předseda strany Vojtěch Filip. To především z toho důvodu, že strana 

podporuje Rusko, které je na straně vládních sil a podílí se na bojích v Sýrii po jejich 

boku. Také je nutné připomenout, že vládnoucí strana Baas je socialisticky orientovaná 

a měla v minulosti velmi dobré vztahy se Sovětským svazem i se socialistickým 

Československem. Dále server často zmiňoval postoje vládních představitelů, nejčastěji 

prezidenta Miloše Zemana, premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zahraničí Lubomíra 

Zaorálka. I v tomto případě si však server pečlivě vybíral, jaké informace uvede. 

Nejčastěji uváděl výroky, které podporují ideu materiální podpory v Sýrii za účelem 

zastavení migrační krize. Dále server publikoval sérii článků, jejichž náplní bylo 

vyjádření českých představitelů, že není možné obnovit pořádek v Sýrii bez účasti 

prezidenta al-Asada a že počítají s jeho působením ve funkci prezidenta po ukončení 

bojů. Jak jsem již uváděla, server vůbec nezmiňuje Českou republiku v souvislosti 

s kauzou špatného zacházení se syrskými uprchlíky v detenčních táborech či  

s protimuslimskými náladami šířící se v průběhu sledovaného období. Naopak vydal 

článek, kde referoval o tom, jak v ČR lidé demonstrují za solidaritu se Sýrií. Server 

dokonce nejednou citoval různá vyjádření Tomia Okamury, který je znám jako odpůrce 

islámu a islámské kultury. To však ve svých zprávách článek neuvádí, pouze se 

zmiňuje, že se jedná o lídra české politické strany.  
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Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat mediální obraz České 

republiky v internetovém zpravodajství al-Džazíry, al-Arabíjy a ORTASu během 

období od června roku 2015 do června roku 2016. Jedná se o arabská média, konkrétně 

pocházející z Kataru, Saúdské Arábie a Sýrie. První dvě uvedená média jsou soukromě 

vlastněné panarabské televizní stanice s internetovou platformou. Byly vybrány 

záměrně, jelikož jsou jejich internetová zpravodajství nejčtenější a nejsou tematicky 

limitována. Zároveň se jedná o vzájemné konkurenty, a proto jsem chtěla zachytit jejich 

jednotlivé odlišnosti. Naopak třetí zkoumané médium ORTAS je státem řízený server, 

který podléhá přímému dozoru syrského ministerstva informací. Všechna zkoumaná 

média jsou všeobecného zaměření a nejsou nijak tematicky specializovaná. Pomocí 

kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy byl prozkoumán celý výzkumný soubor, 

který představoval 434 článků referujících o České republice či jejím aktérovi. Cílem 

práce tedy bylo odpovědět na ústřední otázku: Jaký je mediální obraz České republiky 

ve vybraných arabských zpravodajských serverech? 

 

Tato diplomová práce je rozdělena na několik částí. K zodpovězení otázky jsem 

nejdříve v několika kapitolách popsala teoretická východiska, která bylo nutno použít 

pro ukotvení této práce. Práce začíná uvedením problematiky médií fungujících 

v nesvobodných podmínkách, jelikož je toto téma relevantní pro média působící 

v oblasti Blízkého východu. Dále se teoretická část věnuje mediální konstrukci reality, 

která se opírá o konstrukcionistickou teorii reprezentace reality podle Halla. Následuje 

uvedení do problematiky stereotypizace v médiích a nastolováním agendy spojené 

s gatekeepingem. Dále se zabývám typologií zpráv, kde je pro tuto práci stěžejní teorie 

Tuchmanové, rozlišující hard news a soft news. Dalším tématem jsou zpravodajské 

hodnoty, které rozhodují o tom, zda se událost promění ve zprávu. Jak uvádím již 

v úvodu práce, tyto základy zpravodajské produkce však není možné stoprocentně 

aplikovat na média, která nejsou produkována v liberální společnosti. Proto práce 

zmiňuje i problematiku cenzury a propagandy v médiích. Před samotným výzkumem 

bylo krátce popsáno historické pozadí vývoje arabských médií. To z důvodu 

komplexnějšího popsání situace a hlubšího pochopení kontextu, v němž tato média 

působí. Následně jsem uvedla krátkou charakteristiku zkoumaných médií a metod 

výzkumu mediálních sdělení. Na základě teoretických východisek jsem provedla 
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kvantitativní obsahovou analýzu, která sledovala, jaký mediální prostor byl zprávám  

o České republice ve zkoumaných médiích poskytnut. Dále jsem se zabývala tím, jakým 

tématům byl poskytnut největší prostor v rámci zkoumaného souboru. Výsledky 

kvantitativní části poté byly podrobněji analyzovány a dány do hlubších souvislostí 

v kvalitativní části výzkumu. 

 

Analýza přinesla překvapivý závěr, a to ten, že jednotlivá zkoumaná média 

vytvářejí poměrně odlišný mediální obraz České republiky. Zatímco katarská al-Džazíra 

vytváří o České republice převážně negativní obraz, čtenáři al-Arabíji se o České 

republice dozvídají v neutrálních souvislostech a celkově server jeví o Českou republiku 

nižší zájem. Opačný dojem pak vytváří třetí zkoumaný server ORTAS, který o České 

republice referuje převážně pozitivně. V oblasti tematické agendy výsledky analýzy 

ukázaly, že mezi nejčastěji zmiňovaná témata spojená s Českou republikou patří 

politika, migrační krize a sport. Zároveň se však ukázalo, že tematická agenda 

jednotlivých médií se vzájemně velmi liší. S tím souvisí to, že u celkového vzorku 

převažovaly hard news. Avšak u serveru al-Arabíji převládaly soft news, což souvisí  

s tematickou agendou infotainmentu, který u této stanice v souvislosti s Českou 

republikou dominuje. Další zjištění, které analýza přinesla, je, že převládají zprávy, 

které mají přímý význam pro arabský svět či jeho aktéry. Výzkum zpravodajských 

zdrojů bohužel nebyl příliš relevantní, jelikož jeden ze zkoumaných serverů z velké 

části své zdroje neuváděl. Analýza aktérů ukázala, že zdaleka nejčastěji zmiňovanými 

Čechy byli v analyzovaných příspěvcích politici. Velkému prostoru se dostalo 

především prezidentovi ČR Miloši Zemanovi, premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a 

ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi. U webu ORTASu byli navíc zmiňováni 

zástupci politických stran, jako např. Vojtěch Filip, Tomio Okamura, či bezpečnostní 

analytik Andor Šandor.   
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Summary 

The main aim of this thesis was to analyze the media image of the Czech 

Republic in Arabic Web News, namely in al-Jazeera, al-Arabiya and ORTAS in the 

period from June 2015 to June 2016. The first two media are privately owned pan-Arab 

TV stations with a web platform. In contrast, the third medium ORTAS is a state-run 

server that is subject to direct supervision by the Syrian Ministry of Information. All of 

the media and are not thematically specialized. Through a combination of quantitative 

and qualitative content analysis was explored the whole sample, which represented 434 

articles referring the Czech Republic or its actors. Focus has been the central question: 

What was the media image of the Czech Republic in Arabic Web News in the studied 

period.  

The analysis has brought a surprising conclusion that each studied media create a 

different media image of the Czech Republic. While al-Jazeera creates a predominantly 

negative image about the Czech Republic, al-Arabiya readers are learning about the 

Czech Republic in neutral contexts. The opposite impression is generated by the third 

server ORTAS, which is mostly positive about the Czech Republic. In the area of 

thematic agenda, the results of the analysis have shown that the most frequently 

mentioned topics related to the Czech Republic are politics, the migration crisis and 

sport. At the same time, it has been shown that the thematic agenda of all media is 

different from each another. Another conclusion that the analysis has brought is the 

predominance of articles that has a direct relevance to the Arab world or Arab actors. 

The analysis of the actors showed that by far the most frequently mentioned Czechs are 

politicians. Namely President Miloš Zeman, Prime Minister Bohuslav Sobotka and 

Foreign Minister Lubomír Zaorálek. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy (seznam) 

Příloha č. 2: Kódovací arch kvantitativní obsahové analýzy (přiložen na CD disku) 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy (seznam) 

1. Médium 

1. al-Džazíra 

2. al-Arabíja 

3. ORTAS 

 

2. Datum 

 

3. ČR/ aktér v titulku 

1. Ano 

2. Ne 

 

4. Rozsah článku 

1. velmi krátký (1–149 slov) 

2. krátký (150–299 slov) 

3. středně dlouhý (300–449 slov), 

4. dlouhý (450–599 slov) 

5.   velmi dlouhý (600 a více slov) 

 

5. Míra pokrytí ČR 

1. celý článek o ČR 

2. více než polovina 

3. cca polovina 

4. méně než polovina 

5. okrajově 

 

6. Vizuální prezentace ČR 
1. Ano 

2. Ne 

 

7. Hlavní téma článku 

1. Politika 

2. Sport   

3. Kultura a umění 

4. Ekonomika 

5. Průmysl a technologie 

6. Krimi   

7. Migrační krize   

8. Cestování a památky 

9. Zdraví 

10. Jiné 

 

8. Význam pro arabský svět 
1. Ano 

2. Ne 

 

9. Zdroj informací 

1. neuveden 
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2. agentura 

3. redakce 

4. zahraniční korespondent 

5. jiné médium 

6. jiný 

 

10. Hard news / soft news 

1. Hard news 

2. Soft news 

 

11. Pozitivita / negativita 

1. pozitivní 

2. neutrální 

3. negativní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


