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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá mediální reprezentací hromadné smrti způsobené 

teroristickými útoky. Teroristické útoky po celém světě zapřičiňují smrt velkého 

množství nevinných lidí a média o těchto událostech informují různým způsobem 

v závislosti na mnoha faktorech. Kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy šesti 

teroristických útoků, které se odehrály v různých částech světa v roce 2015, je ukázáno, 

jak jsou tyto útoky zobrazovány v deníku Mladá Fronta DNES. Počet obětí se ukázal 

být méně důležitým faktorem, mnohem větší roli hraje geografická blízkost a možné 

propojení s Českou republikou. Jsou-li splněny tyto dvě podmínky, je události věnováno 

více prostoru. Jednotlivé události se také ukázaly v různých časech být odlišně 

zarámovány, ať už jako útok směřující na lidskost se zaměřením na hrdinství obětí, nebo 

jako geopolitický konflikt s pozorností směřující na následky útoků, politické reakce a 

činy. V článcích lze také objevit narativy, které se při zpravodajství o útocích opakují, a 

které využívají archetypálních příběhů nacházejících se v klasických mýtech. Použití 

těchto příběhů usnadňuje práci jak novinářům, kteří nemusejí s každou událostí vytvářet 

vlastní nové příběhy, tak napomáhá i čtenářům jednodušeji porozumět dění ve světě 

skrze příběhy, které jsou jim známé.  

 

Abstract 
This diploma thesis focus on a media representation of a mass death which is caused by 

terrorist attacks. Due to terrorist attacks around the whole world many innocent people 

die and media write about these affairs in many ways depending on different factors. By 

combining quantitative and qualitative analysis of six cases of terrorist attacks which 



 

took place in different world locations, thus thesis shows how are these events 

represented in daily newspaper Mladá Fronta DNES. On the one hand, the number of 

victims appear to be less significatnt factor, on the other hand, the geographic proximity 

and possible connection to the Czech Republic plays bigger role. Thus, more space is 

devoted to these attacks. Each event also appear to be framed differently according to 

the time when they took place. Either, they were framed as attacks against humanity 

with focus on heroism of the victims, or they were framed as geopolitical conflicts with 

attention to the consequences and political responses. It is also possible to find 

narratives which repeat in the articles about terrorist attacks. These narratives use 

archetypal stories which can be found in acient myths. The usage of these stories helps 

not only journalists, who do not have to invent their very own stories, but also readers 

because it helps them to understand the world better thanks to the stories which they 

already know.  
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1 Úvod 

 Smrt číhá všude. A pokud není přímo v naší bezprostřední blízkosti, čeká, až si  

o ní přečteme v médiích. Smrt se zdá být denním chlebem a solí novinových článků  

i televizních reportáží. Proč ji v dnešních médiích tak často nacházíme a jak je čtenářům 

a divákům servírována?  

 Média hrají ve společnosti specifickou roli. Pomocí zpráv a článků, které 

publikují, pomocí výběru témat a událostí, jímž věnují prostor, pomocí slov a frází, 

které k jejich popisu používají, určitým způsobem konstruují svět kolem nás. Tato 

mediální konstrukce reality se pak dle Jiráka a Köpplové sama stává jakousi další 

„realitou“ a ovlivňuje, jak je nahlíženo na realitu „nemediální“ (Jirák, Köpplová, 2009: 

286-287). Jinými slovy, mediální reprezentace je jednou z nejmocnějších reprezentací 

každodenní reality, neboť může do určité míry ovlivňovat, jakým způsobem lidé 

vnímají a smýšlejí o určitých jevech ve společnosti.  

Samotná konstrukce reality médii je pak ovlivňována řadou faktorů,  

jako je například agenda-setting, gatekeeping,  framing či priming, které způsobují, že 

některým tématům, událostem a oblastem je věnováno více pozornosti a prostoru než 

jiným. O různých událostech je pak také různě psáno. Lule tvrdí, že zprávy jsou často 

formulovány pomocí příběhů kopírujících strukturu klasických mýtů. Tím zprávy 

nejenže pomáhají udržovat sdílené sociální hodnoty a sociální řád ve společnosti, ale 

zároveň zprostředkovávají lidem určité modely, jak porozumět světu kolem nás (Lule, 

2001: 15-17). 

Stejně tak jako o politických událostech, přírodních katastrofách či sportovních 

akcích je v médiích určitým způsobem referováno i o smrti. Smrt, která je v životě 

každého člověka nevyhnutelná, je ve zprávách konstruována různě v závislosti na 

okolnostech jejího výskytu. Jedním ze specifických způsobů úmrtí je hromadné úmrtí 

většího množství lidí. Tragédie a katastrofy se dějí po celém světě a pravidelně je o nich 

informováno jak na světové, tak na domácí scéně. Jak ale média o těchto specifických 

událostech píší? Využívají nějakých narativních schémat? Liší se nějak informování  

o hromadné smrti v jedné zemi od země druhé?  

Tato práce si dává za cíl přispět k pochopení, jak je v deníku Mladá Fronta 

DNES referováno o hromadných úmrtích v závislosti na okolnostech jejich výskytu. Na 

příkladu několika světových událostí týkajících se teroristických útoků v různých 
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částech světa ukazuje, jaké narativy jsou v případě hromadných úmrtí způsobených 

útoky využívány, čemu média přikládají větší a menší význam, zda je v těchto zprávách 

možné nalézt archetypální příběhy odkazující na mytologii či jaké rozdílnosti je možné 

mezi jednotlivými událostmi nalézt. Důraz je přitom kladen na kontext, který událost  

v době jejího uskutečnění obklopoval.  

Na rozdíl od původního záměru práce byl upraven počet událostí, jež měly být 

analyzovány, z 10 na 7, a to jak z důvodu limitovaného rozsahu práce, tak z důvodu 

detailnějšího zaměření na jeden typ událostí (teroristické útoky) namísto kombinace 

s dalšími událostmi (přírodními katastrofami). Ze stejného důvodu byl zredukován  

i počet analyzovaných médií ze 3 na 1, čímž se podařilo získat detailní obraz 

reprezentace hromadných úmrtí v rámci jednoho českého deníku. Dále došlo ke změně 

způsobu analýzy, a to z ryze kvantitativního přístupu na kombinaci kvantitativního  

a kvalitativní výzkumu se zaměřením na narativní analýzu. Nakonec byl také lehce 

pozměněn název práce, aby lépe vystihoval její obsah.  

Práce je rozdělena na teoretickou a metodologicko-analytickou část. První se 

nejprve zabývá teoretickým ukotvením a obecnými koncepty využívanými k uchopení 

tvorby mediálních zpráv, dále se konkrétně zaměřuje na konstrukci mediálních obsahů 

týkajících se teroristických útoků a hromadné smrti. Druhá část práce seznamuje čtenáře 

s metodologií výzkumu a výsledky analýzy.  

 

2 Teoretická část 

Většina lidí nemá přímý kontakt s událostmi, které způsobují hromadná úmrtí 

velkého množství lidí. Jedinou možností, jak se o těchto událostech dozvědět, je skrze 

média. Média zároveň představují důležitého hráče při výzkumu těchto neštěstí  

a katastrof, neboť svým zpravodajstvím tyto krizové situace definují, tedy konstruují. 

Ve světle sociálně konstruktivistického paradigmatu lze tedy říci, že tyto události 

existují tehdy, když jsou médii rozpoznány a je o nich psáno. Jakým způsobem se tyto 

události stanou součástí zpravodajské agendy a jak jsou reprezentovány, shrnuje 

teoretická část této bakalářské práce.    

Nejprve jsou představeny některé z dominantních teorií zabývající se vlivem 

mediálních obsahů na konstruování obrazů o sociální realitě. Teoretickým ukotvením  

v sociálním konstruktivismu Bergera a Luckmanna, kteří jako jedni z prvních formulují 
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duální vztah konstrukce reality, a rozšířením tohoto konceptu na přítomnost mediálních 

institucí je ukázáno, jak mediální zprávy ovlivňují utváření obrazů o sociální realitě 

kolem nás. Tento proces je následně objasněn pomocí teorií agenda-setting  

a gatekeeping spolu s koncepty primingu, framingu a teorií konstrukce zpráv jako mýtů. 

Pomocí těchto teorií je ukázáno, jaký vliv mohou mít mediální zprávy na 

utváření obrazů o jednotlivých událostech a jevech ve společnosti a proč je tedy důležité 

se konstrukcí zpráv zabývat. Pro účely výzkumu v rámci této bakalářské práce je pak 

pozornost zaměřena konkrétně na konstrukci zpráv o teroristických útocích  

a hromadných úmrtích jimi způsobených. 

 

2.1 Sociálně a mediálně konstruovaná realita 

Realita, která je lidmi sdílena a považována za samozřejmost, je podle sociálně-

konstruktivistické teorie Bergera a Luckmanna neustále tvořena a přetvářena lidským 

věděním předávaným a rozvíjeným v různých sociálních interakcích a situacích (Berger, 

Luckmann, 1966: 3). Média se jako institucionalizované prostředky komunikace 

výraznou měrou podílejí na konstrukci této každodenní reality a teorie sociálního 

konstruktivismu je proto ve vztahu k masovým médiím hojně využívána. Masová média 

mají schopnost zprostředkovávat čtenářům události, se kterými sami nemohou přijít do 

kontaktu, a to pomocí výběru a interpretace určitých událostí či myšlenek a jejich 

následného zhodnocení (McQuail, 2009: 114). Masová média se tedy jinými slovy do 

určité míry podílejí na definování různých sociálních hodnot a norem sdílených v rámci 

dané společnosti.  

Mediální zprostředkování určité události nicméně nemůže být podle Reifové  

z principu konstruktivistického přístupu nikdy objektivní, neboť tato událost není 

člověku bezprostředně přístupná. Vždy se jedná o konstrukci skutečnosti pomocí něčí 

subjektivní interpretace (Reifová, 2004: 212-213). Tato mediální konstrukce reality se 

pak dle Jiráka a Köpplové sama stává jakousi další „realitou“ a ovlivňuje, jak je 

nahlíženo na realitu „nemediální“. Pokud určitá událost nemá v médiích svůj 

vykonstruovaný obraz, nemusí být vnímána jako skutečná. Mediálně konstruovaná 

skutečnost tak jinými slovy neustále nabírá na důležitosti (Jirák, Köpplová, 2009:  

286-287).  
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Samotné zprostředkování událostí v médiích je založeno na reprezentaci, které 

Jirák s Köpplovou popisují jako tok: „obecných soudů a představ v podobě konkrétních 

výjevů či údajů“ (Jirák, Köpplová, 2009: 290). Takto konstruovaná mediální sdělení pak 

odpovídají společensky přijímaným a sdíleným ideologiím, které v dané společnosti 

převládají (ibid). Do jaké míry jsou takto vytvářené obsahy fakticky správné, je obecně 

bráno na základě věcné správnosti dané zprávy, nicméně i tato věcnost bývá často 

tvořena na základě rutinních, v médiích neustále opakovaných, postupů (Jirák, 

Köpplová, 2009: 294). Opakování určitých vzorců ve zpravodajství rozpracovává Lule 

pomocí paralely s mytologickými příběhy, kterým se více věnuje kapitola č. 2.5.  

Každé vyprodukované mediální sdělení se účastní tvorby a předávání významů, 

a to na základě skládání slov do určitých slovních celků. Sémiotika, která se produkcí 

významů na základě užívání určitých sdílených systémů znaků zabývá, je pak 

využívána k analýze textů a jejich interpretaci (Jirák, Köpplová, 2009:  

268-277). Význam slov, která jsou používána k definování a popisování různých věcí  

a událostí, byl rozpoznán již v dobách Platónových. V šedesátých letech se slovy 

zabýval například Emil Burke, který „pojmenovávání“ chápal jako funkci jazyka, 

pomocí které lidé vkládají do daného subjektu svou vlastní perspektivu, jež následně 

ovlivňuje její vnímání. Ve dvacátých letech tuto myšlenku dále rozpracoval například 

William Thomas, který se zaměřil na důsledky jedincovy interpretace svého okolí  

a definoval tzv. Thomasův teorém. Podle něj platí, že: „jestliže je určitá situace lidmi 

definována jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích.“ (Šanderová, 2013). 

Slova tedy přeneseně vytvářejí svět kolem nás, vždy v daném čase a místě. O jakých 

událostech jsou mediální obsahy tvořeny, pak rozhoduje několik kritérií, jímž se věnují 

následující kapitoly.  

  

2.2 Agenda-setting 

Média informují společnost o tom, co se ve světě děje. Vzhledem k obrovskému 

množství událostí ale není v jejich silách zahrnout do svého zpravodajství všechny tyto 

objekty a musí proto přistoupit k výběru jen malého množství těchto událostí. Výběrem 

jednotlivých zpráv a stylem, jakým o nich referují, podle McComba určitým způsobem 

ovlivňují společnost. McComb tvrdí, že na základě výběru určitých zpráv zaměřují 

média pozornost čtenářů na konkrétní témata, která pak publikum vnímá jako 
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významnější. Tím pádem mají masová média schopnost do určité míry nastolovat 

veřejnou agendu pomocí své agendy zpravodajské (McCombs, 2009: 26). Upozorňuje 

ale, že masmédia čtenářům či posluchačům nepředkládají, co si má daný člověk myslet, 

ale naopak zásadním způsobem ovlivňují, na co má myslet (McCombs, 2009: 48).  

Teorie agenda-setting, neboli nastolování agendy, se tak stává jednou z hlavních 

teorií zabývajících se utvářením veřejného diskurzu na základě zpravodajské agendy. 

McCombs ve své teorii využívá Lippmannovu myšlenku tzv. pseudoprostředí, pomocí 

které popisuje obraz světa vytvořený v mysli lidí na základě dostupných informací  

z médií (Lippmann in McCombs, 2009: 92) a odkazuje tak na konstruktivistické 

paradigma. 

Autor dodává, že kromě výběru témat jednotlivých zpráv hraje roli i způsob, 

jakým jsou dané jevy popisovány. K popisu objektů jsou používány tzv. atributy, neboli 

charakteristiky či perspektivy, které se k danému objektu pojí. Používání určitých 

atributů v rámci informování o daném jevu opět ovlivňuje, jaké aspekty v souvislosti  

s daným tématem následně veřejnost považuje za důležité a jaké nikoliv (McCombs, 

2009: 112). Nastolování významnosti témat ve veřejném mínění autor považuje za první 

stupeň agenda-setting, nastolování významnosti atributů chápe jako stupeň druhý. První 

ze zmiňovaných se přitom zaměřuje na pozornost publika, tedy jaká témata bude 

publikum považovat za důležitější a tím získají větší pozornost veřejnosti, kdežto druhý 

stupeň nastolování agendy se pojí s porozuměním daného tématu, tedy jaké aspekty 

budou pro veřejnost významnější a budou tak používány pro popis tohoto tématu (ibid).  

McCombsova teorie nastolování agendy nicméně není jediným konceptem 

zabývajícím se duálním vztahem mezi médii a společností. Vliv masových médií na 

konstrukci reality uchopuje i teorie gatekeepingu Pamely Shoemaker, která 

McCombsovo nastolování agendy doplňuje o proces, jakým se jednotlivé události 

stávají součástí zpravodajské agendy.  

 

2.3 Gatekeeping 

 Proces, pomocí něhož se určitá událost stane mediální zprávou, popisuje teorie 

gatekeepingu. To, že se ve světě “něco” stane, ještě neznamená, že o tom média budou 

automaticky informovat. Shoemaker vysvětluje proces selekce zpráv pomocí  

tzv.  gatekeepingu, neboli střežení brány, na jehož základě se pouze z některých událostí 
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stanou zprávy v médiích (Shoemaker, Vos, 2009: 3). Gatekeeping tímto způsobem 

rozhoduje, o čem bude a nebude informováno. Zásadním způsobem tak determinuje 

pohled lidí na sociální realitu, neboť k publiku se dostane pouze omezené množství 

informací o tom, co se ve světě odehrává (ibid).  

Sílu selektivního výběru událostí nejlépe dokazuje neinformování o nějakém 

jevu. V případě, že se určité události člověk sám neúčastní a zároveň se informace o ní 

nedostane skrz vstupní bránu médií, tak se publikum o ní téměř nemá šanci dozvědět 

(Shoemaker, Vos, 2009: 4).  Autoři nicméně dodávají, že některé události selekcí  

v jednom médiu projít nemusí, v druhém už ale ano. Rozdíly v tom, co projde vstupními 

bránami, mohou udávat například kulturní odlišnosti v jednotlivých zemích či velikost 

daného média (Shoemaker, Vos, 2009: 22-24). Klíčovou roli pro „stání se zprávou“ ale 

hraje několik základních kritérií.  

Kritéria, která zvyšují pravděpodobnost, aby informace prošla skrze první bránu 

výběru, jsou různá. Shoemaker a Vos zmiňují především deviantnost. Narušuje-li 

událost běžný běh společnosti, má větší pravděpodobnost stát se zprávou. Dalšími 

kritérii mohou být prominentnost osob, jichž se událost týká, aktuálnost, blízkost 

události, důležitost, výskyt určitých dopadů a následků, které událost vyvolává, 

konfliktnost, nezvyklost či novost. (Shoemaker, Vos, 2009: 25). Důležité je zmínit 

především místo, kde se událost odehraje, neboť jakmile se událost odehrává 

v nezápadních zemích, má menší pravděpodobnost dostat se do západních médií. 

Zároveň ale čím větší je deviantnost události, tím méně hraje vzdálenost místa dění roli 

(Shoemaker, Reese, 1996: 50-51). Odehrává-li se určitá událost na druhé straně světa, je 

možné, že o ni nebude informováno i z toho důvodu, že dané médium nemá na místě 

dostatek reportérů či informátorů. Shoemaker s Vosem nicméně upozorňují, že je-li 

vzdálená událost dostatečně důležitá, je možné, že médium vynaloží prostředky na to, 

aby tuto událost pokrylo (Shoemaker, Vos, 2009: 27-28). 

Roli dále hraje, zda se o podobné události v minulosti již psalo či ne, zda se týká 

lidí v našem okolí nebo lidí, které neznáme, či zda je informace o události zformulována 

pomocí příběhu. Zprávy mající strukturu příběhu, tedy obsahující drama, akci, 

vykreslené hlavní postavy, řešení či pointu se totiž podle Ganse mohou pravděpodobněji 

stát novinovou zprávou, neboť jsou pro čtenáře atraktivnější (Gans in Shoemaker, Vos, 

2009: 27). O narativu v mediálních zprávách se více zabývá kapitola č. 2.5.  
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Splňuje-li daný objekt některé z výše zmiňovaných kritérií, je pravděpodobné, 

že projde vstupní branou a stane se mediální zprávou. Teorie gatekeepingu tedy 

rozšiřuje teorii agenda-setting a pomáhá objasnit, proč se o některých objektech  

v novinách referuje a o jiných nikoliv. Koncept tzv. primingu neboli usměrňování se 

snaží vysvětlit, jakým způsobem média ovlivňují formování postojů lidí k určitým 

otázkám, právě na základě věnování pozornosti některým událostem a vynechávání 

jiných. Koncept tzv. framingu neboli rámcování pak dále rozprcovává, v jakých rámcích 

se o těchto událostech v médiích píše.  

 

2.4 Priming a framing 

  Rozšíření teorií agenda-setting a gatekeeping představuje koncept primingu. 

McCombs věří, že masmédia mají větší vliv než pouze určování významnosti určitých 

témat a atributů ve veřejném diskurzu. Podle něj mají z dlouhodobého hlediska také 

schopnost přispět k orientaci názorů a postojů lidí (McCombs, 2009: 176). Priming 

tedy, na rozdíl od nastolování agendy, která má vliv na to, jakým tématům bude 

společností věnováno více pozornosti, ovlivňuje způsob, jakým publikum o 

jednotlivých objektech smýšlí a kritéria, kterými je hodnotí (Gunho, 2005: 6-7). 

 Ačkoliv se historicky vedou debaty o tom, do jaké míry mají média možnost 

ovlivňovat lidské myšlení, je všeobecně uznávané, že existuje větší či menší vliv 

mediálních obsahů na veřejný diskurz. Témata, jimiž se veřejnost zabývá, jsou 

ovlivňována tzv. prvním stupněm agenda-setting. Výběrem událostí, které se do médií 

dostanou skrze prvotní selekci gatekeepingu, pak dochází k určitému usměrňování 

veřejného mínění a názorových postojů, jež se snaží uchopit koncept primingu. Vybrané 

události jsou médii zasazovány do určitých kontextů a je o nich referováno specifickým 

způsobem. Ten teoretizuje tzv. druhý stupeň agenda-setting spolu s konceptem framingu 

- rámcování.  

 Podle McComba dochází k rámcování určité události na základě zdůrazňování  

a naopak skrývání určitých částí, komentování, vysvětlování, evaluace, definování či 

doporučování řešení (McCombs, 2009: 132-135). Jinými slovy framing určuje, jaké 

atributy jsou v rámci daného tématu ne/důležité a mohou tak ovlivnit lidské porozumění 

dané události a tím formovat jeho názory. McCombs dále rozlišuje pět hlavních rámců, 
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které se v médiích při referování o různých objektech nejčastěji objevují, a to konflikty, 

ekonomiku, lidský zájem, bezmoc a morálku (McCombs, 2009: 142). 

         Podle Entmana je rámec tvořen určitým definováním problému, interpretací 

příčin problému, morálním zhodnocením problému a navrhovaným řešením či 

doporučeným zacházením s problémem (Entman in Jørndrup, 2016: 89). Tyto čtyři 

dimenze pak tvoří rámec, ve kterém je o daném problému v médiích psáno a který 

ovlivňuje, jak bude o problému psáno i v budoucnosti. Entman dále zdůrazňuje, že 

framing má sílu definovat, kdo nebo co je „zlí“ aktér a kdo naopak „hodný“ (ibid). 

         Rámcování hraje významnou roli v procesu nastolování agendy druhého stupně, 

jež byl zmiňován v kapitole č. 2.3, neboť určitým způsobem ovlivňuje, s jakými atributy 

si lidé různé objekty spojují a v jakých rámcích o nich hovoří či smýšlí. Podobnost mezi 

teorií framingu a druhým stupněm agenda-setting je objektem teoretických debat mezi 

mediálními vědci (Gunho, 2005: 6), nicméně pro účel této práce není její výsledek nijak 

zásadní. 

 Spolu s Shawem a Weaverem pak McCombs ještě přidává tzv. třetí stupeň 

nastolování agendy, a to tzv. network agenda-setting (McCombs, Shaw, Weaver, 2009: 

792). Autoři vysvětlují, že objekty, které se objevují v mediální a veřejné agendě, jsou  

v lidských myslích propojeny s určitými atributy a vytváří tak obraz připomínající síť. 

Média v rámci třetího stupně nastolování agendy ovlivňují přenos významnosti vztahů 

mezi jednotlivými objekty a jejich atributy ve veřejném mínění (ibid). 

 Zmiňované teorie a koncepty napomáhají pochopit, jakým způsobem média 

konstruují mediální realitu a jak touto konstrukcí mohou ovlivňovat lidské smýšlení. 

Následující kapitola se věnuje tomu, jak jsou konstruovány zprávy o jednotlivých 

událostech. 

 

2.5 Konstrukce zpráv jako mýtů 

 Částečně odlišný pohled na tvorbu zpráv přináší Lule, který vysvětluje 

atraktivnost některých událostí na základě jejich narativní struktury a podobnosti  

s mýtickými příběhy. Jedním z důvodů, proč jsou určité typy zpráv neustále 

zobrazovány v médiích, je podle něj právě jejich podobnost s mýty. Lule tvrdí, že 

zpravodajství jako takové nebylo vždy pouze stručné informování o probíhajících 

událostech, právě naopak. Zprávy byly původně podávány formou určitého příběhu, 
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neboť vyprávění příběhů je lidstvu vlastní již od pradávna (Lule, 2001: 13). A právě 

příběhy jsou nedílnou součástí mýtů, které, jak dokládají mnohé antropologické či 

psychologické práce (více viz Eliase, Jung, Cambell in Lule, 2001: 15-17), se vyskytují 

ve všech typech společností a hrají důležitou roli ve snaze pochopit okolní svět.  

Mýty jsou založeny na neustále se opakujících archetypálních příbězích  

a osobnostech a díky tomu vyjadřují převládající myšlenky, hodnoty či ideologie v dané 

společnosti a poskytují modely, jak se v určitých životních situacích zachovat. Jinými 

slovy, mýty představují určité vzory, jak by měl vypadat společenský život a návody jak 

jej správně žít (Lule, 2001: 15-17). Autor poukazuje na čtyři podobnosti, které se mezi 

mytologickými příběhy a dnešními zprávami objevují.  

Zaprvé, v obou případech dochází k opakování podobných příběhů. Stejně tak 

jako se v mýtech neustále opakují stejné archetypální příběhy, i zprávy obsahují 

opakující se příběhy o přírodních katastrofách, sportovních událostech, hrdinských 

činech atd. Dané zprávy pak neříkají pouze, co se daný den událo, ale co se děje pořád 

(Lule, 2001: 19-20). Zadruhé, jak mýty, tak i zprávy říkají, co se doopravdy děje. Lule 

dodává, že i přesto, že dnes jsou mýty považovány za nereálné, dříve se jednalo  

o posvátné příběhy vysvětlující původ světa, tudíž šlo o příběhy pravdivé (Lule, 2001: 

20). Zatřetí, zprávy i mýty jsou publikovány veřejně a jsou určeny pro veřejnost. 

Nakonec začtvrté, oba typy používají základní příběhy pro informování a poučování 

společnosti a tvarují tak názory společnosti (Lule, 2001: 20-21). 

Na základě těchto podobností přichází autor s teorií, že mnohé zprávy se stávají 

mýty, neboť neustále přeříkávají a opakují velké archetypální příběhy objevující se  

v mytologických příbězích a díky tomu jsou pro čtenáře atraktivní, srozumitelné  

a vyvolávající emoce. I samotní novináři přistupují podle Luleho k tvorbě zpráv  

o konkrétních událostech již s určitými příběhy v mysli. Tyto příběhy zakořeněné  

v lidských myslích považuje autor za fundamentální, věčné (Lule, 2001: 29-33). 

Zároveň ale upozorňuje na fakt, že ne každá zpráva se stane mýtem, neboť některé 

zprávy mohou být důležité pouze pro úzký okruh lidí a neposkytují tak například 

sdílené hodnoty společnosti (ibid).  

Význam opakování mýtů skrze mediální zprávy je, kromě utvrzování 

společenských hodnot a informování společnosti, též v udržování sociálního řádu, neboť 

zprávy nejčastěji vyprávějí příběhy podporující stávající stav ve společnosti a jen 

zřídkakdy jej zpochybňují tak, aby došlo k nějaké zásadní systémové změně. Opakování 
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mýtů zároveň pomáhá nastolovat témata, která jsou pak společností považována za 

důležitá (Lule, 2001: 35-36). Lule tímto způsobem nabízí alternativní či doplňující 

pohled na nastolování agendy, zmiňovaném v kapitole č. 2.3.  

Autor rozděluje 7 základních mýtů, které se, dle jeho vlastního empirického 

výzkumu, nejčastěji objevují ve zprávách. Jedná se o mýtus o oběti, obětním beránkovi, 

hrdinovi, dobré matce, podvodníkovi, jiném světě a potopě. Na příkladech z praxe pak 

autor u každého ze základních mýtů pomocí narativní analýzy objevuje způsoby, jakými 

se mytologické příběhy vtělují do dnešních zpráv (Lule, 2001: 22-25). Pro účely této 

práce jsou podrobněji popsány mýty o oběti, obětním beránkovi, hrdinovi a jiném světě, 

neboť těch by mohlo být v případě referování o teroristických útocích využito.  

 

Oběť 

Na základě příběhu muže, který byl zabit únosci na výletní lodi, je ukázáno, 

jakými způsoby příběhy konfrontují smrt. Dramatické detaily smrti, jež jsou při popisu 

události novináři používány, rozvíjí mýtus o odevzdání nějaké oběti, jež má za cíl 

uklidnit publikum z rozmarnosti lidského života a krutosti osudu. Autor poukazuje na 

postupný vývoj příběhu, z počáteční dramatizace událostí na lokální úrovni a zaměření 

se na rodinu oběti se postupně přecházelo až ke každodennímu hrdinství. Životní příběh 

zemřelého byl vyprávěn jako příběh hrdiny protloukajícího se životem, milujícího  

a milovaného. Oběť je vždy vina pouze tím, že se ocitla „ve špatný čas na špatném 

místě“ a jejím zobrazováním jako hrdiny přináší lidem útěchu a dává smysl smrti 

nevinného člověka. Každý se může s obětí nějakým způsobem ztotožnit, neboť je 

zobrazována jako rodič/manžel/přítel aj., a tím umožňuje čtenáři vidět svět tak, jak by 

vypadal, kdyby sám zemřel (Lule, 2001: 42-55).  

Lule ukazuje, že v případě náhlé smrti jedině mýtus nabízí určité smíření 

s bezpodmínečností, ultimátností osudu, nikoliv logika a racionalita. Zároveň také 

ukazuje, že v případě terorismu tento mýtus nepomáhá pouze čtenářům vyrovnat se se 

situací, ale také samotným teroristům, kteří těží z identifikace lidí s oběťmi. Také 

politici si mohou díky tomuto mýtu získávat renomé a to pomocí veřejného vyjádření 

soustrasti a podpory pozůstalým, a stejně tak může mýtus o oběti napomáhat různým 

politickým stranám prosazujícím národní bezpečnost, větší represe či nacionalismus 
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k zisku voličů (Lule, 2001: 57-58).  Jak sám autor ukazuje, mýtus o oběti se může 

v případě zpráv o teroristických útocích objevovat poměrně často. 

 

Obětní beránek 

Pomocí osoby obětního beránka mýty nabízejí příběhy, které delegitimizují 

veškeré jednání představující nesouhlas se základními společenskými hodnotami, 

společenským či právním systémem či kulturními přesvědčeními. Na příběhu vraždy 

afroamerického bojovníka proti policejní brutalitě páchané na černoších autor ukazuje, 

že média slouží jako určití agenti sociální kontroly pomáhající udržet společenské status 

quo. Zmiňovaný aktivista a radikál, který zpochybňoval stávající sociální konsenzus, 

byl novinovými zprávami degradován, zesměšňován, stereotypizován a jeho smrt 

vyobrazena jako osud, který si za své činy zasloužil a jinými slovy zaslouží každý, kdo 

svým jednáním napadá fundamentální společenské víry a hodnoty a ohrožuje tak 

stávající sociální řád (Lule, 2001: 60-79). Sebevražední terorističtí útočníci bezpochyby 

zpochybňují stávající společenský řád a jejich zobrazení v novinových zprávách by 

proto mohlo využít i mýtu o obětním beránkovi.  

 

Hrdina 

Jedním z nejklasičtějších archetypů je postava hrdiny ztělesňujícího základní 

společenské hodnoty a ideje, narozeného ve skromných podmínkách, překonávajícího 

překážky na cestě za svým cílem a dosahujícího vítězství za pomoci vytrvalosti a tvrdé 

práce. Lule připouští, že postava hrdiny se v moderní době přizpůsobila publiku  

a transformovala se do jakéhosi pseudohrdiny – celebrity, ale na příběhu sportovce 

ukazuje, že mýtus hrdiny je stále využíván k dodávání odvahy jednotlivcům a k ukázáno 

společenské významnosti zvolených cílů. Na rozdíl od klasického mýtu ale hrdinův 

příběh ve zprávách začíná spíše cílem a snahou o jeho dosažení, teprve pak se 

retrospektivně vrací k jeho počátkům, vlastnostem a překážkám, jež se mu v životě 

postavily do cesty (Lule, 2001: 82-102). V případě hrdinských činů jednotlivců v boji 

proti teroristům by tak mohlo být využíváno i tohoto mýtu. 
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Jiný svět 

Posledním z vybraných mýtů je mýtus o jiném světě, zobrazující cizí vzdálené 

země jako barbarské, chudé a neschopné politického klidu. Za pomoci zpráv týkajících 

se situace na Haiti tak autor ukazuje, že degradací jiných zemí dochází k definování  

a ujišťování se ve své vlastní státní pozici jako vyspělé a silné společnosti. Lule dále 

dodává, že v případě zpravodajství o zahraničních událostech nyní převládají dva 

modely, a to (a) optimistický, který chápe zpravodajský systém jako povinný referovat  

o zahraničních událostech týkajících se porušování lidských práv a spravedlnosti, a (b) 

pesimistický, který vnímá zpravodajství jako zaměřující se především na domácí témata 

a informující o zahraničních událostech pouze v případě jejich výrazné dramatičnosti 

(Lule, 2001: 151-170). Teroristické útoky se, z české perspektivy, zatím odehrávají 

pouze v zahraničních státech, a to ať už v těch sousedních, tak ve velmi vzdálených. 

Mýtus o jiném světě se tak může také ve zprávách o nich objevit.  

 

Nejenže mají události týkající se některých z těchto témat větší šanci projít výše 

zmiňovanými podmínkami (agenda-setting, gatekeeping) a stát se tak zprávou. Zároveň 

je možné a pravděpodobné, že o nich bude referováno formou některého z těchto 

archetypálních příběhů, neboť, jak říká Lule: “storytelling is an essential part of what 

makes us human (...) we need stories because we are stories” (Lule, 2001: 4). V případě 

teroristických útoků lze tím pádem očekávat, že o nich bude v novinách psáno a že  

o nich bude pravděpodobně psáno pomocí některých mýtyckých příběhů. Jak je  

o teroristických útocích v médiích referování z ne-mytického pohledu představuje 

následující podkapitola.  

  

2.6 Konstrukce terorismu v médiích 

Z výše zmíněného je zjevné, že (1) zpravodajská agenda masových médií hraje 

důležitou roli při utváření veřejného diskurzu, potažmo názorových postojů publika, (2) 

existují určitá kritéria, na jejichž základě se jednotlivá témata a události stávají 

mediálními zprávami a (3) samotná konstrukce zpráv může přispět k jejich atraktivnosti 

pro čtenáře a následnému ovlivňování sociální reality. Teroristické útoky mohou 

posloužit jako ideální příklad k analýze konstrukce mediálního obrazu, neboť je jim 
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médii věnováno velké množství pozornosti, tj. jsou součástí zpravodajské agendy, a to 

ve většině zemí světa.  

Podle Gerhardse a Schäfra je terorismu věnováno tolik pozornosti z toho 

důvodu, že hrozba teroristických útoků již není považována za jev vázající se na určitý 

národ či hranice státu, ale naopak jako globálně sdílené téma (Gerhards, Schäfer, 2014: 

4). Pozornost, která je těmto událostem věnována, nejenže napomáhá médiím získat 

větší zisky ze sledovanosti/čtivosti zpráv, ale zároveň předává tuto informaci lidem po 

celém světě, tedy daleko od místa činu, a napomáhá tak samotným teroristickým 

organizacím v cílení na co nejširší publikum (Marin, 2011: 255). Žurnalisté, kteří  

o útocích referují, často také upouštějí od své „neutrální pozice“. Jørndrup dokazuje, že 

v případě událostí, které obsahují moment tragédie, představují veřejné nebezpečí či 

hrozbu národní bezpečnosti, mají novináři tendenci nebýt kritickými zpravodaji, ale 

naopak zastávat funkci „obnovitelů“ společnosti, pomáhajících překonat trauma, 

emocionálně vést lidi a vyzdvihovat svůj národ (Jørndrup, 2016: 88). Teroristické útoky 

splňují všechna tři Jørndrupova kritéria a proto lze očekávat, že referování o nich bude 

spíše nekritické.   

O teroristických útocích je intenzivně referováno také proto, že splňují mnohá 

kritéria pro „stání se zprávou“ – jsou deviantní, neboť představují událost, která násilně 

narušuje každodenní společenskou rutinu, jsou aktuální, z mnohých důvodů důležité, 

mají silné následky na lidské životy i na politické jednání a jsou konfliktní. Důležitým 

kritériem je také místo, kde se tyto útoky odehrávají. Čím blíže k zemi daného 

žurnalisty se útoky odehrají, tím více se jim bude věnovat, neboť vzdálenost v tomto 

případě funguje jako zpravodajská hodnota (Gerhards, Schäfer, 2014: 5). Objevují se 

také rozdíly v konstruování zpráv o útocích v různých zemích.  

Jak je o útocích psáno, je podle autorů také dáno domácími faktory 

ovlivňujícími zpravodajství v dané zemi, jako je například její historie a kultura, 

geografické a jazykové zvláštnosti, vliv náboženství, politické uspořádání a hodnoty, ale 

také socio-demografické charakteristiky státu či motivace novinářů (Gerhards, Schäfer, 

2014: 5-6). Největší rozdíl v referování o teroristických útocích je ale očekáván mezi 

Západními a Arabskými zeměmi, neboť aktuálně převládá vnímání útoků jako „Arabští 

Islamisté versus Západní oběti“ a média v obou částech světa mají tendenci držet se 

tohoto duálního dělení na  „my“ a „oni“. Samotná účast státu v teroristickém útoku je 

pak do zpráv také promítnuta (ibid). Autoři zároveň upozorňují, že vedle národních 

https://da-dk.facebook.com/hanne.jorndrup
https://da-dk.facebook.com/hanne.jorndrup
https://da-dk.facebook.com/hanne.jorndrup
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rozdílů existují také mezinárodně sdílené hodnoty, které se všeobecně ve zprávách  

o teroristických útocích objevují, a to například odmítnutí útoků politickými elitami  

a jejich shoda nad důležitostí otázky terorismu či projevy soucitu s rodinami obětí 

(Gerhards, Schäfer, 2014: 6-7).  

Na základě Gerhardsovy a Schäfreho analýzy televizního vysílání čtyř různých 

světových stanic bylo zjištěno, že prostor věnovaný útokům se mezi stanicemi neliší, 

stejně tak jako morální hodnocení útoků, které je stanicemi hodnoceno negativně a je 

ukazováno na nevinnost obětí. Rozdíly se ale našly v četnosti referování o jednotlivých 

útocích a v použitém interpretačním rámci. Používán byl buď rámec útoku jako výraz 

geopolitického konfliktu mezi liberálním demokratickým Západem a mezinárodně 

organizovanou sítí Islámských radikálních skupin (u stanic CNN a Al-Jazeera) nebo 

rámec zaměřující se na lidskost, vnímající útoky jako kriminální činy jednotlivých 

pachatelů proti celé společnosti (u stanic BBC a ARD). V prvním případě byla 

pozornost zaměřována na důsledky a reakce na útoky, v druhém případě na osudy obětí, 

solidaritu a sdílenou identitu. Shody v popisu jsou připisovány sdíleným mezinárodním 

hodnotám a odlišné rámce jsou vysvětlovány rozdíly mezi politikou a politickými 

elitami v daných zemích. Jako menší faktor je pak chápána i specifičnost jednotlivých 

stanic (Gerhards, Schäfer, 2014: 11-16). Z výzkumu tedy vyplývá, že rámce, používané 

v případě teroristických útoků, se mohou mezi médii lišit, stejně tak jako atributy, 

s kterými jsou útoky spojovány. Přestože se jedná o výzkum prováděný na televizním 

vysílání, obdobné rámcování lze očekávat i v případě tištěných médií.  

Marin dále dodává, že při konstruování zpráv o teroristických útocích je často 

nepřítel popisován dehumanizovaným a deindividualizovaným jazykem, někdy je také 

zobrazován pomocí zvířecích metafor, čímž je přispíváno ke tvorbě strachu. Klasicky je 

využíváno stereotypů a jiných zobecňujících kategorií (Marin, 2011: 256). Podle 

Nohrstedta je při válečném zpravodajství často využíváno také příběhů, na jejichž 

základě jsou zprávy psány (Nohrstedt in Marin, 2011: 255). Lze tedy očekávat, že se 

využívání vyprávění příběhů může objevovat i v případě zpráv o teroristických útocích. 

Morin dále dodává, že v případě znalosti identity pachatelů teroristických činů je snaha 

o detailnější zmapování jejich dosavadního života. Celému národu, jenž byl k útoku 

„vybrán“, bývá připisován status oběti a konkrétní jednotlivé oběti jsou popisovány jako 

hrdinové (Morin, 2016: 1000). 



   

16 
 

O smrti lidí, kteří se stali oběťmi útoků či jiných katastrof, je v médiích také 

referováno určitým způsobem. Reprezentací smrti se věnuje následující kapitola.  

 

2.7 Konstrukce smrti v médiích 

Co se týče samotného konstruování obrazu hromadného úmrtí, toto téma nebývá 

rozpracováno samostatně, nýbrž se pojí k události, ve které se vyskytuje. Zobrazování 

smrti jako takové ale podle Woodthorpe zažívá v masových médích boom a je publiku 

stále přístupnější. Běžně se například ve zprávách či televizi dozvídáme o smrti 

slavných osobností téměř ihned po jejím uskutečnění (Woodthorpe, 2010: 283-285). 

Média kromě reportování o smrti umožňují také tzv. veřejné truchlení, vyjadřování 

smutku, které by dříve zůstalo jen v kruhu nejbližších. Toto truchlení nevyskytuje pouze 

v případě smrti jednotlivce, ale i v případě hromadného úmrtí (Woodthorpe, 2010: 286).  

Aby došlo k zobrazení katastrofy způsobující smrt většího množství lidí 

v médiích, opět musí být splněna určitá kritéria. Jak ale ukazují dosavadní výzkumy, 

kromě nenadálosti a rozsahu katastrofy, hraje roli především její lokace. Joye nachází 

pouze malý vztah mezi tím, kolik bylo zabito v daném případě lidí a kolik je té samé 

události věnováno prostoru v médiích. Naopak ukazuje, že mnohem větší roli, zda bude 

o události referováno, hraje její geografická či kulturní blízkost či přímá účast státu 

(Joye, 2014: 998). Význam podle něj hraje také geopolitická či ekonomická role daného 

území či fakt, zda byly mezi oběťmi obyvatelé západních mocností (ibid).   

Samotná smrt v hromadných úmrtích je pak konkrétně prezentována pomocí 

opakujících se narativních a visuálních stereotypů jako „vykupující“ či „hrdinská“ 

(Woodthorpe, 2010: 285). Ruku v ruce s ní se objevují emoce jako například lítost nad 

promarněnými životy, ale také jinakost obětí ze vzdálených oblastí světa či zobrazování 

mocenských hierarchií zúčastněných států či oblastí (Joye, 2014: 998). Autor nicméně 

upozorňuje, že studie, které na toto téma byly doposud vedeny, pocházejí téměř 

výhradně ze západních států a neukazují tedy, jak je o těchto událostech psáno 

v zemích, kde se jejich značná část odehrává (Joye, 2014: 1000).  

Specifickou částí zobrazování smrti v médiích jsou fotografické materiály, které 

zprávy doprovází. Campbell mluví o vytrácení se fotografií násilné smrti, například 

zemřelých vojáků dovezených z bojiště zpět do USA, a poukazuje na fakt, že jejich 

absencí dochází k neúplnému konstruování obrazu války (Campbell, 2004: 59-61). Jiná 
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situace ale nastává ve chvíli, kdy jsou oběťmi lidé jiného původu, než je publikum. 

V případě smrti cizinců doprovodné fotografie bývají nejen častější, ale zároveň  

i surovější, nicméně i tak jejich výskyt není vždy automatický (Campbell, 2004: 65-67).                                

 Pro účely této práce se ve výzkumné části zabývám výhradně hromadnou smrtí 

způsobenou teroristickými útoky v různých částech světa a sleduji, jakým způsobem 

jsou zprávy o ní tvořeny v českých tištěních periodicích a zda se v tomto zpravodajství 

objevují nějaké narativní vzory, interpretační rámce či naopak odlišnosti mezi 

jednotlivými událostmi a periodiky.  
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3 Metodologie výzkumu  

V rámci svého výzkumu se věnuji reprezentaci hromadných úmrtí v českých 

periodicích v závislosti na okolnostech jejich výskytu. Hromadná úmrtí mohou být 

způsobena různými příčinami, od přírodních katastrof, přes dopravní nehody až po 

výbuch jaderné elektrárny. Pro účely této práce byla vybrána pouze taková úmrtí, která 

byla způsobena teroristickými útoky v různých částech světa.  

  

3.1 Definice pojmů 

 Před samotným seznámením s metodologií výzkumu je nutné definovat si, co je 

v rámci této studie považováno za teroristický útok. Teroristickým útokem chápu 

použití síly ze strany nestátního aktéra mířícího na „měkký cíl“ jako jsou občané. Tento 

akt navíc není výhradně akt násilí, ale zároveň musí být chápán jako komunikační 

strategie, ve které je zpráva veřejně poslána elitám a celé populaci (Gerhards, Schäfer, 

2014: 4).   

 

3.2 Výzkumné otázky 

Z poznatků týkajících se tvorby mediálních zpráv a konkrétně zpráv týkajících se 

hromadných úmrtí způsobených teroristickými útoky je zřejmé, že se jedná o proces, na 

který má vliv mnoho faktorů. Základními otázkami, které si v této práci kladu, jsou 

proto: 

(1) Jak je v Mladé Frontě DNES konstruován obraz hromadných 

úmrtí způsobených teroristickými útoky?  

(2) Jak se liší reprezentace jednotlivých útoků v závislosti na 

okolnostech jejich výskytu? 

 

Zajímá mne přitom, zda je při psaní o hromadných úmrtích využíváno nějakých 

modelových narativů či dokonce archetypálních mýtů, jaké rámce jsou při popisu 
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využívány, jakým událostem či detailům přikládá Mladá Fronta DNES význam a zda je 

možné nalézt nějaké podobnosti či rozdílnosti mezi referováním o jednotlivých 

událostech. Význam je přitom přikládán kontextu, ve kterém se dané útoky odehrály.  

 

3.3 Metoda sběru dat 

K výzkumu byly vybrány teroristické útoky, které se uskutečnily v roce 2015, a to 

konkrétně ty útoky, které počtem svých obětí přesáhly 100 osob. Jedná se, řazeno 

chronologicky, o lednový útok Boko Haram v Nigérii, červnový útok ISIS v Sýrii, 

říjnový útok ISIS v Ankaře a listopadový útok ISIS v Paříži. Místa útoků byla vybrána 

tak, aby každá událost reprezentovala jiné území – Evropu, Afriku, Asii a nakonec 

přelom Asie a Evropy – Turecko. Do analýzy nebyl vybrán žádný severo-/středo-/jiho-

americký stát, neboť v roce 2015 žádný z teroristických útoků nedosáhl v těchto zemích 

tak vysokého počtu obětí. Největší ztráty na životech v důsledku teroristických útoků 

měly v tomto roce s velkou převahou Africké státy, pak Asijské. Při následné analýze 

byly nicméně některé tyto útoky v médiích „vytlačeny“ jinými teroristickými útoky, 

které se svým počtem obětí k hranici 100 osob ani zdaleka neblížily, nicméně jim bylo 

věnováno více pozornosti. Do analýzy tak proto byly dodatečně přidány ještě lednový 

útok ISIS v Paříži, červnový útok v Tunisku a listopadový útok v Mali. Zároveň byla 

pozornost věnována všem zprávám, které informovaly o hromadné smrti. Stručné 

medailonky jednotlivých vybraných událostí jsou popsány níže.  

Tyto události jsou analyzovány v jednom z největších a nejčtenějších českých 

deníků Mladé Frontě DNES. Deník MF DNES je vybrán jako reprezentant jakéhosi 

mixu mezi ryze seriózním deníkem a deníkem využívajícím bulvárních prvků, tedy  

tzv. popnoviny, jež v České republice převládají (Hvížďala, 26. 7. 2007). MF DNES 

začala vycházet v roce 1990 a díky svému dennímu nákladu od 134 do 287 tisíc výtisků 

patří k jednomu z největších periodik vydávaných multimediální skupinou Mafra  

a v České republice vůbec (MAFRA, 2016: 21). Čtenost deníku za rok 2016 je 639 000 

čtenářů, čímž se po bulvárním Blesku stává druhým nejčtenějším českým periodikem 

(MAFRA, 2016: 3). Analýza je zaměřena pouze na toto periodikum, nesnaží se proto  

o zobecnitelné výsledky na situaci novin v České republice, ale o detailní analýzu 

konkrétního deníku a jeho způsobů zobrazování hromadné smrti.  
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Výtisky byly zkoumány v papírové formě v prezenční studovně Národní 

knihovny, a to z toho důvodu, že internetové platformy jako Anopress či NEWTON 

Media neumožňují sledování kontextu, ve kterém se požadované články nachází. 

Novinové výtisky, které jsou k analýze využity, jsou v rozmezí 3 dny před 

uskutečněním dané události a minimálně 7 dní po jejím uskutečnění. Ke každé události 

je tedy sledováno minimálně 11 po sobě jdoucích výtisků, nicméně u událostí, jako byly 

teroristické útoky ve Francii, jsou výtisky sledovány do té doby, dokud se alespoň ve 

třech po sobě jdoucích výtiscích neobjevila žádná zpráva týkajících se těchto útoků. 

Přesná rozmezí dat jsou (1) od 31. 12. 2014 do 22. 1., (2) od 23. 6. do 8. 7., (3) od 7. 10. 

do 14. 10. a (4) od 10. 11. do 30. 11.  

Celkem bylo analyzováno 58 výtisků novin. V případě lednových útoků bylo 

analyzováno celkem 20 výtisků a 47 článků; v případě červnových útoku  

bylo analyzováno celkem 13 výtisků a 13 článků; v případě říjnového útoku bylo 

analyzováno celkem 7 výtisků a 1 článek a nakonec v případě listopadových útoků  

bylo analyzováno celkem 18 výtisků a 42 článků. Mezi analyzované články nebyly 

zahrnuty krátké zprávy z ČTK ani články z novinové sekce „Názory“ a „Fórum 

čtenářů“.  

Z časových a prostorových důvodů bakalářské práce nebylo vybráno více 

událostí, periodik ani zkoumaných dní, přesto ale výše zmiňována čísla považuji za 

dostatečná pro zodpovězení svých výzkumných otázek a obohacení dosavadního vědění 

k problematice reprezentace hromadných úmrtí způsobených terorismem na české 

mediální scéně.  

 

3.4 Metody analýzy 

K zodpovězení výzkumných otázek využívám kombinace kvantitativního  

a kvalitativního přístupu. Právě kombinace přístupů, začínající kvantitativní analýzou  

a pokračující kvalitativní analýzou, umožňuje podle Smithe utvořit komplexnější obraz 

a napomoci k lepšímu uchopení problému (Smith, 2008: 60-61). Kvantitativní analýza, 

kterou v mém případě představuje analýza výtisku jako celku, slouží k popisu 

společensko-politického kontextu, v němž se vybrané útoky udály, frekvence psaní  

o jednotlivých událostech, prostoru, jež je jednotlivým událostem věnován, a vizuálních 

vjemů, jako velikosti titulků, počtu fotografií či doplňkových materiálů, jež jednotlivé 
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články doprovázejí. Analýza jednotlivých fotografií byla z časových důvodů provedena 

pouze okrajově, kvantitativně, bez hlubšího sémiotického zkoumání.  

Kvalitativní analýza je pak prováděna pomocí narativní analýzy, která umožňuje 

sledování struktury příběhu v článcích (Reissman, 2008: 78-80). Reismann považuje 

narativní analýzu za vhodnou k výzkumu případových studií, jednotlivé události 

v tomto případě takové „mikropřípadové“ studie představují. Pomocným prvkem 

v analýze bude sledování jazykových prostředků, jako přirovnání, metafor, metonymií, 

expresivních výrazů, které jsou k popisu událostí a subjektů událostí využívány. 

Zaměření se na jazykové prostředky pomáhá pochopit, jaký význam má jazyk, a to jak 

na úrovni textu, tak na kulturní úrovni (Reismann, 2008: 82). Tato kombinace pak 

poslouží k detailnějšímu prozkoumání tvorby zpráv a k jejich lepšímu porozumění. 

Riessman ale upozorňuje, že samotné hledání příběhů v analyzovaném textu je zároveň 

účastněním se na tvorbě tohoto příběhu, neboť každá interpretace je ze své podstaty 

subjektivní (Reismann, 2008: 21). Tato práce si proto, jak již bylo zmiňováno, nedává 

za cíl možné zobecnění výsledků na další česká média, ale zaměřuje se na konkrétní 

případy v jednom konkrétním deníku. 

Poměrně malý vzorek událostí dále umožňuje provést detailní analýzu těchto 

událostí. Samotný proces zpracovávání dat v jednotlivých výtiscích novin probíhal ve 4 

krocích.  

1) Na základě sledování zpráv v průběhu všech dní byl vytvořen kontext, ve 

kterém se útok dle jednotlivých článků v periodicích udál.  

2) Byl sledován prostor, který byl v jednotlivých výtiscích útokům věnován  

a který byl věnován fotografiím, mapám a doplňkovým tabulkám. 

3) V článcích týkajících se samotných útoků jsem sledovala, jak je problém 

definován, jak jsou interpretovány příčiny události, zda se v článku objevuje 

nějaké morální hodnocení a případně i navrhované řešení. Na základě těchto 4 

kategorií pak stanovuji rámec, v němž MF DNES o teroristických útocích 

hovoří (více viz kapitolu č. 3.4).  

4) V analyzovaných článcích jsem hledala narativní schémata, a to zaměřením se 

na: 

• důležitost jednotlivých aspektů, které jsou v rámci události prezentovány; 

• způsoby, jakými jsou pachatelé a oběti zobrazováni; 
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• reakce, které jsou v článcích popisovány; 

• případné emoce a hodnocení událostí; 

• jazyk, který je pro popis používán (přirovnání, metafory, metonimie, 

expresivnost aj.).  

 

Zároveň pomocí analyzování článků jako na sebe navazujících zpráv, je 

sledováno, zda se v nich objevují nějaké mýtické archetypální příběhy (více viz 

kapitolu č. 3.5)  

 

3.5 Vybrané události v roce 2015 

Lednový útok v Baze 

Masakr v Baze, jak je tento útok také nazýván, započal 3. ledna 2015 a pokračoval až 

do 7. ledna 2015. Teroristická organizace Boko Haram, která je skupinou islámských 

extrémistů snažících se o vytvoření muslimského státu v Nigérii, provedla sérii útoků  

v nigérijském městě Baga ležícího u hranic s Čadem, Nigerem a Kamerunem, a jeho 

přilehlém okolí. Město Baga a vesnice kolem něj byly vypáleny a zničeny, počet 

smrtelných obětí je západními médii odhadován na více než 2000 lidí. Svým rozsahem 

obětí je tato událost vybočující ze všech ostatních, které se v roce 2015 odehrály.     

 

Lednový útok v Paříži 

K útoku na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo došlo dne  

7. ledna. Policejní akce, která na útok navázala, trvala do dopadení útočníků 9. ledna. 

Útok byl proveden dvěma bratry, teroristy hlásícími se k irácko-syrské teroristické 

organizaci Islámský stát (zkráceně IS nebo ISIS) snažící se o vytvoření muslimského 

státu, a dalším útočníkem přiklánějícím se k teroristické organizaci Al-Káida stojící mj. 

za útoky z 11. září 2001. Na útok na redakci navazoval druhý útok na košer 

samoobsluhu. Celkem zemřelo 17 lidí. Útok si vynesl vysokou pozornost celého 

Západního světa.  
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Červnový útok v Kobani 

Útoky Islámského státu z 26. až 29. června 2015 bývají nazývány také jako masakr  

v Kobani. Za útoky je zodpovědná teroristická organizace ISIS, která se v dané oblasti 

snaží o nadvládu nad jednotlivými městy. Jednalo se částečně o sebevražedné útoky, 

částečně o útoky mířené proti Kurdským civilistům. Město leží u hranic Sýrie 

s Tureckem. Zabito bylo okolo 145 lidí, a to nejen v Kobani, ale i okolních vesnicích. 

Útok je považován za jeden z nejdrastičtějších v Sýrii.    

 

Červnový útok v Sousse 

V tuniském turistickém letovisku Sousse se odehrál útok dne 26. června. Masová střelba 

byla primárně směřována proti turistům a způsobil jej tuniský univerzitní student, který 

byl na místě zabit. Útočník nebyl klasickým představitelem radikálního islamisty, 

nepatřil k žádné ze světových teroristických organizací, ale k Tuniské odnoži Anjad al-

Khilafah radikální islamistické organizace Ansar al-Sharia. Obětí útoku bylo 38, celkem 

30 z nic pocházelo z Velké Británie.  

 

Říjnový útok v Ankaře  

Bombový útok ze dne 10. října 2015 se uskutečnil v hlavním městě Turecka, Ankaře,  

a to v místě poklidného shromáždění několika politických stran a jejich podporovatelů. 

K útoku se oficiálně nepřihlásila žádná z teroristických organizací, Turecko za viníka 

považuje Islámský stát, nicméně spekulovalo se nejméně o třech dalších protivládních 

organizacích. Výbuch dvou bomb zabil 105-109 lidí, číslo se z různých zdrojů liší. 

 

Listopadový útok v Paříži 

Kombinace několika teroristických útoků se uskutečnila 13. listopadu 2015 v Paříži. 

Jednalo se o tři sebevražedné útoky před začátkem mezinárodního fotbalového utkání, 

sebevražedný útok a střelbu v pěti nedalekých ulicích a masovou střelbu v divadle na 

rockovém koncertě. Útok byl spáchán teroristickou organizací Islámský stát a zahynulo 

při něm 130 lidí.   
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Listopadový útok v Bamaku 

Dne 20. listopadu se odehrála masová střelba v hotelu v hlavním městě Mali, Bamako. 

Útok byl pravděpodobně zorganizován militantní skupinou Al-Mourabitoun 

spolupracující s teroristickou organizací Al-Káida, nicméně pravost této informace se 

nepodařilo ověřit. Při útoku zahynulo 20 lidí, část z nich byli evropští turisté.   

 

4 Výsledná zjištění 

4.1 Kontext a prostor věnovaný událostem 

Žádná z vybraných událostí se neodehrála ve společenském vakuu, ale 

obklopovaly ji další události, ať už na mezinárodním poli či poli domácím. Tyto 

události tvoří kontext, v němž se teroristické útoky odehrály, a v jejichž světle (či stínu) 

je o útocích určitým způsobem referováno.  

V období kolem lednových útoků doznívala v novinách témata Nového roku  

a změn, které přinese, spolu se shrnutím událostí roku 2014. Dále se na domácí scéně 

probírala kauza Opencard, ukončení vybírání poplatků v nemocnicích, zvyšování mezd, 

protiislámská politika Tomia Okamury, nesplněná bezpečnostní prověrka hradního 

kancléře Mynáře, soudní kauza Jany Nagyové či odebrání dětí české matce v Norsku. 

Na světové scéně se pak jednalo o Řeckou krizi a nadcházející řecké volby, životu 

nebezpečné pašování migrantů přes moře z Afriky do Evropy, řešení imigrace obecně, 

antiislámské protesty v Německu, debata o přijetí Ukrajiny do EU a plánované 

referendum o ne/setrvání VB v EU. Protimuslimské nálady ve světě byly v této době 

velmi silné, a to jak na domácí scéně ztělesňované hnutím Úsvit, tak na scéně 

mezinárodní hnutím Pegida. Upozorňováno bylo také na nedostatečné řešení migrační 

krize. Co se týče jiných událostí hromadné smrti, krátkými zprávami v novinové sekci 

„Ze světa“ bylo zmíněno zřícení Airbusu Asia, rozsáhlé požáry v Austrálii, útok 

Talibanu na pákistánské děti a boje na Ukrajině. 

V tomto kontextu se nejprve odehrály masové útoky v Nigérii, poté útoky 

v Paříži, v MF DNES o nich nicméně bylo referováno v opačném pořadí. O útocích 

v Paříži se začalo psát 8. ledna, poslední článek se objevil 19. ledna. Celkem se jednalo 

o 46 článků týkajících se útoků na Charlie Hebdo a jeho následků. O Nigerském 
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masakru bylo referováno 16. 1., tedy téměř dva týdny ode dne, kdy propukl, a věnován 

mu byl 1 článek se dvěma satelitními snímky města před a po vypálení a mapou území 

ovládaného Boko Haram. Tato událost byla absolutně zastíněna útokem v Paříži. 

Články o dění v Paříži byly zvýrazněny titulky s nadměrnou velikostí písma,  

25 fotografiemi zobrazujícími nejprve převážně truchlící, policisty, ozbrojené síly  

a solidaritu lidí s nápisy „Je suis Charlie“. Pouze jednou byla zobrazena fotografie 

přímo z teroristického útoku, na které atentátník zbraní mířil na ležícího zraněného 

policistu. Fotografie zemřelých obětí z útoku se neobjevily žádné. Dále byly použity  

4 mapy a 5 jiných doplňkových materiálů. Událost se také dostala 6x na titulní stranu, 

z toho 4x ji byla věnována více než polovina titulní strany. Novinová část „Ze světa“, 

kde MF DNES referuje o mezinárodním dění, chyběla ve 3 výtiscích a byla nahrazena 

rozsáhlým zpravodajstvím o útocích nazvaným „Teror v Paříži“.  

V červnu byla hlavním tématem v MF DNES opět migrace, ať už v podobě nově 

plánovaného uprchlického tábora v ČR, ochrany hranic či kvót přijímaných uprchlíků, 

zmiňované byly také soudní případy Rittiga, Béma, Janouška či zdravotní sestry 

v Rumburku. Zprávy ze světa se týkaly především bankrotujícího Řecka a jeho přijetí 

Eura, imigračních kvót či nadcházejícího konání Tour de France a Wimbledonu. Řešení 

imigrační krize a jejích rizik nijak viditelně nepolevovalo. Krátkými zprávami byla 

zmíněna také hromadného úmrtí způsobená vlnami veder v Pákistánu, výbuchem sopky 

v Indonésii, sebevražedným atentátníkem v Kuvajtu, explozí v aquaparku na Tchajwanu 

a útoky radikálů v Egyptě.  

O útocích v Sýrii a Tunisku bylo referováno ve stejný den 27. 6., obě události také 

ve stejný den započaly. Teroristickému útoku v Tunisku bylo věnováno 13 článků, 13 

fotografií, 1 mapa a 5 doplňkových materiálů. Na fotografiích byla zobrazována 

především policie a hotelové resorty, nicméně objevily se i dvě fotografie těl obětí 

zahalených plachtou, jedna fotografie oběti na nosítkách a jedna fotografie zabitého 

teroristy v kaluži krve. Událost se 2x objevila na titulní straně. O útocích v Kobani 

nebyl napsán žádný článek, pouze krátká zpráva ČTK, že se událost stala.  

Říjnové události na domácí scéně nebyly vymezeny žádnou významněji 

rezonující událostí, šlo spíše o drobná témata jako prodělávání penzijních fondů, řešení 

hazardu v ČR, protesty skupiny Ztohoven či soutěž Czech Press Photo. Ze zahraničních 

zpráv převládala problematika navrácení ekonomických migrantů do zemí původu, 

pokračující protesty Pegidy, otázka setrvání VB v EU, kriminální činy „Balkánského 



   

26 
 

gangu“ a předávání Nobelových cen. Z domácích zpráv byla problematika imigrantů 

řešena pouze v jednom případě, a to v souvislosti se strachem z islámu, v zahraničních 

zprávách se ale stále objevovala pravidelně. Krátké zprávy o hromadných úmrtích se 

týkaly omylem zasažené základny Lékařů bez Hranic, války na Ukrajině, války v Sýrii  

a obětí ušlapání v davu směřujícím do Mekky. O teroristickém útoku v Turecku bylo 

referováno pouze v jeden den, 12. 10., dva dny po jeho uskutečnění, a to v jednom 

článku začínajícím na titulní straně a pokračujícím v sekci „Ze světa“. Článek byl 

doplněn o 2 fotografie plačících a truchlících lidí a jednou doplňkovou tabulkou.  

Listopadovým událostem vévodily přípravy oslav 17. 11., jejich průběh v čele 

s prezidentem Zemanem a antiislamistou Konvičkou a následná dohra v podobě 

studentského protestu na Albertově. Na světové scéně se opět řešila imigrace, imigrační 

kvóty, trasy příchozích migrantů a jejich problematické vracení do Afriky a ke konci 

měsíce sestřelení ruského letounu nad Tureckem. Z událostí způsobujících hromadná 

úmrtí byl krátce zmíněn sesuv půdy v Barmě, atentát v Tunisku a Štrasburku  

a přehledné shrnutí přírodních katastrof za posledních 20 let. 

O útocích v Paříži se poprvé psalo 14. 11., poslední článek v souvislosti s touto 

událostí byl publikován 27. 11., celkem se jednalo o 38 článků, 20 fotografií, z nichž 

pouze jedna zobrazovala mrtvé tělo pod bílým plátnem, 4 mapy, 6 doplňkových 

tabulekm a 6 speciálních záhlaví s doplňkovými informacemi, výroky státníků  

a medailonky obtí. Na 3 dny byla opět vypuštěna sekce „Ze světa“ a prostor byl 

věnován pouze událostem v Paříži pojmenovaným jako „Válka v Evropě“, událost se 

objevila 6x na titulní straně. V případě útoků v Mali se jednalo o 4 články, z nichž jeden 

začínal na titulní straně, a 2 fotografie ze dne 21. 11. O dva dny později byla vydána 

ještě krátká zpráva ČTK o konečném počtu obětí. 

Přehled prostoru věnovaného jednotlivým událostem je vidět v tabulce č.1 na 

následující straně.  Je viditelné, že teroristickým útokům, jež se udály ve Francii, bylo 

věnováno mnohonásobně více prostoru a textu, než útokům v mimoevropských zemích. 

A to i přesto, že v útocích, které se udály mimo Evropu, zahynulo mnohem více lidí. 

Potvrdil se tedy slabší význam počtu obětí na prostor věnovaný těmto událostem, který 

ve svém výzkumu objevil Joye (2014). Nicméně je nutné podotknout, že útoky 

v Nigérii, přestože proběhli o 5 dní dříve než útok v Paříži, byly zastíněny událostí 

geograficky mnohem bližší a významnější pro dění na „domácí“ Evropské scéně. 
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Tabulka č. 1. 

 

Počet 

článků 

Počet 

fotografií 

Doplňkový 

materiál 

Titulní 

strana 

Počet 

obětí 

Vzdálenost od 

Prahy 

Leden - Nigérie 1 2 1 0 cca 2000 cca 7000 km 

Leden - Francie 46 25 9 6 17 cca 1000 km 

Červen - Sýrie 0 0 0 0 cca 145 cca 3200 km 

Červen - Tunisko 13 13 6 2 38 cca 2700 km 

Říjen - Turecko 1 2 1 1 cca 105 cca 2300 km 

Listopad - Francie 38 20 10 6 130 cca 1000 km 

Listopad - Mali 4 2 0 1 20 cca 7000 km 

                   Zdroj: Vlastní tvorba autorky 

 

Kromě geografické blízkosti je Francie také zemí kulturně bližší a potýkající se se 

sdíleným evropským problémem narůstajícího počtu imigrantů. Tato podobnost, jak 

poukazuje Joye (2014) i Gerhards a Schäfer (2014) hraje ve zpravodajství mnohem větší 

roli. U obou událostí v Paříži bylo také používáno mnohem většího písma v nadpisech 

článků, a to nejen na titulních stranách, ale i v několikastránkových sekcích věnovaných 

čistě těmto dvěma událostem. Žádné jiné události vlastní prostor vymezen nebyl.  

Útokům v syrském Kobani byla věnována pouze krátká zpráva. To může být 

způsobeno faktem, že útoků Islámského státu v Sýrii probíhá velké množství a událost 

tak, i přes svou masovost obětí, ztrácí svou „newsworthiness“, tedy zajímavost k tomu, 

aby se stala probíranou novinkou. Událost se sice přes „vstupní bránu“ dostala, neboť se 

přeci jen jedná o zprávu splňující kritéria konfliktnosti a deviantnosti, nicméně již, jak 

poukazuje Shoemaker (1999), není dostatečně nová a nezvyklá.  

Útokům v Paříži bylo poskytnuto také mnohem více fotografického materiálu, 

doplňkových map a informačních tabulek. Fotografie ale pouze ve dvou případech 

zobrazovaly některou z obětí či zabitého útočníka, kdežto v případě ostatních událostí 

bylo fotek zobrazujících mrtvé více, i přes celkový menší počet fotografií. Campbellova 

(2004) myšlenka o nedostatečném zobrazování násilné smrti se tudíž potvrdila také, 

častější zobrazování smrti „cizinců“ je již ale v případě MF DNES spekulativní. 

Přestože u útoků v Tunisku bylo zobrazeno více mrtvol, byť zakrytých, mezi oběťmi 
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byly většinou Evropané. Z fotografií zakrytých těl ale původ obětí rozpoznat nelze. 

Pouze jedna fotografie zachycovala zakrvaveného tuniského útočníka. 

Obecně lze tedy říci, že v případě MF DNES teroristické útoky způsobující 

hromadnou smrt projdou branami „gatekeepingu“, u nastolování agendy je pak viděť, že 

MF DNES se zaměřovala především na pařížské události a směřovala tak pozornost 

publika tímto směrem. Teroristické útoky byly zároveň velmi silně spojovány 

s problematikou islámu, imigrace a bezpečnosti, čímž vytvářejí rámce, s nimiž si 

následně čtenáři útoky mohou spojovat. Těmto atributům spolu s narativy článků se 

věnuji níže.  

 

4.2 Rámec, narativ a mýty 

V případě kvalitativní analýzy bylo poněkud obtížnější zaměřit se na ne-pařížské 

události, neboť o nich bylo referováno v mnohem menším měřítku, nicméně určité 

shody i odlišnosti v zarámování událostí se objevily.  

Pařížské teroristické útoky byly majoritně prezentovány jako válečný akt 

směřovaný na liberální, demokratickou Evropu. V případě útoku na týdeník Charlie 

Hebdo byly útoky často popisovány jako útoky proti západním hodnotám, zároveň ale 

bylo paradoxně poukazováno na neschopnost útočníků vůbec pochopit „západní 

hodnoty“, a tato neschopnost jim rozumět pak znamená, že se nejednalo o útoky 

směřované primárně proti hodnotám, ale proti celé západní společnosti jako nepříteli. 

Útoky byly neustále explicitně popisovány jako válečné a zlé („válka s terorismem“, 

„fronta války s Islámským státem“, „válka kultur“, „neospravedlnitelný akt zla“). 

Články se zaměřovaly také na kriminální historii útočníků, jejich profesionalitu, 

disciplinovanost a chladnost získanou ve výcvikových táborech. Oběti útoků byly 

popisovány explicitně jako hrdinové, prostor byl věnovaný jejich životním příběhům  

a přínosu pro společnost. Za největší oběť ale platila celá Francie, jež byla mnohokrát 

polidšťována. Vyzdvihována byla síla francouzského lidu nebojícího se hrozeb, jejich 

projevy soucitu, smutku a solidarity v podobě vlny „#JeSuisCharlie“ na sociálních sítích 

a samotné prožívání francouzského národního motta „Liberté, égalité, fraternité“, tedy 

svoboda, rovnost a bratrství. Za příklad lze uvést výstižné: „zakoupení výtisku [Charlie 

Hebdo] se však stalo jakousi národní povinností.“ (MF DNES, 15. 1. 2015: A7). Také 

konání policistů bylo chváleno pro svůj rozsah a odhodlání, prostor byl věnován také 
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soustrastným vyjádřením světových politiků. Vyzdvihování francouzského národa 

ukazuje na určitou nekritičnost médií, na níž upozornil Jørdndrup (2016). Útočníci byli 

popisováni jako „osamělý vlci“ bojující ve jménu Islámského státu. Po jejich dopadení 

byla pozornost zaměřována především na islám jako náboženství, které vyvolává 

v mnohých Evropanech strach projevující se antiislámskými demonstracemi, jako 

například u německé Pegidy. Příkladem může být výrok typu „není islám nemocný?“ či 

sledování české muslimské obce bezpečnostní informační službou BIS. Zároveň bylo 

ale poukazováno na nutnost oddělovat umírněné muslimy od extrémistů. V článcích se 

objevovala i navrhovaná řešení situace, a to především na rovině osobní. Lidé by se 

něměli nechat zastrašit, nebýt xenofobní a rasističtí a neprohlubovat rozdíly mezi jimi  

a muslimy, neboť: „pokud bychom měli stále strach, nechali bychom teroristy zvítězit.“ 

(MF DNES, 8. 1. 2015: A5). Nakonec byly události částečně propojeny i s aktuální 

situací na domácí scéně, a to skrze osobu Tomia Okamury.  

Druhý pařížský útok, který se odehrál téměř o rok později, byl popisován 

podobně, s několika viditelnými rozdíly. Použitý slovník byl mnohdy mnohem ostřejší 

až vyhrocený. Kromě válečných přirovnání novináři neplýtvali výrazy jako „popravčí 

rány“, „plnokrevný vojenský útok“ či „krvavá jatka“. Odlišné bylo také vnímání 

teroristů. Již se upustilo od popisu útočníků jako „osamělých vlků“. Na rozdíl od 

předchozích útoků byly jejich činy nově koordinovány mezi více jednotkami a tyto 

útoky tak byly chápány jako něco nového a bezprecedentního.  Mnohem více než 

v prvním případě pak byly útoky spojovány s migrací, tentokrát nejen v rámci České 

republiky, ale i na mezinárodní scéně. To odpovídá i společenskému kontextu, v kterém 

se útoky odehrály. Evropská Unie se potýkala s nekontrolovatelnými přechody 

imigrantů přes hranice, rezonovala otázka bezpečnosti a sílily hlasy nacionalistických 

stran po zrušení Shengenského prostoru. Útoky tak byly popisovány jako možný 

následek nedostatečné organizace migrace ze strany Evropské Unie, neboť jeden 

z pachatelů překročil hranice do Evropy na falešný pas. Činnost Evropské Unie byla 

kritizována, členské státy vnímány jako neschopné jednotné akce, mnohem více 

prostoru bylo věnováno výrokům politiků, jež se nyní spíše než na projevy soucitu  

a odsuzování útoků zaměřovaly na opatření, která budou proti teroristům prosazovat. 

Více byli citováni experti na radikalismus, bezpečnost či zástupci obranných složek. 

Větší pozornost byla věnována i původu útočníků, a to na úkor prostoru věnovaného 

obětem útoků. U navrhovaných řešení této situace se novináři zaměřovali více na možné 

https://da-dk.facebook.com/hanne.jorndrup
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politické kroky spíše než na rady obyvatelům Evropy. Konkrétně se jednalo o možné 

uzavření Shengenu či posílení vnějších hranic EU, infiltraci policie mezi imigranty, 

posílení vojenských náletů v Sýrii, ale také nutnost vytvoření protiteroristické koalice  

a tím větší mezinárodní spolupráce, a to i mezi jinak znepřátelenými zeměmi. Zároveň 

byl Islámský stát zobrazen jako nepřítel specifického charakteru, se kterým není možné 

bojovat jako s reálným státem. Informace o útocích v Paříži tak plynule přecházely ve 

zpravodajství o boji s radikálním islámem vedeného Francií jako symbolem 

nezastrašitelnosti.  

Rámec, v němž byly pařížské útoky zobrazovány, tedy prošel určitou proměnou. 

V prvním případě se jednalo spíše o zobrazování teroristického útoku jako útoku na 

lidskost, na hodnoty, na násilné činy radikálních jednotlivců proti západní společnosti. 

Pozornost byla zaměřena na osudy obětí, projevy soucitu a solidarity s oběťmi útoku  

a jejich pozústalými. Markantní byla také silná sdílená identita Francouzů, kteří se, 

semknuti tragédií, nenechali zastrašit. Zároveň byly útoky propojovány spíše 

s problematikou samotného islámu a se strachem z něj, nežli obecně s migrací. 

V druhém případě byla pozorost zaměřena mnohem více na útoky jako geopolitické 

konflikty mezi Západem a Islámským státem, a na jejich příčiny, následky a reakce, 

které vyvolaly na mezinárodní politické scéně. Hrozba terorismu byla spíše než 

s náboženskou ideologií spojována s otázkou ne/bezpečnosti evropských hranic, 

nedostatečných kontrol imigrantů ze strany EU a nutnosti mezinárodní kooperace v boji 

s terorismem. V MF DNES se tak objevily oba dva rámce nalezené Gerhardsem  

a Schäfrem (2014) v televizním vysílání, s tím rozdílem, že se rámce pozměnily v čase 

v rámci jednoho média. To, jak byly pařížské útoky zarámovány, tak poměrně přesně 

odpovídá i náladám ve společnosti a vice versa.  

U mimoevropských událostí lze analýzu provést poměrně obtížně. V případě 

lednového útoku v Nigérii je článek plný odkazů na nepřesné a nepodložené informace, 

jako nepříklad: „nejspíše stovky lidí“, „tvrzení se zatím nedaří ověřit“ či časté používání 

slova „prý“. Jediné vybočení ze stručného popisu základních informací představuje 

pozornost na nehumánnost útoků organizace Boko Haram využíváním mladých dívek 

jako nositelů bomb a popis znetvořených těl obětí jedním z přeživších. Zpráva o útoku 

tak slouží spíše jako doplnění obrazu o činnech islamistických radikálů. 

V případě útoku v Tunisku je již mnohem markantnější propojení s Evropou. 

Tunisko je zobrazováno jako prozápadní, civilizovaná, prosperující a francouzsky 
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mluvící země a její výběr jako terče pro teroristický útok tak nebyl překvapivý. Prostor 

je věnován především obětem, jimiž byli převážně evropští turisté, a příběhům 

přeživších turistů. Přestože mezi oběťmi byli i Tunisané, potvrzuje se Joyeho (2014) 

tvrzení o věnování pozornosti obětem ze západního světa. Útočník je identifikován jako 

zradikalizovaný jedinec. Pozoruhodné je množství prostoru, jež je věnováno následkům, 

které útoky mohou mít na turismus v Tunisku, neboť se jedná o destinaci často 

navštěvovanou Čechy. Řešen je systém výměn již zakoupených zájezdů u různých 

cestovních kanceláří, alternativní destinace na dovolenou či předčasné návraty ze 

zasažené destinace. Přestože se jednalo o útok na africkém kontineně, obětí je opět 

chápana Evropa, což dokazuje například výrok: „Evropa se vlastně stává Blízkým 

východem, protože začíná být bojovou zónou – ať už přímo doma, nebo tím, že 

Evropané se stávají terči.“ (MF DNES, 29. 6. 2015: A3). Reprezentaci útoku v Kobani 

nebylo možné analyzovat, neboť se, jak již bylo řečeno, v novinách objevila pouze 

krátká zpráva ČTK.  

Co se týče útoku v Ankaře, hned od počátku článku je poukazováno na 

důležitost země pro Evropu, která je „zátkou držící na distanc rozvrácený Blízký 

východ“ (MF DNES, 12. 10. 2015). Prostor není věnován ani obětem, ani útočníkům  

(o nichž je naopak řečeno, že jejich původ v tomto případě není důležitý) ale nestálé 

politické situaci v Turecku, následkům, které útok může způsobit a politickým 

strategiím prezidenta Erdogana.  

Útok v Mali byl chápán jako útok na Evropu, neboť se jednalo o útok na hotel, 

v němž byli ubytovaní evropští diplomaté, a zároveň je země bývalou francouzskou 

kolonií. Jazyk, jímž byla událost popsána, se markantně lišil od jazyka používaného  

u pařížských útoků. Chyběla citově zabarvená slova jako „teror“,„masakr“ či 

„krveprolití“, místo nich bylo používáno pouze slovo „útok“. O obětech útoku bylo 

řečeno minimun, pozornost byla věnována spíše historickému propojení s Francií. 

Pozornost byla velice rychle ze samotného útoku zaměřena na účast českých vojáků na 

vojenské misi v Mali. Zprávy o malijském útoku byly vklíněny mezi ostatní články  

o pařížských útocích a sloužily tak opět spíše jako doplnění či vedlejší dějová linka 

evropských událostí.  

Z výše zmíněného je vidět, jak důležité je propojení teroristických útoků 

v mimoevropských zemích s Evropou. Nigerské a syrské útoky nebyly v přímém vztahu 

s děním v Evropě, bylo jim věnováno nejméně pozornosti a když už, jednalo se  
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o ukázku krutosti útočníků. Jakmile ale bylo možné nějakým způsobem událost propojit 

se situací v Evropě, ať už z důvodů historických, turistických či politicko-vojenských, 

události bylo věnováno prostoru více.  

Co se týče narativů, jež bylo v článcích možno nalézt, jednalo se především  

o příběhy obětí, pachatelů a fundamentální odlišnosti Západních a Arabských zemí  

a obyvatel. Tyto linky byly založeny na struktuře klasických archetypálních příběhů, 

žádná z událostí ale nebyla přesto konstruována ryze jako pouze jeden z Luleho (2001) 

navrhovaných mýtů.  

V případě lednového útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo, velmi silně 

rezonovaly příběhy o obětech události a jejich hrdinské smrti, na pozadí vyprávění se 

objevil archetyp oběti, na jejíž smrti byl vysvětlen a ukázán pozitivní význam náhodné 

smrti „obyčejného“ člověka. Narativ, který se zde objevuje, začíná popisem každodenní 

redakční práce zaměstnanců týdeníku, následuje detailní popis celého útoku (délka  

a způsob střelby, výkřiky, krev), a pokračuje k životům jednotlivých obětí. Ti jsou 

zobrazeni jako jedni z nejpopulárnějších karikaturistů celé Francie a jejich časopis jako 

malý, ale všemi známý. U všech zavražděných jsou zveřejněny přezdívky  

a výroky bližních o jejich ctnostech a úspěších. Zmíněny jsou i předchozí hrozby  

a urážky, které autoři pravidelně za svou činnost dostávali, na ty nicméně vždy 

reagovali vtipem a nenechali se ve své práci zastrašit. Zdůrazňována je jejich schopnost 

karikaturovat vše a všechny a bavit tím publikum. Oběti jsou explicitně nazývány 

hrdiny a každé byl vytvořen i vlastní medailonek s čím vším přispíval jak do časopisu, 

tak samotné francouzské společnosti. Reakcí na jejich smrt pak není pouze smutek 

bližních, ale celosvětové projevy soucitu stejně tak jako smuteční výroky světových 

politiků o jejich hrdinství. Na jejich počest měla být uskutečněna i výstava karikatur 

deníku, koupě dalšího výtisku se pak stala symbolem projevu národní solidarity. 

Detailně je rozepsána i smuteční atmosféra (déšť, pochmurno, zvony). Zajímavostí je 

pak i detailní popis pohřbu jednoho z karikaturistů, při němž hrála komunistická hymna. 

Je ukázáno, že i přes jeho politické vyznání byl pohřeb zakončen bouřlivým potleskem, 

neboť jeho činy jsou důležitější než to, kterou stranu volil. Významnost obětí 

dokazovala i přítomnost politiků na pohřbu. Příběh zabitých je rozvíjen od jejich 

„obětní smrti“ až po transformaci v národní hrdiny. Tento příběh o životech obětí se 

nicméně nestal jedinou dějovou linií této události, spíše byl jednou z více linií, které se 

při popisu objevily.  
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Druhý narativ, který lze v útocích sledovat, je příbeh pachatelů. Jejich příběh 

začíná činem, který provedli, a spekulacemi o jejich možném profesionálním výcviku. 

Útok byl ze všech stran odsuzován a vnímán jako útok proti fundamentálním západním 

hodnotám a evropskému demokratickému společenskému systému jako celku. Přítomna 

tedy byla všeobecná politická shodu vyjadřovaná státníky po celém světě, na kterou 

upozorňoval Gerhards a Schäfer (2014). Následovalo zjišťování jejich identity 

s důrazem na jejich arabský původ. Pozornost byla zaměřována především na dva 

teroristy - bratry, jejich obtížné dětství dvou sirotků, drobnou kriminální činnost v době 

dospívání a zradikalizování z důvodu pocitu bezvýznamnosti ve společnosti. Po jejich 

zradikalizování jsou pak detailně popsány veškeré jejich dosavadní extrémistické 

činnosti. Jejich příběh je dáván za vzor a varování, jak se obecně z mladých evropských 

muslimů stávají islamisté. Následoval návrat do přítomnosti, popis pátracích akcí  

a nakonec zabití teroristů jako „vyvrcholení třídenní krize“. Příběh dál pokračoval 

investigativní činností policie, rozkrýváním vztahů s dalšími islamisty a pátráním po 

nich tak, aby je také stihl trest. Zároveň je vysvětleno, jakým způsobem může 

k radikalizaci dojít. Tento příběh využívá archetypálního zobrazení obětního beránka - 

nějaké radikální skupiny, která útočí na sdílené společenské hodnoty, za což ji nutně 

čeká trest a degradace ze strany médií. Přestože ale tento příběh slouží jako varování 

pro případné další extrémisty a články jsou plné odsuzování pachatelů a jejich činů, 

nejedná se pouze o útoky konfrontující společenské hodnoty. Útoky jsou prezentovány 

také jako válečný akt, geopolitický konflikt, na nějž je reagováno na úrovni mezinárodní 

politiky. Že se nejedná již pouze o prohřešek pár jedinců reprezentujících skupinu 

radikálů, ale o vojenskou akci celého Islámského státu, je vidět především na události 

listopadových útoků v Paříži. Příběh pachatelů je zde popsán stejně, od narození 

v chudé rodině, přes dospívání v nechvalně známé a detailně popsané čtvrti Molenbeek, 

až po výčet veškerých prohřešků po radikalizaci. Útočníků nicméně bylo více a ne 

všichni byli i přes rozsáhlé pátrací akce dostiženi. Ti, jež se podařilo nalézt, byli tvrdě 

potrestání. Nedopadení všech pachatelů ale umožnilo věnovat prostor kritice 

nedostatečného zabezpečení vnějších hranic Evropy a nevyhovující evropské imigrační 

politice. Zároveň byly útoky svým rozsahem mnohem ničivější, tudíž i odpověď 

západních zemí byla větší než pouze slovní odsouzení útoků a více pozornosti tak bylo 

věnováno řešení situace pomocí tvorby protitetoristické koalice a spojení zemí, které se 

za jiných okolností „příliš nemusí“. Jinými slovy, pachatelé rozbíjející evropské status 

quo jsou zobrazováni negativně, pomocí dehumanizujícího jazyka, o němž mluví Morin 
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(2011), připodobňováním skupin ke zvířecím smečkám, jejich bydliště k hnízdům či 

degradací, jako například: „pár idiotů, kteří umí střílet“. Za jejich činy vždy čeká trest, 

ať už směřovaný přímo na dané pachatele, nebo jako vojenská reakce směřující na celý 

Islámský stát. Jedná se ale spíše o využití archetypálního příběhu obětního beránka 

k obraně evropského systému jako celku (byť jsou některé jeho části kritizovány) než 

založení dějové linie zpráv o teroristických útocích ryze na tomto příběhu.  

Narativ, který rezonuje ve všech případech velice silně, je příběh o jiném světě. 

Duální dělení na „my - Západ“ a „oni – Blízký Východ“ je přítomné téměř neustále. 

Islámský stát a ostatně i Boko Haram a teroristické organizace obecně jsou zobrazovány 

jako zlé, nesoucitné, mající špatné hodnoty, fanatické, schopné neuvěřitelné krutosti 

(použití chemických zbraní, využívání dětí). Jedna dvoustranná mapa s doplňkovými 

informacemi je přímo nazvána „Západ versus tzv. Islámský stát“. Na toto duální dělení 

upozornil také Gerhards a Schäfer (2014). Vymezení ale není pouze vůči IS, ale proti 

arabským zemím obecně. Příkladem je odlišné chápání toho, co je etické: „My – kvůli 

našim etickým zábranám – neukážeme rozmašírované dítě. Ti lidé ho ale vidí ve svých 

médiích. (...) To je jejich vnímání reality.“ (MF DNES, 20. 11. 2015: 10). Na druhou 

stranu Evropa, zakládající si na svobodě slova, je vymezována i vůči USA, ve které 

žádné z médií při referování o útocích na týdeník Charlie Hebdo nezobrazilo karikatury 

proroka Mohameda. Evropa je definována tedy nejen jako ta „hodná“, zastávající 

správné hodnoty, etická, ale zároveň i jako ochotná bojovat za svá základní práva  

a nepodřizující se náboženkým ideologiím. Kromě vymezování se vůči vzdáleným 

zemím se objevuje i vymezení vůči arabským čtvrtím v evropských městech, které jsou 

popisovány jako jiný, orientální svět. V případě bruselské čtvrti Molenbeek je pak 

poukázáno na vysokou plodnost muslimů, která je chápána jako hrozba: „Brusel, to 

srdce Evropy, bije stále více muslimským rytmem.“ (MF DNES, 18. 11. 2015: 2). 

Přestože se jedná pouze o metaforu, je založena na fyzické odlišnosti srdečního tepu 

mezi „námi – Eropany“ a „jimi – muslimy“. V případě útoků v Mali byl postup 

malijských vojáků popisován jako nelogický, a to pomocí vykreslení situací, kdy tito 

vojáci používají různé amulety a kouzla, které měly zajišťovat vojákům ochranu  

a nebylo tak dle nich třeba se při akci krýt. Evropa se tak v tomto světle jeví jako 

logická a racionální. Ať už se tedy jednalo o vymezení vůči jakékoliv zemi, národu, či 

skupině, díky využívání příběhu o jiném světě je Evropa permanentně zobrazována jako 

mocná a nadřazená, vyjadřující nechuť nad animálností, nelogičnosti či neetičnosti 
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„jiných“. Paradoxně, přestože je mnohokrát poukázáno na odlišné postoje jednotlivých 

členských států EU k otázce migrace, obyvatelé Evropy pocházející z různých zemí jsou 

zobrazování jako „ti stejní, co k sobě patří“, což dokazuje například zhodnocení jednoho 

britského turisty, že jsou Francouzi stejně stateční, jako sami Britové.  

 Částečně se v článcích objevila i část příběhu o potopě, konkrétně snaha  

o vysvětlení, proč se tyto katastrofy staly právě na daných místech. Přestože se mýtus 

v celé podobě nevyskytuje, Francie je popisována jako vojenská mocnost, která svými 

aktivitami (nálety na Islámský stát v Sýrii, podporou povstalců v Mali či plánem 

výstavby africké základny pro boj s islamisty) popuzuje radikály. Zároveň je Francie 

cílovou destinací pro muslimy ze všech svých bývalých kolonií (v Tunisku se 

radikalizuje největší počet muslimů) a má největší muslimskou menšinu v Evropě, což 

znamená i větší riziko radikalismu. Při útocích na list Charlie Hebdo je poukázáno i na 

samotnou provokaci karikatury z posledního výtisku před útokem, na které se baví dva 

džihádisté: “Zatím nebyl ve Francii žádný atentát.”, ”Dočkáme se. Novoroční 

blahopřání je možné dávat do konce ledna…” (MF DNES, 8. 1. 2015: A2). Poslední 

z hledaných archetypálních příběhů – mýtus o hrdinovi – se v analyzovancýh článcích 

neobjevil.  

Využívání klasických archetypálních příběhů je v článcích o teroristických 

útocích zjevné, ani v jendom případě se ale nejedná o konstrukci teoristických útoků 

pouze jako jednoho z mýtů. V případě útoku na Charlie Hebdo je sice hlavní narativ 

zaměřen na životy a hrdinství obětí a silně využívá příběhu o oběti, objevuje se ale  

i dějová linka, byť menší, věnující se pachatelům a jejich trestu. V případě 

listopadových útoků v Paříži je naopak nejvíce prostoru věnováno právě pachatelům  

a následkům, které jejich činy způsobily, dějová linka příběhu obětí je zobrazena 

v menší míře, ale nachází se zde také. Při útocích v Tunisku a v Mali bylo využíváno 

spíše příběhů o obětech útoků, v případě Mali také výrazné definování „my“ a „oni“. 

Příbehy o odlišnosti „našeho“ a „jejich“ světa silně prolínaly i dějové linky v psaní  

o francouzských útocích. O útocích v Nigérii a v Turecku je psáno pouze v jednom 

článku a narativ se tak nijak neprojevil. Lze tedy říci, že žádný z útoků není 

opakováním pouze jednoho konkrétního mýtu v Luleho (2001) pojetí, hojně je ale 

využíváno paralelních archetypálních příběhů a některých jejich částí, na kterých jsou 

klasické mýty postaveny.  
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4.3 Hromadná smrt  

Co znamená výše zmíněné pro to, jak je prezentována hromadná smrt způsobená 

terorictickými útoky v MF DNES?  

Z kvantitativního hlediska, nezáleží tolik na tom, kolik lidí při daném útoku 

zemřelo, jako na místě, kde se událost odehrála. Pozornost není soustředěna na to, jestli 

zemřelo 10, 100 nebo 1000 lidí, ale že byl vykonán teroristický útok v místě, které je 

nám geograficky a kulturně blízké. Samotný proces zabití je popsán detailním 

způsobem, popis mrtvých těl ale spíše absentuje, a to jak v textu, tak na fotografiích. 

Smrt je zobrazována buď jako hrdinská oběť nevinných lidí, nebo jako zasloužený trest 

pachatelů. V prvním případě, kdy je smrt nespravedlivá a oběť je vina pouze tím, že se 

ocitla ve špatnou dobu na špatném místě, je popisována jako ukončení hrdinského 

života, čímž je smrti dáván nějaký smysl. V druhém případě je smrt vnímána jako 

spravedlivý trest a jediné možné řešení za hříšný život. Tato reprezentace smrti 

dokazuje Jørndrupovu (2016) myšlenku o funkci médií jako „obnovitelů“ společnosti, 

kteří se snaží o co nejrychlejší návrat k „normálnímu“ stavu společnosti za pomoci 

emocionálního vedení lidí, vysvětlování nevinné smrti jako hrdinské a tím utváření 

jakéhosi mostu pro překonání traumatu. V případě analyzovaných událostí je zajímavé, 

že žádná z obětí, jejichž příběhy byly v článcích vyzdvihovány, nebyla arabského 

původu, přestože během některých útoků byli také zabiti Arabové. O hrdinské smrti 

bylo psáno výhradně v případě obětí ze Západu.  

Při referování o smrti je zjevné, že je využíváno narativů objevujících se v mýtech 

o oběti a obětním beránkovi. Události, ve kterých se smrt objevila, ale byly tak 

společensky důležité a s tak velkým politickým dosahem (mluvíme-li o útocích 

v Paříži), že jejich děj nebyl konstruován pouze kolem samotného faktu úmrtí nějaké 

osoby a dalšího rozvíjení příběhu výhradně v této linii. Namísto toho příběhy 

zachycující smrt tvoří, spolu s dalšími příběhy věnujícími se jiným aspektům útoků, 

celý komplexní obraz o této tragické události.   

 

5 Závěr 

 Cílem této práce bylo seznámení se způsobem, jakým je v deníku Mladá Fronta 

DNES prezentována hromadná smrt způsobená teroristickými útoky v různých částech 

https://da-dk.facebook.com/hanne.jorndrup
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světa. Výsledky vlastního výzkumu, prováděného na 7 různých událostech roku 2015, 

ukázaly, že je psáno odlišným způsobem o událostech, jež se odehrály v různých 

geografických vzdálenostech od České republiky. Čím blíže k naší zemi se událost 

uskutečnila a čím bližší je nám i z kulturního hlediska, tím více prostoru je jí věnováno, 

a to nejen textového, ale i fotografického a doplňkového.  

 Jednotlivé události jsou také zobrazovány pomocí rámců. Ty se v analyzovaných 

článcích zobrazují dva základní, a to zobrazování útoků (1) jako útoků na společnost  

a její hodnoty se zaměřením se na příběhy obětí a (2) jako geopolitických konfliktů 

Západu a Blízkého Východu s pozorností věnovanou především následkům, jež útoky 

přinesly a mohou přinést a vojenským a politickým reakcím.  

 Při psaní o těchto událostech je hojně využíváno několika klasických 

archetypálních příběhů, jež se vyskytují v antických mýtech. Jedná se o zobrazování 

nevinných obětí jako hrdinů, teroristů jako narušitelů sociálního řádu zasluhujících trest 

a západních zemí jako mocných a civilizovaných v obrazu jiného, nelogického, 

blízkovýchodního světa. Tyto archetypální příběhy se v různé míře v článcích  

o jednotlivých útocích objevují a dohromady pak tvoří obraz celého teroristického 

útoku. Žádný z útoků však není konsturován pouze na bázi jednoho z těchto narativů  

a nepředstavuje tak opakování ryze jednoho z mýtů, jako spíše kombinaci mýtických 

příběhů dohromady.  

 Výzkum je prováděn na poměrně malém vzorku událostí v rámci jednoho 

českého deníku. Pro získání výsledků, jež by bylo možné do určité míry v rámci České 

republiky generalizovat by bylo vhodné výzkum obohatit o více periodik. K získání 

širšího obrazu o tom, jak je v médiích prezentována hromadná smrt, by bylo možné 

zaměřit se také na jiné katastrofy, které ji způsobují, jako jsou přírodní pohromy, pády 

letadel, automobilové či vlakové nehody, lodní katastrofy a jiné. Pro získání detailnějího 

obrazu o hromadné smrti v teroristických útocích by bylo zajímavé zaměřit se například 

na analýzu fotografií. 

 

6 Summary 

 The main goal of this thesis is to find out how is the mass death caused by 

terrorist attacks presented in the daily newspaper Mladá Fronta DNES. The results of 
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my own research, based on a combination of analysis of 7 different events in 2015, 

show that the presentation of terrorist attacks differs according to the geographical 

distance/proximity of the attack from the Czech Republic. The closer is the country 

where the attack took place and the closer is the country’s culture to the Czech one, the 

more space is devoted to it in the media. And not only textual space but also numbers of 

photographs and additional charts.  

 There are two different frames which appear in the analyzed articles. Firstly, the 

attacts are shown as attacks against humanity and the attention is focused maily to lives 

of victims. Secondly, the attacks are shown as geopolitical conflicts between West and 

Middle East with focus on their consequences and political and military reactions.  

 Few classical archetypal stories which can be found in ancient myths are used in 

the analyzed articles. Naimly, it is presenting the innocent victims as heroes, then 

presenting the terrorists as intruders of the social order who deserve a punishement, and 

finally, presenting the West countries as mighty and civilised, in the shade of strange, 

illogical, middle-east world. These archetypal stories can be more or less found in the 

articles about different terrorist attacks and together they create a complex picture of 

these attacks. Neither of these attacs are, however, constructed on a basis of only one of 

these narratives. They are more like a combination of these mythological stories 

together.  

 The research is made on a relatively small sample of events in one newspaper. 

For obtaining results which would be possible to a certain extend generalize within the 

Czech Republic, it would be useful to enrich the research sample about more 

newspapers. To get a wider picture about how is mass death presented in media, it 

would be helpful to focus also on other disasters which cause mass death, like natural 

catastrophies, aircraft crashes, automobile or train accidents, shipping disasters etc. By 

focusing on a photograp’s analysis it would be possible to get more detailed picture 

about the terrorist attack’s mass death.  
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