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Anotace  

Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá okolnostmi vzniku 

teroristické organizace Islámský stát. Zaměřuje se na náboženský kontext 

ideologie Islámského státu a na počátky vzniku organizace. Takzvaný Islámský 

stát lze momentálně považovat za jednu z nejakutnějších bezpečnostních 

hrozeb 21. století. Válka s tzv. Islámským je současně válka mediální, válka 

odehrávající v médiích a celosvětovém kyberprostoru. Důležitým 

prostředkem v této válce je propaganda. Práce se dále věnuje především 

propagandě tzv. Islámského státu se zaměřením na video produkci. S přílivem 

brutálních videí z produkce IS se dostavila i otázka, jak s tímto materiálem 

mají nakládat média. Je zřejmé, že videa byla určena krom jiného právě pro 

média. Aby byla šířena a zhlédnuta co největším počtem příjemců. 

V praktické části jsou analyzována vybraná videa z produkce IS a na jejich 

příkladu je ukázáno, jaká témata se ve video produkci IS vyskytují a jak 

s videem pracuje propaganda Islámského státu.  

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the circumstances of origin of the 

terrorist organization Islamic State in its theoretical part. It focuses on the 

religious context of the ideology of the Islamic state and the origins of the 

organization. The so-called Islamic State can currently be considered one of 

the most acute security threats of the 21st century. The war with the so-

called Islamic State is also a media war, a war taking place in the media and 

global cyberspace. An important mean of this war is propaganda. The work is 
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also focused mainly on the propaganda of the so-called Islamic State with a 

focus on video production. With the influx of brutal videos from IS 

production, the question arises which way media should handle this material. 

Obviously, the videos were designed for media, among others. To be 

distributed and viewed by as many recipients as possible. In the practical part 

selected videos from the IS production are analyzed and their example shows 

what topics are present in IS video production and how the Islamic State 

propaganda works with the video. 
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ÚVOD 

Takzvaný Islámský stát lze momentálně považovat za jednu z nej- 

akutnějších bezpečnostních hrozeb 21. století. IS není jediným 

zradikalizovaným islamistickým hnutím, které využívá násilí k dosažení 

svých cílů, ale díky své účinné propagandě a četným teroristickým činům je 

v současnosti nejviditelnějším. Ve spojitosti s válkou v Sýrii a s uprchlickou 

vlnou je pak IS závažným problémem v celosvětovém měřítku. 

Válka s tzv. Islámským státem není válkou, která by se dala vyhrát 

pouze vojenskými a politickými prostředky. Je to současně válka mediální, 

válka odehrávající se nejen na fyzickém bojišti v Sýrii a Iráku, ale také 

v médiích a celosvětovém kyberprostoru. Právě prostředky používané 

k dosažení kýžených cílů odlišují válku s Islámským státem od války klasické. 

Klasická válka je chápána jako „pokračování politiky státu násilnými 

prostředky, které jsou použity k donucení protivníka vykonat naši vůli. 

Primární roli v tomto pojetí hraje ozbrojené násilí v jeho symetrické anebo 

asymetrické formě. Za tímto účelem jsou užity všechny prostředky 

společnosti, jak bylo později rozpracováno v konceptu totální války.“ 

(Jagello, 2015, s. 8) Vzhledem ke strategii tzv. Islámského státu lze mluvit 

spíše o válce hybridní. Hybridní válka se vyznačuje tím, že hlavní roli 

nesehrává ozbrojená vojenská síla, ale naopak nevojenské prostředky. 

V hybridní válce v ideálním případě nemusí být vojenská síla útočícím 

subjektem otevřeně vůbec použita. „Cílem útočníka je ovládnout mysl 

politického vedení a obyvatel napadeného státu pomocí propagandy 

(psychologické operace), klamných operací a zastrašování terorem.“  

Priorita použití nevojenských nástrojů umožňuje odlišit hybridní válku od 

jiných typů válek. (Jagello, 2015, s. 8) Nepostradatelným prostředkem 

hybridní války je tedy propaganda. 

Mimořádně rozsáhlá a účinná propaganda jak na území takzvaného 

Islámského státu, tak i mimo něj, potažmo po celém světě je jedním ze 

strategických principů prezentace IS, díky kterému tato organizace do svých 

řad získala mnoho příznivců z řad radikálních muslimů, a to i z evropských 
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zemí. Zároveň mezi svými odpůrci promyšlenou propagandou a terorismem 

šíří obavy a strach ze svých příštích teroristických útoků.  

Propaganda IS je promyšlená a systematická a zahrnuje různé typy 

médií, pomocí nichž je šířena. IS vlastní několik mediálních skupin, 

provozuje vlastní rozhlasovou i televizní stanici, prezentuje se 

prostřednictvím internetových časopisů a rozsáhle i na sociálních sítích. 

Mezi jeden z nástrojů propagandy IS patří i tvorba videí, které prezentuje 

především na internetu, majícím celosvětový dosah.  

S přílivem brutálních videí z produkce IS se dostavila i otázka, jak 

s tímto materiálem mají nakládat média. Otázka velmi složitá a 

rozporuplná. Otázka nejen politického charakteru, nýbrž i etiky. Je zřejmé, 

že videa byla určena krom jiného právě pro média. Aby byla šířena a 

zhlédnuta co největším počtem příjemců. Masivní rozšiřování tohoto 

materiálu je jednoznačně součástí propagandy IS.  

Tato diplomová práce se věnuje džihádistické propagandě ve 

videích, která byla natočena a zveřejněna na internetu organizací Islámský 

stát. Zaměřuje se především na videa, která byla zároveň částečně 

publikována českými celoplošnými televizemi v rámci zpravodajských relací, 

a především pak veřejnoprávní Českou televizí. V případě České televize se 

práce věnuje i tomu, jaké záběry z videí IS do svých reportáží ČT zařadila, a 

jak s nimi pracovala. Vzhledem k rozsahu diplomové práce se autorka 

nazabývá tím, jak s videi IS nakládají ostatní celoplošné televize.   

Cílem práce bude postihnout a popsat válečnou propagandu tzv. 

Islámského státu a to především ve video produkci. V praktické části bude 

provedena analýza vybraných videí, na kterých budou ukázána témata 

propagandy a technické zpracování videí. Autorka se pokusí vytvořit 

přehled nejčastějších témat a zároveň zjistit, proč je právě propaganda IS 

považovaná za značně propracovanou a účinnou. 

Pro hlubší pochopení a porozumění propagandistickým videím IS je 

nutné alespoň krátce zmapovat organizaci Islámský stát, co se týče její 

historie, pohnutek a cílů. Tímto se bude zabývat první část diplomové 

práce. 
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Zásadním jevem, kterému se práce věnuje je „propaganda“, která je 

od tzv. Islámského státu neodmyslitelná. Vysvětlení termínu propaganda se 

autorka bude zabývat ve druhé kapitole. Ta bude zaměřena nejen na 

propagandu obecně, ale krátce se pokusí přiblížit také specifikum 

propagandy ve filmu. 

Obsahem třetí kapitoly bude přímo propaganda tzv. Islámského 

státu se zaměřením na video produkci. Poslední kapitola teoretické části 

bude zaměřena na způsob zacházení médií s propagandistickým 

materiálem. 

V praktické části budou analyzována vybraná videa z produkce IS a 

na jejich příkladu bude názorně ukázáno, jaká témata se ve video produkci 

IS vyskytují a jak s videem pracuje Islámský stát.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část je nezbytná k hlubšímu a správnému pochopení 

části praktické. Účelem této části je sloužit jako teoretický, faktický základ, 

ze kterého autorka bude dále vycházet. Význam teoretické části se zvyšuje i 

s ohledem na skutečnost, že témata týkající se islámu, islamismu a 

terorismu bývají v médiích často nedostatečně vysvětlena a zasazena do 

kontextu a mnohé termíny, které jsou v souvislosti s touto tématikou 

využívány, média do určité míry zkreslují. Navíc význam některých pojmů je 

závislý nejen na historickém kontextu, nýbrž i na pochopení každého 

jednotlivce věnujícího se této problematice. Proto se i názory a definice 

jednotlivých odborníků snadno mohou lišit.   

Autorka v této části práce vychází jak z české, tak i zahraniční 

odborné literatury. Práce se nejprve zaměří na problematiku soudobého 

islámu a jeho aspekty týkající se Islámského státu. Dále bude v této části 

práce představen koncept propagandy s hlubším zaměřením na válečnou 

propagandu IS a na propagandu ve filmu. 
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1. ISLÁM A ISLÁMSKÝ STÁT 

 

„Vstup islámu na politickou scénu je často chápán jako návrat zpět, 

jako archaismus: jako by se ve 20. století vracel středověk. Vousatí mullové 

postupují z mešit a vesnic k útoku na Babylóny modernity, aby je nahradili 

iracionálním, násilným a zpátečnickým světem. Jako by nás naše historie 

nenaučila, že barbarství nikdy neznamenalo návrat k předešlým věkům, ale 

číhalo v srdci měst. Modernita nečelí vracejícímu se středověku, ale plodí 

vlastní formy odporu.“ 

Olivier Roy (1994, s. 1) 

1.1. Islám, islamismus a modernita 

Zde autorka považuje za nezbytné zdůraznit rozdíl mezi těmito 

dvěma pojmy – islám a islamismus. Takto vedle sebe položené oba termíny 

se zdají být jasné, přesto, pokud se vyskytují samostatně, bývají laickou 

veřejností, ale i v médiích zaměňovány. Islám může být prostředkem, který 

islamismus využívá k dosažení svých cílů, opačně to ale nelze říci. 

Islamismus v žádném případě není neodmyslitelnou součástí islámu jako 

náboženství.  

Islám, druhé nejrozšířenější náboženství na světě, které vzniklo 

počátkem 7. století ve střední Arábii jako přísně monoteistické učení o 

jedinosti Boží, které zvěstoval prorok Muhammad nejprve v rodné Mekce a 

od vynuceného odchodu roku 622 v Medíně, není nutné rozsáhleji 

představovat, jelikož se jedná o obecně známou skutečnost. Pojem 

islamismus už tak jednoznačný a obecně známý není. 

Dnešní islám řeší velkou řadu otázek, ve kterých se střetává snaha o 

modernizaci s archaismy, jako je kupříkladu postavení žen, vztah 

k menšinám, politický pluralismus, názorová svoboda či státní suverenita. 

Do konfliktu moderního a archaického islámu zasahuje radikální 

islamismus. Tomu není cizí náboženská válka, ani terorismus. Je zbraní 

revolučních fundamentalistů, kteří islám interpretují „jako kult smrti, 

obhajobu zločinu a víru vítězící násilím, šířením hrůzy a počtem mučedníků.“ 
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Spor modernity a archaismu mění zápas s radikálním politickým islámem v 

boj na dvou frontách - za islám a proti islamismu. (Müller, 2010, s. 11-13) 

Islamismus se formoval od 30. let 20. století, jedná se o formu 

radikálního muslimského fundamentalismu. Programem tohoto politického 

hnutí je „reislamizace“ společnosti. Je deklarativně antimoderní a 

antizápadní. Přesto původ islamismu pochází právě z modernizace samotné 

už z toho důvodu, že proměňuje islám z pouhého náboženství na politické 

hnutí. Základem má být „boží zákon“ – šarí´a formulovaná v Koránu a 

sunně. (Barša, 2001, s. 72-73) Podle Barši lze výslednou politickou 

platformu shrnout do tří tezí:  

1. Suverénní vláda zkažené byrokratické moci státu má být 

nahrazena suverénní vládou boží. 

2. Sociální propasti vytvářené kapitalistickým trhem mají být 

nahrazeny rovností. 

3. Univerzální umma, doposud rozdrobená do mnoha teritoriálních 

států má být sjednocena. 

Zrušení nezávislosti politiky a ekonomiky na náboženství má jít ruku 

v ruce s nastolením celoplanetárního společenství věřících. Přičemž právě 

diferenciace a relativní autonomizace politiky jako oblasti kontroly násilí, 

ekonomiky jako oblasti regulace materiálních zájmů a kultury jako oblasti 

tvoření významu a smyslu, je charakteristickým rysem modernity. 

Müller se k islamismu vyjadřuje následovně: „Islamismus je ideologií 

obnovy slávy a uzdravení zraněného srdce islámu. Hlásá návrat ke 

kořenům, k víře v poslání muslimů jako konečných vítězů, k naději na 

likvidaci nepřátel islámu a slabochů ve vlastních řadách. Jeho nebezpečí 

spočívá v tom, že vytváří politickou iluzi se smrtonosnými efekty. S těžkými 

dopady pro svět i pro samotný islám.“  (Müller, 2010, s. 9) V islámu se 

střetávají dvě odlišné tváře. Na jedné straně to je náboženský ideál 

lidského směřování k dobru a na straně druhé politická iluze vlády božího 

zákona. V realitě se pak obojí často potkává. Samotní muslimové jsou 

v tomto ohledu bezradní a připomínky či kritiku pokládají za útok. Debata o 

islámu se tak odehrává v čím dál vypjatější atmosféře. Jedni v ní podléhají 
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dojmu, že konfrontace Západu s islámem a muslimy je nevyhnutelná, druzí 

se utěšují tím, že fanatiků je pouze menšina a věří, že samotná pacifistická 

smířlivost Západu přinese dříve nebo později nějaký historický kompromis. 

Kde a zda-li tento kompromis nastane, je otázkou dalšího vývoje. (Müller, 

2010, s. 11-13). 

1.2. Saláfismus  

Salaf je označení pro raného muslima, přesněji pro osobu 

následující Muhammada v prvních třech generacích následovníků. 

Náboženská praxe a vztah k víře těchto raných muslimů jsou považovány 

pozdějšími představiteli reformismu jako pravzor hodný následování. Výzvy 

k upuštění od negativních novot a návratu k odkazu salaf jsou osou 

mnohých reformistických textů a nápravných hnutí. (Mendel, 2008, s. 160) 

Saláfismus je směr, který považuje nejranější islám za ten pravý a prosazuje 

striktní výklad islámu. Reformistické hnutí salafíja vniklo na konci 19. století 

a jeho stoupenci upozorňovali na úpadek islámu ve světě, jehož příčinu 

spatřovali v ústupu muslimů od pravdivého poznání Koránu. Islám by se 

měl praktikovat a vyznávat tak, jak to činili právě oni ctihodní předci 

prvních generací – as-salaf as-sálih. Zároveň stoupenci tohoto hnutí soudili, 

že obroda islámu by měla být spojena se sbližováním a sjednocováním 

všech muslimů a překonáváním rozporů mezi sunnity a ší´ity. (Mendel, 

2008, s. 160-161; Barša, 2001, s. 82-85)  

Rozhodně nelze přímo spojovat saláfismus s terorismem a jeho 

vyznavače považovat za teroristy, jak se někdy děje vágním používáním 

termínu ve sdělovacích prostředcích.  

1.3. Wáhhabismus 

Wáhhabismus je fundamentalistická forma islámu, vyznávaná 

některými sunnity. Toto reformní hnutí vzniklo v 18. století jako reakce 

proti formám lidového islámu a jméno převzalo od svého zakladatele 

Muhammada Abd al-Wáhhaba. Zásadou wáhhabismu je striktní 
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prosazování tauhídu.1 Wáhhabité považují každého nemuslima za 

nečistého a zároveň neuznávají směry islámu, které by přikládaly váhu 

něčemu jinému, než je tauhíd. Obojí se nezdráhají vymáhat násilím. 

V určitých zemích je tento směr státní ideologií. Například v Saudské Arábii 

je wáhhabismus státním náboženstvím od roku 1932 dodnes. Často je 

považován za konzervativní odnož saláfismu, s nímž také částečně sdílí 

idee. K propojování obou směrů došlo ale až v 19. století a ve druhé 

polovině 20. století v rámci emigrace saláfistů do Saudské Arábie z Egypta. 

K wáhhabismu se hlasí teroristické organizace Islámský stát, al-Qá´ida a 

většina dalších. (Beránek, 2016, s. 181-183)  

Ve výkladu termínů můžeme spatřovat jistou nelogičnost v tom, že 

wáhhabismus, k jehož vyznávání se hlásí mnohé teroristické organizace 

podporující vzájemnou nevraživost mezi sunnity a ší´ity, je spojován 

s hnutím salafíja, které naopak původně propaguje sjednocování všech 

muslimů. Je nutné podotknout, že výklad obou termínů je částečně 

problematický a mnohdy nejednotný. 

1.4. Džihád 

Volně přeloženo džihád znamená úsilí o šíření a upevnění islámu. 

Z teologického hlediska je jednou ze základních povinností muslima, 

přičemž předpokladem džihádu je plnit pět sloupů víry, konat dobro ve 

shodě s islámským etickým kodexem a potírat zlo v sobě samém i zlo 

zvnějšku. Džihád zahrnuje také aktivní šíření islámu, třeba i silou. (Mendel 

2008, s. 102) 

Způsob interpretace pojmu podléhal a podléhá konkrétním 

historickým podmínkám, proto je jej nutno dávat s konkrétními 

historickými a politickými souvislostmi do kontextu. V prvním mekkánském 

období se zmínky o džihádu soustředily výhradně na individuální zbožnost – 

                                                      
1
 Tauhíd je teologický pojem označující striktně monoteistickou víru muslimů a 

vyzdvihující jedinost Boha. Tauhíd patří k pěti pilířům islámu, jeho praktikování je tedy 
základní povinností každého muslima. Džihád mezi pět pilířů islámu nepatří. Přesto 
extremističtí islamisté kladou oba pojmy na stejnou úroveň. 
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džihád srdcem. Džihád ve smyslu násilného šíření víry byl tehdy dokonce 

odmítán. Teprve po uskutečnění hidžry roku 622, když se v Medině zrodila 

nová obec věřících, která měla politické ambice, se džihád ve smyslu 

násilného šíření víry stal jednou ze zásadních povinností.  (Mendel, 2008, s. 

102) 

Pojetí džihádu se záhy, ve druhém století hidžry, stalo závažným 

právním a ideologickým problémem, a tak klasická islámská exegetika i 

právní věda musely vymezit džihádu místo v právním i věroučném systému 

islámu. Šárí´a formulovala čtyři základní typy džihádu: 

1. Džihád srdce – soustavná náboženská sebekultivace, konání dobra a 

přemáhání ďábla v sobě samém. Tento typ je nazýván „velkým“ – 

al-džihád al-akbar. 

2. Džihád rukou – charitativní a sociální činnost v nejširším slova 

smyslu. 

3. Džihád jazyka – šíření víry misií a vlastním příkladem. 

4. Džihád mečem – šíření víry zbraní, ale především obrana islámu 

před nástrahami nevěřících. 

Ostatní tři typy jsou nazývány džihádem „menším“ – al-džihád al-

asghar. (Mendel, 2008, s. 103) 

Různé historické epochy přikládaly džihádu odlišnou důležitost i 

smysl. Ve dvacátém století se pak džihádu ochotně chopili ideologové 

islámského fundamentalismu a propojili některé z kontextu vytržené 

myšlenky islámských textů za účelem svrhnutí sekulárních režimů, 

obviňovaných z propagace novodobé džáhilíje2, případně za účelem obrátit 

hněv „pravověrných“ či „ponížených“ muslimů proti západním ideologiím. 

Ozbrojenou formu džihádu nemá právo vyhlašovat světský vladař, 

tuto pravomoc má jen nejvyšší náboženský a zákonodárný orgán určitého 

státu, rada ´ulamá´, jejíž doporučení fatwa zplnomocní světskou moc, aby 

džihád uskutečnila v plném souladu s islámskými normami. (Mendel, 2008, 

s. 105) 

                                                      
2
 Období nevědomosti, barbarství. V pojetí arabských historiků ideologů středověku 

doba před příchodem islámu. 
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Džihádem se logicky zaštiťují i mnohé teroristické organizace, 

ačkoliv ani ony rozhodně nemají podle islámského práva povolení 

ozbrojený džihád vyhlašovat. Sami tito džihádisté se označují za mudžáhidy, 

tedy ty, kteří bojují ve jménu džihádu. 

1.5. Název a charakter organizace  

Jak je vysvětleno v další kapitole, počátky takzvaného Islámského 

státu lze najít v roce 1999. Od té doby se název vyvíjející se teroristické 

organizace mnohokrát změnil. V současnosti organizace sama sebe 

prohlašuje za Islámský stát. Zde se nabízí otázka, nakolik je Islámský stát 

státem. Islámský stát splňuje mnohé podmínky pro to, aby byl chápán jako 

stát. IS má území, obyvatelstvo i vládu. Problematická je ale už definice 

hranic IS, které se neustále mění s pohybující se válečnou frontou. Vláda IS 

také existuje a obyvatelstvo na území IS se hlásí k jeho státní příslušnosti. 

V těchto jednoduchých parametrech by IS pojem státu splňoval. 

IS si udržuje justici, která praktikuje šarí´u, administrativu, vybírájící 

daně i clo a armádu, která se může postavit konvenčním vojskům. Jeho 

vedení se stará o to, aby se stavěly silnice, aby fungovalo zásobování vodou 

i plynem, a aby v nevojenských zařízeních pracovali lékaři a inženýři. 

(Hermann, 2008, s. 57) 

Problém nastává v interakci s mezinárodním společenstvím. Žádný 

ze států na celém světě neuznal existenci Islámského státu. Velice 

zjednodušeně lze tedy říci, že se jedná o samozvaný stát, který sám sebe 

vnímá jako státní útvar, ale pro zbytek světa zůstává teroristickou 

organizací. Jelikož určení státnosti IS není předmětem této diplomové 

práce, nebude se touto problematikou práce podrobněji zabývat. 

Avšak je důležité uvědomit si, co pojem teroristická organizace 

potažmo terorismus obecně obnáší. Výraz samotný má původ v latinském 

slově terrere, které v překladu znamená hrozit či působit úzkost. Terorismus 

cíleně využívá násilí či hrozby násilí s úmyslem zastrašit protivníka, 

případně dosáhnout politických cílů. K tomuto využívá mimo jiné 

teroristické útoky, jejichž oběťmi jsou často civilisté. Teroristé chtějí svými 



 
 

22 
 

činy, jako jsou výhrůžky, bombové útoky, únosy dopravních prostředků a 

jiné násilné činy vyvolat strach, nejistotu a úzkost u široké veřejnosti. 

K šíření teroristického poselství dopomáhá často promyšlená propaganda. 

Dle Šedivého (2003) je konečným cílem terorismu politická změna. 

Pokud jde o název této organizace, v anglickém jazyce se lze setkat 

s akronymy ISIS a ISIL. ISIS je odvozen od názvu Islamic State of Iraq and 

Syria (Islámský stát v Iráku a Sýrii), ISIL vznikl z označení Islamic state of Iraq 

and Levant (Islámský stát v Iráku a Levantě). Druhý název používá 

historického označení pro oblast východního středomoří.3 

V arabštině je Islámský stát označován akronymem DAESH, který 

stejně jako ISIS vychází z názvu Islámský stát v Iráku a Sýrii, ale v arabském 

jazyce. Termín je užíván jak v anglicky tak v arabsky mluvícím světě.      

      

1.6. Kořeny Islámského státu 

Kořeny Islámského státu sahají do roku 1999. V tomto roce byl po 

pěti letech z jordánského vězení propuštěn Abú Mus´ab az-Zarqáwí, 

Jordánec, který se narodil roku 1966 pod občanským jménem Ahmad Fadíl 

an-Nazál al-Chalajla. Odsouzen byl za členství v teroristické skupině Baj´at 

al-imán. Az-Zarqáwí odešel do Afghánistánu, kde bylo jeho deklarovaným 

cílem svrhnout jordánskou královskou dynastii a osvobodit Jeruzalém. Pro 

tento účel dovedl do země i džihádisty z Levanty. Za pomoci 

extremistického kazatele Abú Qatády, který působil v Londýně, se následně 

spojil s al-Qá´idou, oficiálně se k ní však nepřidal. Založil si výcvikový tábor 

poblíž Hératu  a svou skupinu pojmenoval nejprve Džund aš-Šám4, 

následovně ji však přejmenoval podle webové stránky svého mentora al-

Maqdísího na Džamá´at at-tauhíd wa ´l-džihád.5 Tato teroristická skupina 

bojovala v Afghánistánu na straně al´Qá´idy a Tálibanu. Po 11. září 2001 se 

                                                      
3
Slovo je odvozeno z francouzského výrazu „levant“, jež je participum od slova 

„lever“ znamenajícího „zvedat, pozvednout“. Francouzsky „soleil levant“ či latinsky „levante 
sole“ označují „vycházející slunce.“ Název Levanta tedy označoval východní oblasti, oblasti 
směrem k východu slunce.   

4
 V překladu „Vojáci Levanty.“ 

5
 V překladu „Sdružení jedinosti Boží a džihádu.“ 
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az-Zarqáwí usadil v irácko-íránském pohraničí a navázal spolupráci 

s kurdskou teroristickou skupinou Ansár as-sunna. V těžko dostupné 

kurdské horské oblasti Bijára vybudoval novou základnu pro svou 

teroristickou organizaci Džamá´at at-tauhíd wa ´l-džihád, do které nyní 

vstupovali i Iráčané. Když v březnu 2003 americké bojové letouny tábor 

bombardovaly, vyhlásil az-Zarqáwí  Spojeným státům válku. Po prvních 

teroristických útocích bylo jasné, že az-Zarqáwí měl v úmyslu vést válku 

proti mezinárodnímu společenství států a proti ší´itským muslimům. 

(Hermann, 2016, s. 48-50; Mapping Militant Organizations, 2016; McCants, 

2016, s. 21-24) 

V září 2004 přísahal az-Zarqáwí věrnost al-Qá´idě a jejímu vůdci Bin 

Ládinovi. Od této chvíle se jeho teroristická skupina nazývala Tanzím 

qá´idat al-džihád fí bilád ar-ráfidajn,6 ale místo tohoto dlouhého názvu se 

vžilo pojmenování al-Qá´ida v Iráku. Stejně jako Maqdísího i vůdce al-

Qá´idy stále více iritovala az-Zarqáwího nezřízená brutalita a postup proti 

ší´itům. Az-Zarqáwí chtěl krvavými útoky rozpoutat občanskou válku mezi 

sunnity a ší´ity v Iráku, což se mu nakonec podařilo v únoru 2006 útokem 

na mešitu s hrobkou v as-Sámarrá, kde jsou uloženy ostatky desátého a 

jedenáctého imána ší´itů. (Hermann, 2016, s. 50) 

Az-Zarqáwí se stal nesporným vůdcem nejdůležitější teroristické 

organizace v Iráku a v lednu 2006 ji sloučil s pěti menšími džihádistickými 

skupinami do uskupení Madžlis šúra al-mudžahidín.7 Jeho prvořadým cílem 

bylo vyhnat okupanty z Iráku. Po pádu Saddáma Husajna byla Sýrie 

nejdůležitější tranzitní zemí pro zahraniční džihádisty na cestě do Iráku, 

připojovali se tak i Syřané. Vztahy udržovala se Zarqáwím i syrská vláda, 

protože se obávala, že se po Iráku stane dalším kandidátem na změnu 

režimu. V červnu 2006 byl az-Zarqáwí zabit při americkém leteckém útoku 

v Ba´qúbě. 

Nástupcem az-Zarqáwího byl jmenován Abú Ajjúb al-Masri, který 

však neměl vůdčí schopnosti srovnatelné se svým předchůdcem. Al-Qá´ida 

                                                      
6
 V překladu „Organizace základny džihádu v Mezopotámii.“ 

7
 V překlad „Poradní sbor mudžáhidů.“ 
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v Iráku se v říjnu 2006 přejmenovala na Islámský stát v Iráku a jeho vůdcem 

byl určen Iráčan Abú ´Umar al-Baghdádí, vlastním jménem Hamíd Dawúd 

az-Záwí. Ten sestavil jakýsi vládní kabinet, který se pustil do budování 

kvazistátních struktur, aby si dobyté území udržel a dovedl jej spravovat. 

Finanční prostředky si ISI opatřoval výkupným, výpalným a příjmy 

z pašeráctví ropy. Podle Charlese Listera8 příjmy činily již tenkrát 70-200 

miliónů dolarů ročně.  

ISI navzdory doporučením al-Qá´idy pokračoval v brutalitě az-

Zarqáwího. Při útocích na jezídské vesnice v severním Iráku bylo v srpnu 

2007 zabito 800 lidí. Brutalita ISI vedla i v sunnitsko-arabských provinciích 

k tomu, že se místní civilní obyvatelstvo džihádistům postupně vzepřelo. 

Kmeny, které se již nechtěly podřizovat al-Baghdádího nadvládě, se spojily 

a založily tzv. „Hnutí probuzení“.9 Za podpory Američanů pak bojovaly proti 

ISI. Tlak na džihádisty byl tak velký, že většina z nich Irák opustila. 

Džihádistů, kteří se hlásili k ISI, bylo méně než 800, od roku 2008 se 

významně snížil počet obětí teroristických útoků. V polovině roku 2009 byl 

zahájen odchod amerických vojsk, což umožnilo, aby se zbytky ISI opět 

začaly organizovat.  Stahování amerických jednotek bylo dokončeno 

v prosinci 2011. Navíc politika ší´itského iráckého premiéra Núrího al-

Málikího, zaměřená proti sunnitům, zajistila ISI přísun nových rekrutů, mezi 

nimiž byla i řada členů Hnutí probuzení, protože jim al-Malikí přestal 

vyplácet měsíční služné. Tyto okolnosti dopomohly ISI spáchat v roce 2009 

v Iráku ty nejkrvavější atentáty za posledních šest let. (Hermann, 2016, s. 

51-52) 

Abú ´Umar al-Baghdádí byl zabit v dubnu 2010 při americkém 

vzdušném útoku. Jeho nástupcem se stal Abú Bakr al-Baghdádí, který 

odvozuje svůj původ od proroka Muhhamada.10 Počínaje rokem 2011 našel 

ISI nové pole působnosti v občanské válce v Sýrii. Al-Baghdádí připravoval v 

                                                      
8
 Charles Lister je jeden z předních analytiků zaměřujících se na IS. 

9
 Sahwa 

10
 Propaganda ISI, která mezitím dosáhla profesionálnější úrovně, srovnávala al-

Baghdádího postavení se situací, v níž se ocitl samotný Muhammad, když v letech 622 až 623 
budoval v Medíně za první islámskou obec.  
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Iráku pečlivě naplánované vojenské akce, které trvaly vždy dvanáct měsíců 

a měly dopomoci zřízení životaschopného státu. Během operace 

„Proboření zdí“, započaté v červenci 2012, bylo osvobozeno z iráckých 

věznic mnoho džihádistů, kteří se přidali k ISI. Při útoku na vězení Abú 

Ghurajb, největší z osmi akcí roku 2013, bylo osvobozeno přes 500 osob. 

Poté začala kampaň „Žně vojáků“, trvající do června 2014 a završená 

dobytím Mosulu. Cílem této kampaně bylo podrýt morálku iráckého vojska 

a bezpečnostních sil cílenými atentáty na pouliční kontrolní hlídky a domy 

vojáků. 

Současně Abú Bakr al-Baghdádí expandoval do Sýrie, kde po krutých 

vnitřních bojích získal převahu nad konkurenční Frontou an-Nusrá. Zatímco 

an-Nusrá, jejíž členové jsou hlavně Syřané, bojuje proti al-Assadovu režimu, 

cílem ISI je nadvláda chalífátu. Vyhlášení chalífátu v červnu roku 2014 pak 

jasně ukázalo, že ambice Abú Bakra al-Baghdádího přesahují hranice Iráku a 

Sýrie. Stejně jako az-Zarqáwí i al-Baghdádí postupuje brutálně, bez 

jakýchkoli zábran vůči svým protivníkům a nenáviděným ší´itům.  

Islámský stát je od roku 2003 součástí politického života v Iráku. 

Zásadní změna přišla v okamžiku, kdy přestal být pouhou teroristickou 

organizací, která útočí a udržuje si výcvikové tábory v poušti. V okamžiku, 

kdy se z organizace stal stát, i když pouze samozvaný, se srovnatelnou 

rozlohou jakou má Jordánsko a s více než deseti miliony obyvatel. Stát 

s vojskem, dostatkem financí a nadnárodní strategií. V Sýrii tento moment 

přišel s dobytím ar-Raqqy, v Iráku s dobytím Mosulu. IS se stal nebezpečím 

nejen pro sousedy na Blízkém východě, ale i mimo region. (Hermann, 2016, 

s. 52-53)    
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2. PROPAGANDA 

2.1. Co je propaganda? 

Propaganda je poměrně širokým fenoménem, na který můžeme 

nahlížet z mnoha různých úhlů pohledů, podle nichž se pak liší i různé 

definice. Je zároveň fenoménem, který se neustále vyvíjí, projevuje 

se novými technikami a je používán skrze nové technologie.  

Obecně má dnes slovo propaganda negativní konotace, původně 

tomu tak nebylo. Původ slova lze najít v latinském slově „propagare“, jež 

znamená rozhlašovat, rozšiřovat či rozmnožovat, primárně však 

v biologickém slova smyslu. (Beneš, 2014; Wróbel, 2008, s. 106) Počátek 

používání samotného slova propaganda pak spadá do roku 1622, kdy byla 

ve Vatikánu založena Sacra congregatio de propaganda fide.11 Měla za úkol 

šířit římsko-katolickou víru a zároveň potlačovat vliv protestantismu a 

reformace. (Jowett - O´Donnell, 2015, s. 2) A právě šíření určitých, 

vybraných myšlenek a názorů je podstatou propagandy. Propagandistický 

materiál je logicky šířen od menší skupiny k širší společnosti či kolektivu. 

Jak píše Wróbel (2008, s. 105), „propaganda znamená manipulaci 

mocenských elit nebo politických skupin s velkými lidskými kolektivy.“ 

Význam slova propaganda se značně vyvíjel i v průběhu 20. století. 

Zatímco na počátku 20. století Bartoszewicz (1923) píše, že „propaganda 

může být otevřená i skrytá, legální i nelegální. Podle toho, co je rozšiřováno, 

může být propaganda filozofická, náboženská, vědecká, politická, obchodní 

atd. (…). Mezi novými věcmi, které jsou propagovány, se setkáváme 

s dobrými i špatnými, morálními i nemorálními, moudrými a hloupými, 

užitečnými i škodlivými. Podle toho i propaganda může být činem 

pozitivním nebo negativním.“12 Zatímco první část tohoto tvrzení a rozlišení 

druhů propagandy je platné i dnes, o části druhé se dá minimálně 

polemizovat. Bartosziewicz tedy propagandu nevnímal pouze jako 

                                                      

11
 V překladu Posvátná kongregace pro šíření víry. 

12
 Podle J. Bartoszewicze, citováno dle: WRÓBEL, Alina. 2008. Výchova a manipulace, 

s. 107.  
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negativní skutečnost, ale spíše neutrálně. Podle toho, jaké myšlenky 

propaguje, pak nabývá buď kladných, nebo záporných konotací. Dnes se 

tento pojem v kladném slova smyslu objevuje jen zřídkakdy. 

Nejvíce exponovaným obdobím propagandistického působení je 

období válek, propaganda se při nich často přímo propojuje s ideologií a cíl 

je v tomto období jasný: ospravedlnit a ukázat v dobrém světle vlastní 

stranu, dodat jí odvahu a motivaci, a naopak očernit a znevážit nepřítele. 

V meziválečném období pak dominuje chápání propagandy jako veřejné 

činnosti, která nenese známky donucování a je vnímána převážně 

pozitivně. Po druhé světové válce se zdůrazňovaly ideologické cíle 

propagandy a její třídní charakter. Hodnocení záleželo především na úhlu 

pohledu, zda se psalo o propagandě kapitalistické či socialistické. (Wróbel, 

2008, s. 107) Dnes je propaganda vnímána spíše negativně se zdůrazněním 

záměrné manipulace názory a ovlivňování myšlení. 

 Na úhlu pohledu zároveň záleží i v současnosti. Za současnou 

propagandu bychom mohli považovat například sebeprezentaci 

jednotlivých státních útvarů po celém světě. Zatímco například o propagaci 

jednotlivých západních zemí, jako USA či Německo, nepoužijeme slovní 

spojení „že šíří pozitivní/negativní propagandu“, o vystupování států, 

s jejichž ideologií obecně západní svět zcela nesouhlasí, je toto spojení 

celkem běžně. O ruské, čínské či severo-korejské propagandě se už 

dočteme. Pochopitelně je to spojeno s režimem, který v těchto státech 

panuje. Pokud bychom se vyskytovali v Rusku či Severní Korei, dočteme se 

naopak o americké propagandě a podobně. Z toho vyplývá, že význam 

slova „propaganda“ je i dnes silně vázán na názory a postoje. Většinou je 

však toto slovo dnes používáno v negativním slova smyslu vůči druhé 

straně. Dalo by se říct, že samotné slovo „propaganda“ začalo propagandě 

sloužit. Všechno, co nějakým způsobem zvenčí narušuje naše plány a 

představy, nazýváme propagandou. Naši vlastní „propagandu“ naopak 

vydáváme za „informace“, „strategii“ a podobně. 

A zde se nabízí další otázka: kde je hranice mezi propagandou a 

oněmi informacemi, publicitou či snad vzděláváním? Co je ještě 
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informování, vzdělávání a co už je propaganda? K tomuto má velmi 

podnětný postřeh Brown, který popisuje rozdíl mezi vzděláním a 

propagandou tak, že zatímco vzdělávání učí lidi jak myslet, propaganda je 

učí co si myslet. (Brown, 1963, s. 21) Lze tedy říci, že vzdělávání podporuje 

a rozšiřuje okruh myšlení, propaganda jej naopak zužuje a zavírá. A právě 

v tomto tkví dle Taylora zásadní rozdíl, protože v konečném důsledku 

vzdělávání své posluchače vede k tomu, aby se ptali, na jakých hodnotách 

se jejich společenství zakládá, zatímco propaganda směřuje jen k tomu, aby 

její posluchači tyto hodnoty přijali a případně dle nich i jednali. (Taylor, 

2016, s. 28)  

 

Definic propagandy bychom našli nespočetné množství. Pro lepší 

představu o šíři samotného pojmu je zde předloženo několik pohledů od 

různých autorů. Jednu z aktuálních zahraničních definic propagandy nabízí 

Jowett a O´Donnellová (2015, s. 7), dle autorů je propaganda „záměrný, 

systematický pokus utvářet vnímání, manipulovat poznání a řídit chování 

tak, aby bylo dosaženo reakce, která podporuje záměr propagandisty.“ 

Významným autorem, který se zabýval tímto tématem je i Jacques 

Ellul, který ve své práci z roku 1965 píše o propagandě, že to není cesta jak 

vštěpovat nové myšlenky, ale jak je efektivně sloučit a nechat 

vykrystalizovat. (Ellul, 1973, s. 166) Za tímto účelem se pak propagandista 

snaží zcela cíleně obklopit daného jednotlivce a konstantně posilovat a 

rozvíjet nápady již přítomné v jeho hlavě. (Ellul, 1973, s. 11) 

Pro ucelenější pohled se lze též podívat na to jak, vnímají 

propagandu čeští autoři. Například podle Jiráka a Köpplové (2003, s. 157) 

se jedná „o soustředěnou a promyšlenou snahu získat veřejnost pro určitý 

pohled na nějaké téma, určité jednání či osvojení si určitého souboru 

představ a názorů.“ 

Přestože definic a názorů na to, co je propaganda, čím se zabývá a 

jaké má cíle je nespočet, vědci se shodují v tom, že se propaganda zabývá 

ovlivňováním mínění, názorů a postojů člověka. 
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2.2. Jak propagandu analyzovat? 

Co se týče rozpoznání a analýzy propagandy, podrobně se tímto 

zabývá Jowett a O´Donnellová. (2015) Podle jimi navrhovaného schématu 

bude analyzována propaganda Islámského státu. Autoři pro analýzu 

propagandy rozlišují tyto kritéria: 

 Ideologie a účel propagandy 

 Kontext, ve kterém se propaganda objevuje 

 Rozpoznání propagandisty 

 Struktura propagandistické organizace 

 Cílové publikum 

 Použití mediálních technik 

 Použití speciálních technik pro co největší efektivitu 

 Reakce publik na rozličné techniky 

 Antipropaganda 

 Efekt a zhodnocení13 

 

Pokud se blíže zaměříme na aspekt speciálních technik používaných 

k vedení propagandy, můžeme je rozvést následovně: 

 Predispozice příjemců: vytváření rezonance 

 Důvěryhodnost zdroje 

 Názoroví vůdci 

 Kontakt tváří-v-tvář 

 Skupinové normy 

 Odměny a tresty 

 Výhradní postavení komunikačního zdroje 

 Vizuální symboly moci 

 Použití jazyka 

 Hudba v propagandě 

 Vyburcování emocí14 

                                                      
13

 Vlastní překlad autorky 
14

 Vlastní překlad autorky 
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2.3. Propaganda a film 

Význam filmu a kinematografie pro propagandistické účely byl 

rozpoznán velmi brzy. Pohled zpět na začátek 20. století, tedy do doby, kdy 

docházelo k rozvoji filmového průmyslu, dokazuje důležitou roli filmu ve 

spojitosti s propagandou od jeho samého počátku.  

Lenin považoval film za nejdůležitější ze všech umění a Stalin film 

označil za „největší prostředek masové agitace“. Trockij o filmu prohlásil, že 

je „nejlepším nástrojem propagandy“. Na tyto názory později navázal i 

Goebbels, když označil film za „jedno z nejmodernějších a nejúčinnějších 

médií, které pro ovlivnění mas existuje.“ (Taylor, 2016, s. 32) 

Co ale z filmu od počátku dělalo a dělá médium po masové 

publikum? Dle Taylora je to vizuálnost. Film jé médiem vizuálním, jeho 

působnost je tak univerzální. Nejvíce toto platí samozřejmě pro němý film. 

Ten není omezen z hlediska jazyka, gramotnosti, ani kultury. Zvukový film je 

v tomto ohledu omezenější, ale na druhou stranu je schopen vyjadřovat 

mnohem složitější a subtilnější informace. O to je náročnější i na své 

příjemce. I zvukový film však primárně působí svou vizuální složkou. A 

právě vizuální složka filmu působí spíše na emoce příjemců, než na jejich 

intelekt. (Taylor, 2016, s. 33) 

Zde lze podotknout důležitou skutečnost, která nás vrací do 

současnosti. Je faktem, že veřejnost se stává čím dál více emotivnější. 

Jinými slovy, rozumová stránka ustupuje té emotivní. Pro mnohé příjemce 

médií je jednodušší zhlédnout video než přečíst článek věnující se 

totožnému tématu, přestože seznámením se s psaným textem by získali 

hlubší informace v kratším čase. To nahrává právě vizuálním druhům médií, 

především tedy videu. 

Pokud tedy přistoupíme na to, že je to především vizuální složka, 

která působí na emoce příjemců, nelze se divit, že jsou expresivní videa 

Islámského státu tak účinná. Navíc příjemcům na první pohled přinášejí 

konkrétní, autentické a reálné obrazy, které jsou pro široké publikum 

univerzálními z hlediska smyslového vnímání lidí. Rozpoznání 

propagandistického pozadí informací vyžaduje hlubší znalosti, které 
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příjemci často nemají. Zde se také nachází jedna z možností, jak by se 

mohla uplatnit média.      

Využití videa pak logicky vzrůstá s dostupností technologií a relativní 

jednoduchostí jejich používání. Přístupnost zmíněného má za následek 

ohromný objem propagandistického materiálu a rychlost jeho produkce. 

Dnes lze prakticky sledovat válku online. Stačí k tomu „chytrý telefon“ a 

přístup k internetu. 
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3. PROPAGANDA ISLÁMSKÉHO STÁTU SE ZAMĚŘENÍM NA VIDEO 

PRODUKCI 

Islámský stát se vyznačuje rozsáhlou efektivní propagandou, která je 

šířena pomocí všech běžných typů médií – tiskem, rádiem, televizí a 

internetem zahrnujícím široké použití sociálních médií. Propaganda 

islámského státu je právem považována za sofistikovanou a obávanou.  

O závažnosti propagandy IS svědčí i to, jak ji vnímají její původci. 

Nasser Balochi, člen elektronické mediální divize IS na svém, nyní již 

zrušeném, twitterovém účtu v březnu roku 2013 uvedl: „Tato válka je 

válkou natolik ideologickou jako skutečnou. Jako tu skutečnou válku je 

nutné vést na bitevním poli, tak tu ideologickou musíme vést v médiích.“ 

Podobně se vyjádřil už v roce 2015 Ajman az-Zawáhirí, tehdy druhý muž ve 

vedení al-Qá´idy, když v dopisu někdejšímu vůdci této teroristické 

organizace Abú Mus´abu az-Zarqáwímu napsal: “Říkám ti, jsme ve válce a 

víc než polovina boje se realizuje na bitevním poli médií.“ (Kovács, 2016, s. 

138) Z těchto výroků je dobře vidět, jaké důležitosti přikládají předáci 

jmenovaných teroristických organizací válce, která je vedena virtuálně, 

právě prostřednictvím médií. Čím větší důležitost teroristé přikládají 

mediální válce, tím složitějším se stává postavení médií, která musí hledat 

schůdnou cestu, jak s propagandistickým materiálem nakládat, aby se sama 

nestala nástrojem islamistické propagandy.  

Počátky islamistické a džihádistické propagandy jsou staré jako 

hnutí samotná. Každá skupina či frakce vždy kladla velký důraz na šíření 

svého poselství. Džihádistická ideologie se rozvíjela od poloviny 20. století a 

byla ukotvena v teoretických dílech radikálních islamistických myslitelů. 

(Kovács, 2016, s. 141) Mediální propaganda IS přímo navazuje a je 

v mnohém inspirována propagandou jiných teroristických skupin, 

především al-Qá´idy. Zatímco na počátku džihádistické propagandy stojí 

především texty a pamflety vůdčích osobností obíhající v džihádistických 

kruzích, v sedmdesátých letech 20. století pak islamistické poselství využilo 

audiokazety, a například Chomejního projevy se tak dostaly do Íránu. Tyto a 
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podobné nosiče sehrály důležitou roli v mediální výzbroji islamistů i proto, 

že kvůli státnímu monopolu a cenzuře v „předdigitální“ éře se jen 

výjimečně vyskytla možnost, aby nějaké islamistické hnutí provozovalo 

vlastní rozhlasovou či televizní stanici. Nové možnosti přinesla digitalizace, 

jež nastala v muslimském světě s určitým, ne však příliš výrazným 

zpožděním. Po audio a video kazetách následovaly faxy, floppy disky a DVD 

nosiče. (Kovács, 2016, s. 140) 

Opravdu široké možnosti přinesl jednoznačně internet, který nabízel 

způsob, jak se vymanit státnímu monopolu, pokud se jednalo o masová 

média, ale i cenzuře. Z počátku se komunikace na internetu i šíření 

ideologického poselství a propagandy v kyberprostoru vyznačovala 

jednosměrností. Organizace vysílaly svá sdělení ke členům a 

sympatizantům bez výraznější zpětné vazby. To se podstatně změnilo se 

vznikem a rozmachem sociálních sítí a diskusních fór jako Facebook, 

Twitter, YouTube, Tumblr, Instagram a dalších. Na rozdíl od běžných 

webových stránek, které se daly poměrně jednoduše legálně zrušit kvůli 

obsahu nebo ilegálně hackerským útokem, likvidace obsahů na sociálních 

sítích je mnohem složitější. Namísto zrušených stránek, uživatelů a profilů 

se objevovaly a objevují neustále nové. (Kovács, 2016, s. 140)      

 

S vyhlášením chalífátu v červnu roku 2014 objem propagandistické 

produkce značně stoupl a jednotlivé prvky se staly složitějšími a 

komplexnějšími. 

O rozmachu a rozsahu propagandy IS píše Winter, který ji od 

vyhlášení chalífátu intenzivně monitoroval: (Winter, 2015, s. 12) 

„Propaganda Islámského státu je v celém svém rozsahu obrovská. V době 

psaní tohoto textu jsou denně průměrně přidávána do oběhu tři videa a více 

než patnáct zpráv s fotografiemi. Denně se objevuje rozhlasové 

zpravodajství, pečlivě pravidelně načasované a vysílající v několika jazycích 

zahrnujících arabštinu, turečtinu, kurdštinu, angličtinu, francouzštinu a 

ruštinu. Kromě rozhlasové propagandy Islámský stát centrálně komponuje a 
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produkuje nashíds (džihádistická hudba zpívaná a capella) a měsíčně se 

objevující celovečerní filmy, které zachycují ty nejvíce barbarské činy.“     

K určité stagnaci propagandy IS došlo na podzim roku 2016. 

Důvodem byla smrt muže jménem Abú Mohammed al-Furkán, který patřil 

mezi vedoucí osoby teroristické organizace. Al- Furkán, který zemřel v říjnu 

roku 2016, měl na starosti informační válku a byl označován jako 

islamistický ministr propagandy. Právě al-Furkán měl na starosti 

zveřejňování poprav rukojmích IS. Údajně to byl on, kdo vymyslel například 

upálení jordánského rukojmího v kleci. Smrt al-Furkána byla příčinou 

snižující se tendence propagandy IS. Měsíc před jeho smrtí navíc zemřel i 

Abu Muhammad al-Adnani, druhý významný propagandista, který s al-

Furkánem úzce spolupracoval. (Stonišová, 2016) 

3.1. Ideologie propagandy 

Islámský stát svou ideologii prezentuje tak, že vychází z islámu, tedy 

má původ v náboženství. Sunnitská orientace příslušníků IS navíc odkazuje 

k počátkům islámu, k rozepři mezi muslimy o nástupce proroka 

Mohammada. Pokud by se skutečně ideologie IS měla někam zařadit, řadila 

by se k radikálnímu islamismu, vycházejícího z wáhhabismu a prosazujícího 

striktní dodržování práva šaría na svém území. 

Typický je apokalyptický či katastrofický rozměr propagandy IS. 

Apokalyptické prvky, které předpovídají konec světa, jsou označovány jako 

„znamení Hodiny“. Jednotlivé jevy se v různých podáních liší, ba dokonce 

popírají. V některých naopak panuje víceméně shoda. (Ostřanský, 2016, s. 

111-112; Shekel, 2013) 

Muslimská apokalyptika má mnoho rovin a historické území aš-

Šámu neboli Velké Sýrie či jinak Syropalestiny v ní zaujímá ústřední 

postavení. Velmi významné apokalyptické toponymum je Dábiq.15 Dnes 

odkazuje na vesnici, jež se nachází severně od Aleppa a která se stala 

terčem urputných bojů, i když z vojenského hlediska nemá větší hodnotu. 

Její symbolická hodnota je však nevyčíslitelná. Konec světa nepřijde, dokud 
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 Mimo jiné se podle něj jmenuje propagandistický časopis IS – Dábiq. 
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muslimové neporazí Římany u Dábigu či v A´máqu.16 Toto proroctví zřejmě 

pochází z 8. století, kdy se Ummajovci pokusili dobýt Konstantinopol, ale 

nebyli úspěšní. (Ostřanský, 2016, s. 107-108) 

Apokalyptické osudy dále podporuje geografická poloha a 

topografie. Například Tars bývá připomínán jako východisko vojsk proti 

Dadždžálovi,17 Homs bývá uváděn jako jedna z bran do ráje. Damašek je zas 

připomínán jako jedno z útočišť posledních dnů a hlavně také místo, kde 

Ježíš sestoupí na zem, aby se utkal s Dadždžálem. Klíčovým městem je pak 

Jeruzalém. (Ostřanský, 2016, s. 107-108) 

Za malá znamení Hodiny jsou považovány různé strasti a zkoušky a 

především projevy úpadku na všech frontách, od vzdělanosti přes morálku 

až po chaos zaplavující svět. Pokud se podíváme na svět touto muslimskou 

apokalyptickou optikou, současná situace nahrává propagandistům IS. 

Skutečnosti, že se velká část války odehrává právě na pomezí Sýrie a Iráku, 

že urputné boje byly sváděny o Kobani na pomezí Sýrie a Turecka, přičemž 

Turecko v celé oblasti zastává zásadní roli a že celá situace kolem IS 

přispěla k prohloubení sunnitsko-šíitských rozkolů – to vše v podstatě 

odpovídá apokalyptické vizi. Stejně jako násilí, krutost, mučení, korupce, 

teror a další skutečnosti. Muslimové nikdy nebyli tak vnitřně rozpolcení 

jako dnes. Šířit apokalyptické poselství za takovéhle situace se dokonce 

může zdát logické. (Ostřanský, 2016, s. 108-109) 

Klasická muslimská apokalyptika klade důraz na kritiku hadithů a 

staví se odmítavě k používání neislámských zdrojů. Modernisté naopak 

mnohdy používají zdroje, které se jim zkrátka hodí, mohou to být například 

i výpůjčky z Bible. Zajímavý příklad, jak byl na současnou situaci aplikován 

jeden z klasických hadíthů, stojí na počátku války v Sýrii. Tento hadíth 

                                                      

16
 A´máqem je myšleno údolí severní Sýrie, rozkládající se mezi Homsem a pohořím 

Tauru, které tvoří dnešní turecko-syrskou hranici. Zde se často odehrával boje za dár al-islám 
neboli za území, kde se smí volně šířit islámská víra. 

17
 Antikrist, podvodník či falešný mesiáš. 
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předvídá: „Nastane fitna18 v Šámu, na jejímž počátku budou hrající si děti.“ 

Tento výrok byl vyložen jako předpověď události, která je obecně 

pokládána za počátek občanské války v Sýrii. Autorem výkladu je Hamza 

Yusuf, americký konvertita k islámu a spoluzakladatel Zaytuna College 

v Berkeley. Výklad vychází ze situace, která se stala na jaře roku 2011, kdy 

skupina teenagerů v jihosyrském Dar´á sprejovala na zdi protivládní hesla. 

Policie je chytila, mučila a následně popravila. Podobných aktualizovaných 

naplnění dávných předpovědí lze nalézt mnoho a moderní apokalyptikou 

jsou hojně používány. (Ostřanský, 2016, s. 108-109)  

 

Co se týče ideologie mediální propagandy IS, její zárodky spočívají 

v knize Abú Bakra Nádžího s názvem Správa Barbarství: Nejzásadnější 

etapa, jíž projde umma. Autor zdůrazňuje, že džihádisté o sobě musí 

vytvářet kladný mediální obraz, který pak vyvolá dojem, že jsou 

neporazitelní a dokonalí. Tento mediální obraz by měl obsahovat nejen 

narativ o neporazitelnosti, síle a nekompromisnosti, ale rovněž by měl 

prezentovat dané hnutí jako milosrdné, šířící svobodu, rovnoprávnost a 

spravedlnost mezi lidmi. IS tyto teze dále rozpracoval ve své základní 

mediální příručce Mudžáhide, i ty jsi mediálním aktérem! (Kovács, 2016, s. 

145-146) 

3.2. Kontext, ve kterém se propaganda objevuje 

Propaganda značně zvýšila svůj objem v souvislosti s vyhlášením 

chalífátu dne 29. června roku 2014. Stalo se tak krátce po dobytí druhého 

největšího iráckého města Mosulu. Teroristická organizace byla na 

vzestupu a dostávalo se jí velké publicity a prostoru v médiích, čehož 

náležitě při své propagandistické činnosti využila. Částečně zaskočená 

celosvětová média zároveň fungovala jako účinní šiřitelé propagandy a 

                                                      

18
 V Koránu a Sunně je tento výraz používán v mnoha významových variantách. Může 

znamenat rozkol, zkoušku, pokušení, útlak, rány osudu, válčení. Může nabývat i dalších 
významů.  
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musela si teprve vytvořit zásady, jak budou s propagandistickým 

materiálem produkovaným IS nakládat. 

3.3. Rozpoznání propagandisty 

Autorem propagandy je Islámský stát v Iráku a Sýrii, jehož historické 

pozadí i současnost jsou popsány v první kapitole teoretické části. Kromě IS 

se na propagandě podílí i mnoho jeho pasivních podporovatelů a šiřitelů, 

kteří ale nejsou aktivními propagandisty, ale pouze zprostředkovateli. 

Hranice mezi propagandisty a publikem zároveň může být velmi tenká či 

může být zcela potlačena vzhledem k používání internetu a především 

sociálních sítí, které fungují jako velice účinná média pro vytváření a 

rozšiřování propagandistického materiálu. Sociální sítě napomáhají 

aktivovat jinak pasivní publikum. Zde více než jinde platí, co píše Winter, 

tedy že „propaganda není jen prostředkem k zajištění podpory, ale je to 

způsob, jak aktivovat účast fyzických osob při přenosu myšlenek, zatímco 

oni zůstanou pod iluzi nezávislého myšlení.“ (Winter, 2015, s. 15) 

3.4. Mediální struktura propagandistické organizace 

Pro vytvoření masivní mediální propagandy je nutná nejen 

promyšlená strategie, ale také rozsáhlá infrastruktura. Mediální organizace 

IS je proto velice rozvětvenou a bohatě strukturovanou sítí mediálních 

nadací a kanceláří. Skládá se z centrálních a lokálních struktur. Ty centrální 

podléhají skrze Mediální radu přímo ústřednímu vedení, zatímco 

regionální, které často fungují mimo kmenové území IS od západní Afriky 

přes Libyi a Jemen po Chorásán,19 operují nezávisle. Třetí skupinu tvoří 

provinční mediální kanceláře a střediska s lokálním zaměřením. (Kovács, 

2016, s. 146) 

Většina video produkce pochází ze tří centrálních 

propagandistických produkčních uskupení, jsou jimi al-I’tiṣam a  al-Furqán 

Foundations, a dále Al Ḥayat Media Centre. (Winter, 2015, s. 18) 

                                                      

19
 Země vycházejícího slunce či Země východu; jedná se o historické území ve 

střední Asii s rozlohou 268 000 km², které dnes leží na 
území Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu. 
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Nejstarší a jednou z největších mediálních organizací IS je Nadace al-

Furqán. Založena byla již v roce 2006 předchůdcem IS, Islámským státem 

v Iráku. V současnosti zodpovídá za vydávání CD, DVD, plakátů a billboardů, 

pamfletů a za webovou propagandu. Byla to právě al-Furqán, která 

publikovala první video vůdce IS Abú Bakra al-Baghdádího a jeho kázání v 

mosulské an-Núrího velké mešitě v červenci 2014, kde i veřejně vyhlásil 

ustavení chalífátu. (Kovács, 2016, s. 146) 

Druhým nejdůležitějším z mediálních orgánů, který odpovídá 

především za produkci videoklipů a vydávání online magazínů v různých 

jazycích je skupina Al Hayat, jejíž název v překladu znamená „život“. Moto 

této skupiny zní „Není života bez Svaté války.“ Zakladatelem Al Hayat byl 

pravděpodobně německý rapper známý pod jménem Deso Dogg. Tento 

rodilý Berlíňan se přidal k radikálnímu islámu a záhy odešel na Blízký 

východ, kde točil filmy, bojoval i zemřel pro IS. (ČT, 2014a) 

Třetím, neméně významným uskupením je Nadace al-I´tisám, která 

produkuje zejména džihádistické písně a hudební videoklipy. Z dílny této 

skupiny vzešla i píseň s názvem Dawlat al-islám qámat (Povstal Islámský 

stát), která se v roce 2014 stala i neoficiální hymnou IS. Pod centrální 

mediální radu dále patří Nadace Adžnád, která se rovněž podílí na hudební i 

jiné zvukové produkci hnutí. Po vzniku IS byla založena i jeho oficiální 

tisková agentura A´mág a oficiální rozhlasová stanice al-Báján. (Kovács, 

2016, s. 146-147) 

 

Regionální mediální organizace a uskupení pracují samostatně a 

zabývají se především lokálním děním, zároveň ale přebírají i materiály 

z centrály IS. Regionálních mediálních kanceláří existuje více než třicet a 

působí v jednotlivých provinciích. Ty, které působí v provinciích pod přímou 

nadvládou IS, fungují jako součást místní administrativy. Ostatní, jako 

například kanceláře pro západní Afriku či Chorásán tvoří regionální těžiště 

činnosti IS v dané oblasti. (Winter, 2016, s. 14-19; Kovács, 2016, s. 146-147) 
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3.5. Cílové publikum 

Každá propaganda musí být adresovaná konkrétní cílové skupině, 

aby měla kýžený efekt. Cílovou skupinou IS se stal v podstatě celý svět, 

podobně jako například u reklamních kampaní velkých mezinárodních 

ekonomických koncernů.  

Jak už bylo naznačeno, propaganda není zaměřena jen na 

deklarované příznivce. Vlastně nejsou ani primární cílovou skupinou. 

Propagandistický materiál je určen spíše pro aktivní nebo potenciální 

protivníky Islámského státu. Záleží to samozřejmě na každém konkrétním 

videu či jiném typu propagandistického materiálu.  

Obecně je propaganda IS cílena na mnoho skupin na obou stranách, 

ať už na straně sympatizantů či odpůrců IS. Na každou skupinu má působit 

rozličným způsobem a dosáhnout různého výsledku. Cílové publikum lze 

rozdělit na lokální (interní) a globální (externí). Na lokální úrovni IS šíří 

propagandu pomocí prostředků, které má k dispozici z pozice politické 

kontroly a moci nad spravovaným územím. Děje se tak pomocí 

rozhlasového vysílání, veřejných reproduktorů, školního systému, 

veřejných přednášek, kmenových shromáždění a v neposlední řadě také při 

pátečních kázáních v mešitách. V tištěné formě šíří letáky a propagační 

materiály, veřejnému prostoru dominují billboardy, graffiti a nástěnné 

malby propagující IS. (Kovács, 2016, 171-172; Winter, 2015, s. 32-39) 

Důležitější a mohutnější cílovou skupinou je globální muslimská a 

světová veřejnost. Propaganda IS je pro tuto skupinu velice diferenciovaná 

a je šířena téměř výlučně po internetu, zejména skrze sociální sítě jako je 

Twitter. (Kovács, 2016, s. 171-172) 

Cílové publikum můžeme konkrétněji rozdělit na základě jeho 

vztahu k IS, přičemž Winter poukazuje na sedm rozličných skupin: aktivní 

odpůrce IS, mezinárodní veřejnost, aktivní členy IS, potenciální rekruty, 

šiřitelé, čerstvé stoupence,20 narukované.21 (Winter, 2015, s. 32-39) 
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 V anglickém jazyce „proselitizers“. Podstatné jméno „proselyte“ znamená „osobu, 
která v poslední době změnila názor, vyznání víry či politickou orientaci.“  
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V případě mezinárodní veřejnosti je cílem IS udržovat mediální 

pozornost a plošně vyvíjet globální propagační kampaň tak, aby se o jeho 

existenci a činnosti dozvědělo co nejvíce lidí na všech možných místech. 

Nepřátelé IS jsou předmětem především zastrašovací kampaně, i když 

některé podmnožiny této skupiny aktuálních nepřátel, jako například 

„špatní“ sunnité nebo dokonce i křesťané, mají možnost „milosti“ v případě 

jejich konverze k islámu podle ideologického výkladu IS. Další důležitou 

skupinou jsou potenciální rekruti, těm jsou adresovány zprávy o ideálním 

stavu IS, podložené výpověďmi členů hnutí, kteří již vykonali „hidžru do 

chalífátu“. Neméně důležitým publikem jsou sami aktivní členové IS, 

v jejichž případě jsou jim předkládány úspěchy a důležitost hnutí, mimo jiné 

pro udržení bojové morálky. Klíčovou skupinou jsou pak vlastní autoři a 

šiřitelé mediální propagandy. Často nejsou řádnými členy hnutí, ale jejich 

aktivity jsou pro šíření poselství IS nezbytné, proto musí neustále udržovat 

a obnovovat jejich motivaci a loajalitu. (Kovács, 2016, s. 171-172; Winter, 

2015, s. 32-39) 

3.6. Použití mediálních technik a nejčastější témata 

IS působí na své potenciální příznivce komplexně. Nabízí jim 

alternativní způsob života, jako každé masové hnutí zaujímá potenciální 

rekruty tím, že nabízí okamžitou změnu a zároveň schopnost transformovat 

jejich budoucnost v dlouhodobém horizontu.  

V propagandě IS lze vidět šest hlavních motivů a témat, jsou jimi 

brutalita, milosrdenství, obětování se, válka, sounáležitost a utopismus. 

Zatímco brutalita je nejmarkantnějším znakem jednotlivých 

propagandistických „příběhů“ na západě, je utopismus nejdůležitějším pro 

propagandisty Islámského státu. Utopická vize, kterou IS nabízí, je tím 

nejatraktivnějším pro nové rekruty. (Winter, 2015, s. 22) 

Brutalita má v propagandě IS přední místo. Je jedním z klíčových 

témat a aspektů propagandy, zdůrazňující triumfálnost. Pokaždé, když je 

                                                                                                                                           
21

 V anglickém jazyce „enlisters“. Sloveso „to enlist“ znamená „zapsat, zanést, odvést 
na vojnu.“ 
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provedena, zdokumentována a zveřejněna poprava nepřítele IS, slouží to 

zároveň jako připomínka samozvané nadřazenosti teroristické skupiny a její 

schopnosti pomstít jménem sunnitských muslimů všechna šíitská, 

sionistická či jiná spiknutí údajně namířená proti nim. Brutalita slouží jako 

prostředek, jímž lze vykonat jak pomstu, tak i projevit nadřazenost. 

(Winter, 2015, s. 22) 

Zobrazování brutálních scén a situací má ve struktuře zpráv IS čtyři 

motivace. Kromě prostého potěšení fanoušků, se snaží zastrašit nepřátele, 

varovat místní obyvatele ukázkou trestů spojených se špionáží a odporem k 

režimu a vyvolat pobouření mezinárodních médií a následně i ukvapené 

reakce politických činitelů nepřátelských zemí. Často se stává, že všechny 

čtyři motivace jsou obsaženy v jednom propagandistickém materiálu. 

(Winter, 2015, s. 22) 

Milosrdenství je často ukazováno v tandemu právě s brutalitou. Je 

úzce spjato s myšlenkou pokání před Bohem a před samotným tak zvaným 

Islámským státem. Příkladem mohou být videa, kde bývalí zapřísáhlí 

nepřátelé Islámského státu i nepřátelé mezi sebou jsou zobrazeni, jak 

odmítají své dřívější postoje a společně vstupují do řad IS. Islámský stát 

pravidelně zveřejňuje obsah, kde jsou lidé vidět při takovýchto pokáních. 

Po pokání je ukázáno přijetí do řad džihádistů. Poselstvím tohoto obsahu 

je, že Islámský stát odpustí někomu minulost, za předpokladu, že je zcela 

odmítnuta a je přísahána poslušnost chalífátu. Toto milosrdenství není 

prokazováno jen bojovníkům, ale také civilistům a bývalým zaměstnancům 

státních orgánů. Obyvatelé dobytého území pak často stojí před 

nekompromisní volbou, volbou mezi brutalitou a milosrdenstvím: odolat a 

být zabit, nebo dobrovolně odvolat minulost a vstoupit do řad IS a být 

odměněn milostí. (Winter, 2015, s. 24) 

 

Dalším opakujícím se tématem, opět zobrazovaným často spolu 

s brutalitou je obětování (victimhood). Oběť a utrpení mučedníků a 

„nevinných muslimů“ často ospravedlňuje právě brutalitu činů IS. Mnoho 

materiálů zobrazuje utrpení padlých bojovníků a popisuje násilí vykonané 
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na muslimech syrským a iráckým režimem, mezinárodní koalicí, Íránem, 

Hizbulláhem, iráckými šíitskými milicemi nebo hnutím syrské opozice. Často 

jsou zobrazovány dětské oběti a civilisté, a to na velmi naturalistických 

fotografiích ukazujících jejich znetvořená těla. Kromě individuálních obětí je 

v propagandě IS často používáno zobrazení muslimů jako obětí jakéhosi 

mezinárodního spiknutí vůči Islámu, přičemž je zdůrazněno, jak IS těmto 

konspiracím úspěšně čelí. (Kovács, 2016, s. 168)    

 

Válka, v pojetí IS svatá válka neboli džihád je ústředním tématem. 

V propagandě se projevuje téměř všude. Jsou ukazováni bojovníci se 

samopaly, těžké kulomety na pick-upech, rakety, tanky a další vojenská 

technika. Média hnutí přinášejí informace o všech aspektech boje, 

zahrnujíce sebemenší úspěchy IS. Pozornosti se těší také významné 

vojenské kampaně jako dobývání Mosulu, ar-Raqqy nebo ar-Ramádí. IS se 

prezentuje jako neporazitelná síla s výbornou vojenskou strategií, která se 

navíc těší nezpochybnitelné Boží milosti. (Kovács, 2016, s. 167-168) 

 

Zásadními tématy jsou i sounáležitost a utopismus. Chalífát je 

prezentován jako utopické místo, ráj na zemi, domov všech pravověrných 

muslimů, kde panuje mír a pohoda. Je zde dostatek potravin i jiného zboží 

na trzích, děti si hrají a přátelí se s bojovníky IS, funguje zde lékařská péče a 

veřejná bezpečnost je na výborné úrovni. Takto se IS prezentuje především 

směrem ven, a cílí tak zejména na muslimy žijící mimo hranice IS, aby se 

přidali k chalífátu a o všem se přesvědčili na vlastní oči. Utopie se však týká 

i islamistické ideologie. Chalífát je také místem, kde se vykonávají tzv. 

mezní tresty,22 homosexualita či jiné odklony od “normy“ jsou tvrdě 

trestány, platí zákaz tabáku, funguje otroctví a podobně. Další dimenzi 

utopistického pojetí chalífátu nabízí eschalogický konflikt před koncem 

světa a dnem posledního soudu, který IS brzy očekává. Naplnit „proroctví o 

konci světa“ je absolutní dlouhodobou prioritou IS.  

                                                      
22

 Tresty přímo nařízené v Koránu, jako například trest bičování za cizoložství apod. 
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S utopismem blízce souvisí i sounáležitost. Pokud je chalífát takto 

ideálním místem, je přímo povinností každého pravověrného muslima stát 

se jeho součástí. Bojovníci IS jsou zobrazováni nejen, jak společně čelí 

nepřátelům, ale také jak dohromady spokojeně tráví svůj volný čas. IS se 

tak prezentuje jako společenství bratrů a sester nejen ve zbrani, ale i jako 

přátel. Na tomto procesu utváření komunity se mohou dle propagandy 

podílet muslimové z celého světa. Princip komunity a sounáležitosti je 

zdůrazňován mnohem více oproti jiným džihádistickým hnutím. (Kovács, 

2016, s. 168-169) 

 

3.7. Použití speciálních technik pro co největší efektivitu 

V jistém smyslu je u efektivní propagandy stejně důležitá kvantita 

jako kvalita. Propaganda IS prokazuje oba rysy. Pokud se zaměříme na 

kvantitu, tak pouze přes konstantní proud obsahu, který je schopen 

propagandista předložit, lze dosáhnout cílů propagandy a přetvořit rysy 

jedince do daného systému. (Ellul, 1973, s. 14) Pokud tedy cílem 

propagandy je „obklíčit“ jedince a následně rozebrat jejich schopnost 

rozeznat pravdu od klamu, pravidelnost a důslednost jsou nutností. 

(Winter, 2015, s. 16) 

Kromě pravidelnosti a kvantity, jež jednoznačně napomáhají 

dosáhnout co největší efektivity, propaganda IS vykazuje i většinu 

speciálních technik tak, jak je popisuje Jowett a O´Donnellová.  

Predispozice příjemců: vytváření rezonance je důležitým faktorem, 

aby propaganda mohla být vůbec úspěšná. Jak už bylo řečeno, současná 

situace ve světě včetně válečného konfliktu v Sýrii velmi výrazně nahrává 

apokalyptické propagandě IS. Vize šťastného života v chalífátu a naplnění 

poslání správného muslima činí IS pro mnohé značně atraktivní. Mnohdy 

špatné postavení obyvatel muslimského vyznání, nenaplněné představy 

mladých muslimů druhé generace a potíže se socializací například 

v Evropském kontextu také dávají prostor pro rezonanci propagandy IS. 
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Důvěryhodnost zdroje je v případě IS otázkou především 

náboženství. IS je silnou teroristickou organizací, které jasně propaguje své 

cíle. O její existenci jako takové nikdo nepochybuje. Její důvěryhodnost 

však snižují například autority islámského světa, konkrétně třeba duchovní, 

kteří se ideologii Islámského státu staví odmítavě. Takovým příkladem 

odmítavé reakce je Otevřený dopis muslimských duchovních ze září roku 

2014. Tento kritický text, založený na citacích z koránu a na islámských 

tradicích je dodnes nejpropracovanější veřejnou kritikou takzvaného 

Islámského státu. (Černý, 2016)  

S důvěryhodností je spojena i jedna z dalších speciálních technik, a 

to využití názorových vůdců, tedy těch, kteří mají určitý sociální kredit a 

jejichž názory jsou považovány za hodnotné. IS také pracuje s touto 

technikou, důležitým názorovým vůdcem je především az-Zarqáwí, jenž je 

považován za duchovního otce celého hnutí. 

Kontakt tváří-v-tvář rozhodně patří do propagandistické strategie IS. 

Děje se tak například při pátečních kázáních v mešitách, či přímo při 

vyučování ve školách všech možných úrovní, pokud jde o území Islámského 

státu. Mimo území IS jsou to především již zmíněná kázání v mešitách, kde 

často dochází k radikalizaci mladých muslimů. 

Skupinovými normami jsou myšleny hodnoty, přesvědčení a způsob 

chování spojené s členstvím v nějaké skupině či komunitě. Přičemž 

výzkumy prokázaly, že jedinec většinou následuje rozhodnutí skupiny, 

přestože odporuje jeho osobnímu přesvědčení. (Jowett a O´Donnell, 2015, 

s. 326) Takovéto normy jsou opět spojeny s náboženstvím, jelikož Islám 

vyžaduje po svých stoupencích dodržování mnoha pravidel a doporučení. 

Výklad islámu, kterým se řídí, IS je navíc na jeho nejextrémnějším konci. 

Pravidla a povinnosti jsou rozhodně skutečností, která muslimy spojuje, 

v případě těch, co žijí pod vládou IS, extrémně silně.  

Technika využívající odměn a trestů je dobře vidět ve videích 

určených dovnitř chalífátu. Jsou zobrazovány jak tvrdé tresty za porušení 

pravidel jako popravy občanů a kamenování žen, tak odměny ve formě 

odpuštění při konverzi na „správnou víru“. Nejvyšší odměnou pak pro 
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některé může být „místo v ráji“, které pomyslně získávají například 

sebevražední mučedníci, kteří položí život za islám. Trestáni jsou 

samozřejmě i nepřátelé IS, jak je vidět v mnohých brutálních videích 

s popravami zahraničních občanů či jinověrců. 

Pokud lze vůbec mluvit v případě IS o výhradním postavení 

komunikačního zdroje, tak pouze na území chalífátu. Mimo území IS toto 

není proveditelné. 

Vizuální symboly moci jsou také neustále přítomny 

v propagandistických materiálech. Hlavním symbolem ve vizuální 

prezentaci je černá vlajka Islámského státu, na které je bíle napsáno 

vyznání víry - šaháda, jehož druhá část „Muhammad je poslem božím“ je 

provedena v podobě Prorokovy pečeti. Vlajka je podobná vlajkám jiných 

extremistických džihádistických hnutí, jelikož tyto organizace často 

používají černé vlajky s nápisy vyznání víry. Jde-li o barvu samotnou, i tu lze 

jednoznačně považovat za symbolickou. Černá barva je silným nositelem 

vizuálního poselství. Tradičně má vyjadřovat sílu a vyvolávat strach. Černá 

barva se stala také standardní barvou pro oblečení mnohých členů IS. I 

vůdce hnutí Abú Bakr al-Baghdádí pronesl projev o založení „chalífátu“ 

oblečen do černého a s černým turbanem na hlavě. 

Specifické je i použití jazyka, kdy je časté používání pochvalných 

formulí za jmény pro hnutí významných osob, například „Abú Mus´ab az-

Zarqáwí, Boží milost s ním“ (rahimahu Alláh). Dále jsou používány speciální 

termíny, kupříkladu západní koalice proti IS je nazývána jako „křižáci“ 

(salíbíjún) a podobně. Metajazyk IS nešetří superlativy ani výstředními 

adjektivy a často preferuje expresivní vyjadřování v podobě přímé 

výpovědi. Pro své primární publikum je dobře srozumitelný a slouží mimo 

jiné k udržování komunitní soudržnosti. (Kovács, 2016, s. 149-150) 

Důležitou složkou v propagandě je i hudba. Pro produkci hudby 

disponuje IS celou mediální organizací, jež mimo jiné vyprodukovala píseň, 

která se následně stala hymnou chalífátu. 

Poslední speciální technikou dle Jowetta a O´Donnelové je 

schopnost vyburcovat emoce. Tuto techniku lze považovat jako jednu ze 
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zásadních, neboť právě vyburcovat emoce, působit na emocionální stránku 

lidského vnímání propaganda IS chce. I skutečnost, že je propaganda 

založena na „duchovním“ základě, jehož podstatu nelze nijak vědecky 

ověřit, nahrává této skutečnosti. Na vyburcování emocí se významně podílí 

produkce videí, jež jsou určena jak dovnitř chalífátu, tak vně široké 

veřejnosti. Především brutalita videí působí zastrašujícím dojmem. Ale jak 

už bylo zmíněno, záleží na jednotlivých cílech propagandistů, zda chtějí 

například představit lákavou vizi života v chalífátu, nebo zastrašit světovou 

veřejnost.   

3.8. Reakce publik na propagandu 

Reakce publik a jednotlivých cílových skupin na propagandu nelze 

v rámci této práce určit. Přesto lze uvést několik příkladů, kdy byly reakce 

velmi významné a napomohly snížení objemu propagandistického 

materiálu. Zároveň svědčí o masivnosti a efektivnosti propagandy IS jako 

takové. 

Výraznou reakcí na stále se stupňující propagandu IS na sociálních 

sítí, bylo zrušení oficiálních Twitterových účtů IS. Například Twitterový účet 

@reyadiraq propagující IS měl před zrušením 90 000 následovníků. Den 

před vyhlášením chalífátu však aktivity IS v kyberprostoru klesly na 

polovinu. Stalo se tak díky zásahu Twitteru a Googlu, jež zrušily některé 

aplikace, které usnadňovaly IS šíření poselství. Jednalo se například o 

aplikaci „Úsvit radostných zvěstí“.23 (Kovács, 2016, s. 164-165) 

Proti video materiálu IS zasáhl logicky nejrozšířenější server pro 

sdílení videí YouTube. Ten blokuje všechna videa, která už byla jednou 

zakázána, i kdyby by byla vložena pod jiným názvem a jiným uživatelem. 

(Novák, 2016) Přesto se na YouTube stále nachází ohromné množství 

materiálu s propagandou IS. 

                                                      
23

 Tato aplikace umožňovala IS, aby posílal odkazy, zprávy a titulky jednotlivým 
uživatelům, a rovněž monitorovala, kde a kdo aplikaci používá. Byla schopná získat i čísla 
mobilních telefonů, z nichž byla spouštěna. Dále umožňovala posílat tweety jménem daného 
uživatele. Výrazně tak znásobila mediální potenciál IS a snížila riziko smazání stránek a 
profilů. 
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Důležitou, spíše symbolickou reakcí, která přišla z muslimské 

komunity koncem září 2014 je otevřený dopis 126 islámských učenců 

samozvanému chalífovi al-Baghdádímu. V dopise jsou zformulovány 

argumentace proti praktikám IS na základě výkladu islámských textů. 

(Čuřík, 2014) 

3.9. Antipropaganda 

Antipropaganda rozhodně neexistuje v takovém rozsahu jako 

propaganda IS samotná, a zdaleka není tak dobře organizovaná. Reakcí na 

video produkci IS je například video vyprodukované USA a nesoucí název 

Welcome to the Islamic State. Toto video má ukazovat skutečný život 

v chalífátu pod vládou IS a má odvrátit sympatizanty IS od vstupu do řad IS. 

Video je součástí internetové kampaně Think Again Turn Away. (Katz, 2014)  

3.10. Efekt a zhodnocení 

Stejně jako reakci publik, ani efekt propagandy IS nelze v rámci 

tohoto výzkumu přesněji určit. Propaganda IS je ovšem teoretiky, kteří se 

tomuto tématu věnují, považována za velmi sofistikovanou a účinnou. 

Například ukázky některých brutálních videí byly vysílány prostřednictvím 

médií po celém světě. Je-li jedním z cílů propagandy zviditelnění hnutí a 

zastrašení světové veřejnosti, lze celkem jednoznačně říci, že v tomto 

ohledu je propaganda velmi efektivní. Dalším důkazem efektivnosti mohou 

být bojovníci, kteří do řad IS vstupují ze zahraničí a to i konvertité 

z nemuslimských rodin. 
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4. MÉDIA VS VIDEA IS 

4.1. Světová média 

Se vznikem brutálních videí IS jde od počátku ruku v ruce otázka, jak 

s tímto materiálem mají nakládat média. Z toho, jakým stylem jsou videa 

natočena a co zobrazují, je jasné, že jsou určena právě jim, aby pokračovala 

v jejich šíření. Názory odborníků na toto téma se pohybují v obou 

extrémech – od úplného cenzurování a nezobrazování videí až po 

zveřejnění videí v celé jejich délce. 

Tím, že média dále šíří videa, se do jisté míry stávají nástrojem 

propagandy IS, protože tato teroristická organizace s tím počítá a za tímto 

účelem je z části i produkuje. Spoléhá přitom na senzační a brutální obsah, 

který budou především televizní stanice chtít odvysílat vzhledem k vysoké 

divácké atraktivitě.  

Sdělovací prostředky si samozřejmě uvědomily snahu IS ovlivnit 

výstupy a obsahy například zpravodajských relací a většinou si stanovily 

vnitřní pravidla, jak budou s propagandistickým materiálem zacházet. 

Základní reakce na manipulaci zahrnovala tři způsoby: označení materiálu 

jako propagandistického, dále vynechání grafického obsahu, který by mohl 

způsobovat újmu, pohoršení či navádět k trestnému činu a odmítnutí 

vysílat konkrétní hrozby západním zemím. Nicméně žádná závazná 

pravidla, jak by média měla pokrývat a informovat například o 

teroristických činech neexistují. Navíc atraktivita takového obsahu je 

značná a jsou to senzační zprávy o Islámském státu, jež prodávají noviny, 

zvyšují sledovanost a tím pádem i atraktivitu pro zadavatele reklamy.  Ve 

výsledku tedy výstupy médií příliš nerespektují to, co je doopravdy ve 

veřejném zájmu, ale pokračují ve zveřejňování senzačního, dramatického a 

znepokojujícího obsahu.  (Williams, 2016) 

Ve Francii přijaly televizní stanice princip označování veškerého 

materiálu, produkovaného Islámským státem, jako propagandistického. 

Postupují takto striktně téměř ve všech případech. Loga a texty 

identifikující materiál z produkce IS jsou rozmazávány nebo vystřiženy ve 
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snaze vyhnout se další podpoře teroristické skupiny. Zpravodajské kanály 

také často používají pro pojmenování skupiny hanlivý akronym Daesh tak, 

jak radí vlády Velké Británie, Francie a Austálie. 

V britských a australských médiích je vynecháván či rozmazáván 

příliš názorný či násilný obsah. Nicméně tento způsob přístupu je v souladu 

s obvyklou praxí nepodporovat potenciální násilí a trestnou činnost, spíše 

než úmyslem zmírnit dopad propagandy. ABC News, BBC News, France 24 a 

další významné televizní stanice používají vybrané rámce, jež například 

nezobrazují přímo okamžik smrti, aby se zabránilo další viktimizaci 

pozůstalých a byla zachována důstojnost oběti. Například v případě 

popravy Jamese Foleyho se většina televizních stanic rozhodla zveřejnit 

záběry z uvolněného videa A Message to America s vynecháním záběrů, na 

nichž je James Foley s nožem na krku těsně před popravou. Odůvodňovaly 

to nutností informovat, aniž by bylo způsobené zbytečné trauma 

příjemcům. 

Přesto se našly i výjimky. Napřílad The New York Daily News na 

svých webových stránkách zveřejnily byť rozpixelovanou fotografii, 

ukazující setnutou hlavu položenou na zádech oběti. (Williams, 2016)  

Další výjimkou je také Fox News, která byla jediným 

mainstreamovým médiem, jež na svých webových stránkách zveřejnilo celé 

dvaceti dvou minutové video s upálením jordánského pilota. Jako 

vysvětlení výkonný viceprezident Fox News John Moody uvedl: „Po 

pečlivém uvážení jsme rozhodli, že možnost čtenářů FoxNews.com vidět na 

vlastní oči barbarství Islámského státu převážila nad oprávněnými obavami 

z toho, co video zobrazuje. Internetoví uživatelé si mohou vybrat, zde chtějí 

nebo nechtějí tento znepokojující obsah zhlédnout.“ (ČT Newsroom; 

Williams, 2016; McKelvey, 2015) 

Závažnost a záměr videí IS si sdělovací prostředky uvědomovaly 

postupně s jejich rostoucí produkcí. V reakci na to některá média začala 

uplatňovat přísnější pravidla, která spočívala v ukazování méně samotného 

propagandistického materiálu, nebo podávání zpráv o událostech týkajících 

se IS zcela bez použití snímků z propagačních klipů. The Guardain si 
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například stanovil pravidla, která zahrnují: nezobrazovat videa ani snímky, 

které idealizují pachatele; z videí používat pouze krátké statické snímky 

rukojmích a na webových stránkách je nezobrazovat na začátku článků, aby 

se neobjevovaly na úvodní stránce; pokud možno zobrazovat rukojmí 

v jiném kontextu, než v zajetí. (Elliot, 2016) 

Pokud jde o použití videí zobrazujících idealizovaný život v chalífátu, 

jsou média většinou méně selektivní. Například video, na kterém australský 

lékař Tareq Kamleh vyzývá ostatní Australany, především zdravotní sestry, 

lékaře a úředníky, aby se přidali k IS, bylo mnoha médii odvysíláno v plném 

rozsahu, aniž by bylo označeno jako propagandistický materiál, nebo byl 

odhalen zdroj. (McGhee, 2015) 

Celá problematika zacházení s propagandistickým materiálem IS je 

značně složitá. Poměrně širokému pokrytí IS v médiích by šlo 

argumentovat, že je vybalancován negativním obrazem hnutí. Ale právě 

toto může výrazně nahrávat propagandě IS. Ukazování IS jako barbarské a 

brutální organizace napomáhá šířit strach, což je jeden ze základních cílů 

jakékoliv teroristické skupiny. 

Na druhou stranu pouze odsuzování násilí IS může ve skutečnosti 

dokonce přispět k posílení víry a identity sympatizantů IS, u kterých hrozí 

radikalizace a vstup mezi členy samotného hnutí. Zároveň také nabádá 

k hledání alternativních zdrojů a příběhů prostřednictvím sociálních sítí či 

dalších radikálnějších cest. To by samozřejmě nemělo být chápáno jako 

argument ve prospěch méně odsuzujícího pohledu na IS v médiích.  

(Williams, 2016) Je potřeba kritičtější pohled na požadavky a propagandu 

IS. Důležitou roli by mohli hrát „odpadlíci“ od Islámského státu – tedy ti, 

kteří se pod vlivem propagandy připojili k IS a po přímé konfrontaci se jim 

organizaci podařilo opět opustit. Hodnotu ve využívání odpadlíků a 

navrátilců prostřednictvím médií, aby svými výpověďmi odvrátili další 

džihádisty od připojení se k IS spatřuje Australská protiteroristická policie. 

Ve Velké Británii, Francii a Austrálii však existuje jen velmi omezený prostor 

a motivace, aby navrátilci promluvili, jelikož jsou po návratu potenciální 
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teroristickou hrozbou a jsou stíháni podle protiteroristických zákonů. 

(Williams, 2016) 

Nepřiměřené je zároveň pokrytí násilí páchané Islámským státem 

oproti násilí zpáchanému režimem Bashara al-Assada a jeho spojenců. Pro 

srovnání v prvních šesti měsících roku 2015 Assadův režim zabil ve srovnání 

s IS více jak šestinásobek Syřanů, většina těchto činů však zůstala médii 

zcela přehlédnuta. Některá média uvedla, že rutinní charakter trestných 

činů Assadova režimu je činí méně zajímavými a proto není snaha o nich 

častěji informovat. To může nahrávat negativnímu smýšlení muslimů o 

vládách západních zemí, jež pak můžou vypadat, že spolupracují při tažení 

proti sunnitským muslimům.  (Williams, 2016) 

4.2. Česká média 

Předseda syndikátu novinářů Adam Černý pro pořad ČT Newsroom 

uvádí, že „obvyklá praxe bývá, že se video zastaví někde před definitivní 

vraždou. Sám se kloním k názoru, že by se to nemělo zobrazovat a když, tak 

pouze vzdáleně. To, že se videa dají dohledat na internetu je jedna věc, ale 

druhá věc je, že prezentace videí vychází vstříc cíli, který sleduje Islámský 

stát – to znamená šířit obrazy, které mají vyvolat v lidech pocity hrůzy a 

děsu.“ Černý tedy staví do kontrastu na jedné straně aktivní přístup 

jednotlivce při vyhledávání videí s podobným obsahem a na druhé straně 

distribuci tohoto materiálu přímo k divákům skrze vysílání televizních 

stanic. Rozdíl je v prvním případě především ve vědomém rozhodnutí se na 

takovýto materiál podívat a nemít jinou volbu kromě přepnutí vysílání na 

jiný program v případě druhém.  

Česká televize mezi zásadní pravidla, jak nakládat s materiálem 

produkovaným IS řadí: neukazovat vraždy, rozostřovat záběry lidí 

v ponižujících pozicích, nedávat prostor propagandě IS, nepoužívat celá 

videa, preferovat statické snímky. (ČT, 2015a) Podobná pravidla mají i 

ostatní celoplošné televize a seriózní média. Většinou plynou přímo 

z etických kodexů jednotlivých institucí. 
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To jak konkrétně Česká televize s propagandistickým materiálem 

nakládá je dále reflektováno v praktické části u jednotlivých videí.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. METODOLOGIE 

5.1. Obrazová analýza 

Tato metoda se zabývá studiem vizuálních prvků v médiích, a to 

zejména televizních pořadů, fotografií či ilustrací, ve většině případů tedy 

obrazovým materiálem, který vzniká za pomoci technických zařízení jako 

jsou kamery a fotoaparáty. I to je důvod, proč byla obrazové analýze 

věnována menší pozornost než analýzám textovým – obrazový záznam byl 

pokládán za relativně věrný odraz skutečnosti, protože použití 

záznamového přístroje vylučuje nežádoucí zkreslení při zprostředkování 

skutečnosti. (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 156) 

Se vzrůstajícím obsahem vizuálních sdělení se však zájem 

výzkumníků o tuto oblast logicky zvýšil a došlo k přehodnocení spíše 

pasivního postoje k vizuální analýze. K tomu přispělo především pochopení, 

že i přes použití záznamových přístrojů dochází při vzniku obrazového 

záběru k několikanásobné selekci. Ta se týká například výběru místa, ze 

kterého je záznam pořízen, pozice kamery, výběru části skutečnosti, která 

bude zaznamenávána, množství záběrů a podobně.  Takto se různé 

proměnné podílejí na konstrukci obrazového záznamu, který skutečnost 

věrně neodráží, nýbrž společně s dalšími typy sdělení jako titulky, popisek, 

text a hudba přispívá k vytváření obrazu o dané události. Svojí podstatou se 

vizuálním sdělením připisuje zejména schopnost emotivního ovlivnění 

příjemců a usměrňuje nahlížení na zveřejněné informace. Například 

fotografie či záběr zraněného dítěte z válečného konfliktu posiluje 

protiválečné postoje. (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 156) 

Obrazová analýza zjišťuje, jaké informace jsou příjemcům 

předávány prostřednictvím vizuálních sdělení. Zkoumá, co a jakým 

způsobem je zobrazováno, přičemž si všímá využití a symboliky typických 

znaků vizuální komunikace jako úhlu pohledu, umístění, velikosti 

vyobrazení či barevnosti. V rámci obrazové analýzy dochází také k využití 
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sémiotické analýzy, která je s obrazovou analýzou vývojově úzce 

propojena. Zároveň v současnosti často dochází ke kombinovanému užívání 

kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody v rámci obrazové analýzy. 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 157) 

5.2. Analýza technických kódů 

Při analýze „pohyblivých“ obrazových záznamů je třeba sdělení 

zkoumat zejména z pohledu užitých technických a symbolických kódů. 

Analýza na úrovni technických kódů spočívá v jejich popisu a identifikaci. 

Technické kódy vyjadřují vlastnosti záznamu vyplývající z podstaty vzniku 

obrazového sdělení, které jsou ale významotvorné. Lze sledovat zejména 

velikost zobrazení, úhel pohledu, požitou optiku, pohyb kamery a osvětlení.  

Pokud jde o velikost zobrazení, lze rozlišit zejména: 

1. Detail – vyobrazení především obličeje osoby, přičemž detailní 

vyobrazení je nástrojem pro zvýšení pozornosti a vyvolání větších 

emočních prožitků u příjemců sdělení. 

2. Velký detail – zobrazuje pouze část obličeje. Z pohledu sociální 

interakce jde o narušení obvyklé komunikační zóny. Extrémní 

detaily zvyšují napětí a dramatičnost. Velký detail podrobněji 

vypovídá o stavu snímaného objektu. Například detailní pohled na 

oči může zobrazit mnohem hlubší emoce, než záběr na celý obličej. 

3. Polocelek – ukazuje osobu od hlavy přibližně po pas, přičemž ji 

obvykle odtrhuje od okolního prostředí. 

4. Celek – vyobrazení celé postavy, ze kterého je obvykle patrné i 

prostředí, ve kterém se snímaný objekt nachází. V určitém kontextu 

může naznačovat odstup od příjemců sdělení. 

5. Velký celek – ukazuje snímaný objekt zasazený do konkrétního 

prostředí, přičemž je z něj přehledněji vidět objekt a situace v celé 

své složitosti. 

 

Úhlem pohledu lze sledovat především tři strategie. Přímý úhel pohledu, 

tedy s umístěním objektivu ve výši očí naznačuje neutrální vztah k příjemci 
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či mezi snímanými objekty navzájem. Pokud je osa objektivu oproti středu 

snížena, jedná se o podhled. Pokud je osoba zaznamenávána z podhledu, 

má nad příjemcem manifestovanou převahu. Zobrazení z nadhledu naopak 

přeneseně propůjčuje kontrolu nad celou situací příjemci. Tyto zákonitosti 

rovnosti, nadřazenosti i podřazenosti platí i mezi jednotlivými snímanými 

osobami. 

 

Výslednou podobu záznamu ovlivňuje také použitá ohnisková vzdálenost 

objektivů kamery. Ta se promítá do případného zkreslování perspektivy a 

tvarů zobrazovaných předmětů. Širokoúhlým objektivem je možno 

zaznamenávat scénu ve velké šířce, přičemž se jeho použití odráží v posunu 

perspektivy a v nárůstu velikosti přibližujících se objektů. Při snímáni 

objektu základním objektivem („normálním“) by výsledek měl odpovídat 

tomu, jak by danou situaci vnímalo lidské oko. Měl by vzniknout relativně 

přirozený obraz se stejnou proporcí tvarů, jak ji vnímá lidský zrak. 

Teleobjektiv pak umožňuje přiblížení se zobrazovanému na velkou 

vzdálenost, přičemž znatelně potlačuje perspektivní dojem. 

 

Pohyb kamery situuje příjemce do určité pozice, odkud scénu pozoruje a 

podílí se na vytváření významu celé situace. Sledování je pohyb kamery na 

vertikální či horizontální úrovni, jež umožňuje sledovat snímaný objekt. 

Používá se k zachycení pohybu. Sledováním objektu mnohdy dochází 

k rozmazání pozadí a tím k odlišení objektu od okolního prostředí. Smyk 

znamená prudký pohyb kamery v jiném než horizontálním či vertikálním 

směru, například tedy při diagonálním pohybu. Pokud kamera nezůstává na 

jednom místě, ale pohybuje se prostorem dopředu, dozadu nebo do stran, 

jedná se o jízdu.  

 

Mezi technické kódy můžeme zařadit i další ukazatele, například osvětlení, 

jež se podílí na vytváření prostorovosti a slouží mimo jiné ke zvýraznění 

některých objektů scény. Také je prostředkem k vytváření atmosféry. 
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Světelná realita odpovídá přírodním zdrojům osvětlení, světelná 

konstrukce umožňuje stylizovat světelnou realitu. 

Jinými technickými kódy mohou být délka záběru, použití 

speciálních efektů či televizního střihu. Nutno podotknout, že výše uvedený 

výčet je pouze základním shrnutím nejběžnějších technických kódů. 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 158-160) 

 

5.3. Analýza symbolických kódů 

Kromě sledování technických kódů je důležitou součásti obrazového 

výzkumu i analýza použitých symbolických kódů. Tato kategorie se týká 

především využití zvuku, barevnosti a prostředí, ve kterém se celá scéna 

odehrává. Řadí se sem mimo další i kostýmy a rekvizity.  

Barevnost může naznačovat časové okolnosti, zvyšovat pozornost 

na konkrétní objekt a indikovat atmosféru. Teplé barvy mají na obraze 

tendenci vystupovat do popředí a opticky zvětšují prostor. Studené barvy 

naopak ustupují do pozadí a vytvářejí pocit dálky.  

Zvuk je nositelem emocionálních významů, dramatizuje nebo 

naopak zklidňuje obrazový záznam. Synchronní zvuk vychází ze sledované 

scény, přičemž příjemce sdělení vidí mluvčího. Asynchronní zvuk je ke 

scéně pouze přiřazen, přičemž mluvčí na obraze není. 

Důležitý symbolický význam může mít prostředí, kam se obrazový 

záznam situován, i umístění jednotlivých prvků v obrazovém plánu. 

Prostředí vytváří kontext a propůjčuje významy objektům, které se v něm 

nacházejí. Umístění osob a objektů v předním plánu obrazu značí jejich 

symbolicky větší význam, než je tomu u objektů umístěných v zadním 

plánu. (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 161) 

 

5.4. Výběr videí 

Jelikož je cílem vytvořit přehled témat a postupů, které IS ve videích 

používá, bylo vytvořeno několik kategorií, podle tematického zaměření 

videí. Snaha byla postihnout nejvíce divácky exponovaná videa. Do 
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jednotlivých kategorií byla přiřazena „reprezentativní“ videa. Tedy taková, 

která se částečně vyskytla přinejmenším ve vysílání České televize, a byla 

tak veřejnoprávní službou zpřístupněna českým divákům. Výběr probíhal 

tak, že v popisu obsahu jednotlivých dílů Událostí České televize (ČT, 2017) 

byly vyhledány ty reportáže, které v popisu obsahovaly některé ze slov, 

jehož kořen je „islám“ či „islam“ a dále byly prozkoumány příspěvky 

obsahující slovo „vražda“ a „rukojmí“. Vybraná videa pochází z období od 

vyhlášení takzvaného Islámského státu až do první poloviny roku 2016. 

Toto období zároveň pokrývá největší produkci propagandistických videí IS. 

Všechny příspěvky byly zhlédnuty a dle relevantnosti zařazeny do výzkumu 

nebo vynechány. Pokud bylo možné z jednotlivých reportáží určit, z jakého 

videa pocházejí, byla tato videa zhodnocena celá. V případě příspěvků, 

z nichž nebylo zjistitelné, z jakého videa záběry pocházejí, se autorka 

soustředila na postihnutí tématu a významu záběrů obecně. To je 

praktikováno především v kapitole Vojáci IS v boji a při výcviku. Záběry 

s touto tematikou se v reportážích ČT vyskytují ve velkém množství, ale 

vzhledem k podobnosti záběrů nelze identifikovat, z jakého konkrétního 

videa pocházejí. 

V protikladu k videím, jež jsou určeny především pro celosvětové 

publikum a jejichž účelem je vyvolat strach a demonstrovat sílu IS, byla 

vytvořena i kategorie Mujatweets, která se naopak zabývá specifickým 

formátem videí IS, určeným především pomyslným zájemcům o členství 

v IS. Mujatweets ukazují především idylický život v chalífátu.  

Videa byla dle obsahu a provedení rozřazena do těchto kategorií: 

1. Projevy vůdců IS 

2. Samostatné popravy novinářů a humanitárních pracovníků 

3. Videa IS jako scény z filmu 

4. Děti ve videích IS 

5. Vojáci IS v boji a při výcviku 

6. Mučednická videa 

7. Mujatweets 
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6. VIDEA IS 

6.1. Projevy vůdců 

Aktivistická videa zanechávají v džihádistické propagandě hlubokou 

stopu. První nahrávkou, se kterou byla veřejnost ve velkém konfrontována, 

bylo vystoupení vůdce al-Qá´idy Usámy Bin Ládina vysílané televizní stanicí 

al-Džazíra 16. září 2001. Tento způsob komunikace se pro vůdce 

džihádistických hnutí stal od té doby standardním a pravidelně využívaným. 

Pomocí video projevu se k veřejnosti obrátil i Abú Bakr al-Baghdádí 

z Mosulské mešity 4. července 2014, kde potvrdil dřívější vyhlášení 

„chalífátu“. Jeho vystoupení se od předchozích odlišovalo technickou 

zručností a vysokou mediální profesionalitou. (Kovács, 2016, s. 159-160) 

 

Na rozdíl od Bin Ládina či az-Zawáhirího, kteří ve videoprojevech 

byli zachyceni jen jako „mluvící hlavy“ snímané jednou statickou kamerou, 

al-Baghdádího projev je dynamický, snímaný několika kamerami. Kamery se 

navíc pohybují a přibližují kázajícího „chalífu“ a poté zas snímají celkové 

záběry mešity a věřících. Scénář videa je předem připravený a promyšlený. 

Délka videa je 21 minut.  

Video začíná výstupem al-Baghdádího po několika schodech na 

místo, ze kterého pronáší svůj projev, zahájený pozdravem. Následují 

záběry na poslouchající muslimy, klečící v mešitě, během nichž al-Baghdádí 

zpívá verše z koránu. Je ukázán i oddalující se záběr na Mosulskou mešitu 

zvenčí. Následuje vlastní al-Baghdádího projev, kdy kamery snímají pouze 

řečníka. Samotný al-Baghdádí je snímán minimálně třemi kamerami. Záběry 

postavy se pohybují od celku po detail.  Velký detail se ve videu 

nevyskytuje. Většinu času je řečník snímán frontálně, ale velikosti i úhly 

záběru se pravidelně mění. Délka záběrů je různá, nejčastěji okolo 20 

sekund. Po skončení proslovu al-Baghdádí sestupuje ze schůdků, následují 

opět záběry na věřící, poté na dvůr a exteriéry mešity, kde al-Baghdádí opět 

zpívá z koránu. Zde jeho postava zabírá levou třetinu záběru, muslimové 

stojící ve zbylých dvou třetinách záběru jsou dodatečně „rozostření“ tak, 
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aby se pozornost diváka soustředila pouze na „chalífu“. Video končí opět 

v mešitě společnou motlitbou muslimů k Alláhovi.   

Během projevu stojí al-Baghdádí jako kazatel na vyvýšeném místě za 

mikrofony, tak jak je to typické například pro projevy amerických 

prezidentů. Video působí dojmem přímého přenosu z mešity, tak jako by jej 

vysílal klasický zpravodajský kanál. V levém rohu povětšinu času vlaje černá 

vlajka Islámského státu, kterou občas střídá logo bílé mešity s otáčejícím se 

půlměsícem, které má připomínat logo televizní stanice. Celý projev budí 

dojem profesionálně snímaného televizního přenosu. (IS, 2014a) 

Česká televize odvysílala den po zveřejnění videa 5. července 2014 v 

Událostech dvanáctivteřinový sestřih, na kterém Abú Bakr al-Baghdádí 

stoupá na vyvýšené místo v mosulské mešitě, zdraví a pronáší svůj projev. 

(ČT, 2014b) 

6.2. Samostatné vraždy novinářů a humanitárních pracovníků 

Jedním z prvních videí, zobrazujících popravu zajatců IS je video 

s názvem Message to America, které bylo zveřejněno 19. srpna 2014 a 

které zaznamenává vraždu amerického novináře Jamese Wright Foleyho. 

(IS, 2014b) Délka videa je čtyři minuty čtyřicet vteřin. Video začíná textem 

v angličtině i arabštině o tom, že tehdy úřadující prezident USA Barack 

Obama schválil vojenské operace proti Islámskému státu. Obamův projev o 

zásahu v Iráku také uvádí samotné video. Je graficky upravený použitím 

efektu občasného „zrnění“. Po prezidentově projevu následuje krátká 

ukázka černobílého záběru přímo ze vzdušného útoku. Tyto záběry od 

samotného videa s Jamesem Foleyem odděluje bílý název na černém 

pozadí „Message to America“. James Foley a jeden z islamistů se nacházejí 

uprostřed pouště. Respektive záběr má budit tento dojem, protože zde 

není nic jiného než písečná krajina. James Foley klečí s rukama svázanýma 

za zády. Má na sobě čistě oranžový oblek. Terorista stojící vedle Foleyho je 

celý v černém. Jako první promlouvá Foley o tom, že umírá jen a pouze 

kvůli chování americké vlády. Po Foleym promlouvá islamista už s nožem 

v ruce. Následuje záběr, kdy terorista přikládá nůž na krk oběti a začne ji 
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podřezávat, tím záběr končí. Samotný akt vraždy zde tedy není přímo 

zobrazen. V dalším záběru je vidět bezvládné tělo a na něm je položená 

Foleyho hlava. Poslední část videa zobrazuje dalšího klečícího Američana 

Stevena Joela Sotloffa, doprovázeného slovy teroristy, že jeho život závisí 

na dalším Obamově rozhodnutí.  

Video je snímáno na dvě kamery, postavy jsou zabírány v celku nebo 

polocelku. Úhel snímání je ve výši očí. V levém rohu se opět střídá černá 

vlajka IS s logem bílé mešity. Video je v angličtině, ale doplňují jej titulky 

s arabským překladem. Jsou také ukázány lišty se jmény obou Američanů. 

Video opět připomíná layout zpravodajských televizí. 

Celý záznam ukazuje způsob, jak se chce Islámský stát prezentovat. 

Poušť má pravděpodobně symbolizovat celý arabský, potažmo muslimský 

svět. Má připomínat, jak jej vnímá západní publikum. Oranžový oblek oběti 

pak odkazuje na vězně z Guantanama, kteří nosili podobný oděv.24  Černý 

oblek teroristy umocňuje děsivost celé scény. Je ukázán obraz toho, jak 

dopadne cizinec, který pomyslně přišel kolonizovat zem islamistů.  

Česká televize zprávu o Foleyho úmrtí odvysílala v Událostech 20. 

srpna 2014 (ČT, 2014c), v reportáži ukazuje celkem 35 vteřin záběrů z videa 

IS, kde novinář klečí v oranžovém obleku uprostřed pouště. Nad ním je 

terorista, oblečený celý v černém včetně kukly na hlavě. Hlava novináře je 

rozpixelovaná. Terorista promlouvá. Sekvence pocházející z videa IS nejsou 

označené jako propagandistický materiál, ani jako materiál pocházející 

přímo od IS.  

 

Druhé video s popravou dalšího amerického novináře IS zveřejnil 2. 

září 2014. Jedná se o video, na kterém je připraven o život Steven Joel 

Sotloff. (IS, 2014c) Video má podobný scénář jako video s vraždou Jamese 

                                                      
24

 Guantanamo je americká námořní základna na Kubě, založená v roce 1898. V roce 
2002 zde administrativa prezidenta George Bushe zřídila věznici pro osoby podezřelé 
z terorismu. Byly zde internovány osoby, které byly zadržené v Afghánistánu a Iráku a 
označené za militantní bojovníky. Někteří byli ve věznici kvůli zvláštnímu statusu nejen 
vězněni, ale i brutálně mučeni pouze na základě podezření z terorismu. Aniž by proti nim bylo 
vzneseno obvinění. 
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Foleyho. Nese název „A Second Message to America“ a na jeho počátku je 

opět řeč Baracka Obamy. Následuje název videa a záběr na poušť, kde se 

jako v předešlém případě odehraje stětí novináře. Celé video je snímáno na 

dvě kamery. Promluva novináře je tentokrát snímána frontálně v detailu 

v úrovni očí. Proslov islamisty je ukázán v celku a polocelku. Samotné stětí 

je zobrazeno v celku. Následuje švenk po mrtvém těle novináře, na kterém 

je opět položena jeho zkrvavená hlava. Závěrečná část videa opět ukazuje 

příští oběť, tentokrát britského dobrovolníka. 

Video je provedením téměř totožné s předešlým, jen je celé 

rychlejší a dynamičtější, promluvy jsou stručnější. Celé video má délku dvě 

minuty čtyřicet šest vteřin. 

Česká televize v Událostech 3. září 2014 zveřejnila celkem půl 

minuty záběrů z videa IS, ukazujících především promluvu islamisty. Přímo 

okamžik před stětím novináře ukázán není. (ČT, 2014d) 

 

Dalším z videí s podobným scénářem je snímek s názvem “Another 

Message to America and its Allies“ ze dne 3. října 2014. (IS, 2014d) Ve 

videu, jehož stopáž je oproti předešlým pouhá minuta jedenáct vteřin, je 

zavražděn britský humanitární pracovník Alan Hennig. Tentokrát je jeho 

vražda trestem za britskou účast v iráckém konfliktu. Na začátku je ukázána 

část příspěvku z ruské zpravodajské televize Russia today, kde moderátor 

informuje o britské účasti v bojích v Iráku. Následuje opět promluva oběti i 

islamisty a poté samotná vražda uříznutím hlavy oběti nožem, přičemž celý 

akt není zobrazen. Záběry ukazují pouze přiložení nože ke krku oběti a první 

okamžik podřezávání.  Závěrem je opět představena příští oběť IS. Scénář, 

prostředí i oblečení oběti a jejího vraha je naprosto totožné jako u 

předchozích videí. Výpovědi jsou však stručnější, což činí video ještě 

výhružnějším. 

Česká televize odvysílala 4. října 2014 příspěvek o smrti Alana 

Henniga a využila dvanáct sekund z videa IS především s promluvou 

islamisty, který za Hennigovu smrt viní britský parlament. (ČT, 2014d) Ani 

Hennigovou smrtí řada podobných videí nekončí. 31. ledna   015 Islámský 
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stát zveřejnil další video s vraždou, tentokrát japonského novináře Kenjiho 

Gota. Minutové video s názvem „A Message to the Goverment of Japan“ se 

podobá všem předchozím. (IS, 2015a) Nezačíná však ukázkou ze 

západních médií, ale přímo proslovem islamisty, který v dalších okamžicích 

japonského novináře zavraždí. Česká televize z videa použila pouhých pět 

vteřin záznamu. (ČT, 2015b) 

6.3. Videa jako scény z filmu 

Stupňující se brutalita Islámského státu se projevuje v další skupině 

videí s promyšlenými popravami. Videa se vyznačují nejen vzrůstající agresí, 

ale zároveň i technickou složitostí a propracovaností. Na rozdíl od 

předchozích skupin, jež se stylem snažila napodobit zpravodajské 

příspěvky, tato skupina videí je spíše stylizována do počítačových her či 

válečných filmů. Tomu dopomáhá i složitější symbolická rovina videí.  

 

 V patnáctiminutovém videu, které IS zveřejnil 16. listopadu 2015 je 

tento posun názorný. Video s názvem „Although the Disbelievers Dislike it“ 

(IS, 2015b) začíná znělkou, kde se objevuje pohled na modře zbarvenou 

mapu oblasti arabsky mluvícího světa. Do mapy je v místě označeném jako 

Iraq zapíchnuta černá vlajka Islámského státu. Od vlajky se začne v kruhu 

šířit bílé světlo, které postupně pohltí celou mapu a anglické názvy se 

přitom mění v arabštinu. Nápisy Spojených států amerických a Mexika jsou 

z mapy následně bílým světlem zcela přemazány. Symbolika nepřátelství 

vůči USA a výhrůžky podrobením si nejen arabsky mluvící oblasti je z této 

krátké znělky jasně zřetelná. Po znělce následuje jeden z výroků proroka 

Mohammeda a poté již samotné video. To je zvukově doplněné o hymnu IS.  

První polovina videa opět připomíná zpravodajský příspěvek. Zde je 

podle jednotlivých let připomenuta historie a vznik Islámského státu. Dále 

jsou zobrazeny útoky nepřátelských jednotek proti IS a závěrem jsou 

zařazeny snímky ukazující následky koaličních náletů, konkrétně obrazy 

umírajících nebo mrtvých dětí.  
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Zařazení těchto záběrů má dva důvody. Zaprvé připomenout 

pozorovatelům důvod odporu a zadruhé dosadit teologický základ, ze 

kterého byl odvozen tento způsob smrti, a to je mumāthila neboli odveta 

v naturáliích. (Winter, 2016, s. 25) 

V druhé polovině videa začíná samotná poprava syrských pilotů. 

Oběti jsou vedeny v předklonu v řadě za sebou. Každého pilota vede jeden 

islamista oblečený ve vojenské uniformě. Oběti tentokrát nemají oranžové 

vězeňské oblečení, zřejmě protože se nejedná o rukojmí z USA či dalších 

západních zemí, nýbrž mají tmavě modré uniformy. Průvod prochází kolem 

krabice s noži, kde si každý příslušník IS jednu ze zbraní vezme. Všechny 

nože jsou stejné. Zabráni jsou postupně všichni islamisté s odhodlanými 

výrazy i jejich skloněné oběti. V několika případech je pro zdůraznění záběr 

ukazující vytahování nože zpomalen. Záběry jsou doplněny o zvukové 

efekty kovového tasení. Je zde využit detail, například v záběru pochodu 

islamistů s oběťmi v řadě, kdy je ukázán obraz jejich nohou. Zde kontrastuje 

těžká obuv islamistů s holými chodidly jejich obětí. Všichni piloti jsou 

nakonec donuceni pokleknout v řadě vedle sebe. Islamisté stojí připraveni 

za nimi. Jediný z vrahů, který je oblečen v černém, poté promluví. Pronese 

vzkaz, mířený na Baracka Obamu, že dnes vraždí vojáky Bashara al-Assada a 

zítra budou vraždit vojáky Obamovy. Jeho slova se ke konci ještě ozývají 

zvýrazněná ozvěnou. Následuje série záběrů před samotnou vraždou. 

Oproti minulé skupině videí jsou zde použity detailní záběry na tváře obětí 

a na nože v rukou islamistů. V jednom z detailních záběrů si islamista 

pohrává s nožem v ruce. Hudba ztichne. Je slyšet zvuk větru a dech obětí. 

Scéna připomíná ticho před bouří. Je zobrazeno několik záběrů přímo na 

tváře a oči zajatců. Kamera přejíždí seshora, z tváře odhodlaného vraha, 

směrem dolů, na smířený výraz oběti. Záběr na oběť je zpomalený. Zazní 

zvuk tasení kovového ostří a probleskne černá obrazovka. Na povel jsou 

zajatci předkloněni, položeni na břicho a podřezáni. Samotný akt je ukázán 

s extrémní brutalitou. Tentokrát záběry nekončí přiložením nože na krk 

oběti, ale ukazují celé uřezávání hlavy. V záběru je islamista v černém a 

jeho oběť. Po vykonání vraždy se islamista podívá přímo do kamery. 
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Následuje detailní záběr krve tekoucí po písčité zemi. Poté rozostřený záběr 

na vrahy a ostrý na mrtvé oběti. Tato část je zakončena několika detailními 

záběry na klidné a odhodlané tváře islamistů a celkovým záběrem na mrtvé 

zajatce s uřezanými hlavami položenými na jejich bezvládných tělech.    

Následuje opět zpravodajská část videa, která obsahuje oznámení o 

smrti amerického humanitárního pracovníka Petera Kassiga a ukázání jeho 

hlavy, ležící před islamistou v černém obleku. Celé video končí záběrem na 

islamistu, který pomalu kráčí s velkou vlajkou IS. 

Video se oproti předešlým vyznačuje především šokující brutalitou 

při detailním zobrazení vražd, zpomalenými sekvencemi, zvukovými efekty 

a detailními záběry. Zároveň je zde účelně využíváno emocí a výrazů vrahů i 

jejich obětí. Detailní záběry na tváře tak připomínají filmové scény. Scénář 

je viditelně předem promyšlený a pravděpodobně i nazkoušený.  

Česká televize z videa použila pouze několik statických obrazů, 

přičemž většina z nich byla navíc v celé ploše rozostřená, aby nebyly poznat 

tváře zajatců. ČT označila video jako jedno z nejbrutálnějších, které dosud 

IS zveřejnil. 

 

Jedním z nejznámějších a nejvíce diskutovaných videí IS je to, na 

kterém je upálen jordánský pilot Muath al-Kaseasbeh. (IS, 2015c) 

Dvaadvacetiminutové video začíná opět příspěvky zahraničních televizních 

stanic, zobrazujícími Baracka Obamu a další státníky při jednáních o 

vojenském postupu proti IS. Stejně tak je informováno o jordánských 

válečných operacích. Následuje grafika s plameny a tříštícím se stíhacím 

letounem, jehož úlomky se následně seskupí do arabského názvu videa. 

Pod ním je pojmenování videa v anglickém jazyce „Healing the Believers´ 

Chests“. Následuje přehled zpráv arabských televizních stanic, který se 

plynule prolíná s výpovědí jordánského pilota. Ten je opět oblečen 

v oranžové uniformě, za ním je černé pozadí. Sedí a lokty má položené na 

stole.  Nejprve je snímán frontálně v polodetailu, poté následují i detailní 

záběry z poloprofilu v úrovni očí. Záběry na pilota jsou doplněny o grafiky a 
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videa dokreslující samotnou výpověď. Tato část je ukončena video 

sekvencemi a fotografiemi popálených, mrtvých či umírajících dětí.  

Následuje samotné video s vraždou pilota Muatha al-Kaseasba. 

Záznam se zpočátku prolíná se záběry ze záchranných akcí po náletech. 

Opět jsou zobrazeny oběti útoků. Celkový záběr ukazuje ruiny staveb, 

v zadním plánu jsou vidět stavební stroje. Barvy jsou upravené, scéna za 

pilotem působí jako v prachu či mlze. Naopak oranžová uniforma jasně září 

v kontrastu se světlým pozadím. Pilot přichází blíže ke kameře, stále je 

vidět celá jeho postava, prochází podél v řadě vyrovnaných islamistů ve 

světlých uniformách i kuklách, se zbraněmi v rukou. Před nimi se zastaví a 

prohlíží si okolí. Následuje detailní záběr na oči a pootevřená ústa. Poté 

záběr na zbraň a na oči jednoho z islamistů. Poté je pilot snímán zezadu 

skrze mezery mezi v řadě stojícími džihádisty. Dále je scéna snímána 

z pohledu pilota. Prohlíží si své vrahy, kteří stojí všude okolo na ruinách 

staveb. Všichni v podobném postoji a s připravenou zbraní. Následuje střih 

a poté se již pilot nachází uvězněný v kovové kleci. Oranžové oblečení má 

viditelně polité a se skloněnou hlavou čeká uvnitř kovové konstrukce. 

Střídají se záběry na pilota a na islamisty. Poté je záběr na nepodpálenou 

pochodeň namířenou k zemi, kterou v ruce drží jeden z vrahů. Kamera 

přejíždí z jeho nohou až na hlavu a oči. Odhodlaně se dívá do objektivu. 

Následuje frontální záběr na pilota v polodetailu, pomalu narovnává 

skloněnou hlavu. Přichází záběr na oči a několik rychlých problesků na jeho 

osobu z různých stran. Je ukázáno zapalování pochodně a vzplanutí 

hořlaviny vedoucí ke kleci. Záběr skrze plameny zespoda ukazuje celou 

scénu v plamenech. Kamera sleduje postupující oheň, který se rychle 

dostává až do klece. Poté se oheň dostane až k pilotovi a pohltí ho. Kamery 

snímají oběť z několika různých stran i seshora. Záběry se pohybují od celku 

až po detail na zčernalou tvář oběti. Oběť je v pokleku, nakonec upadá na 

záda a následně je klec zasypána kamením pomocí bagru. Posledním 

záběrem je detail na kamení, ze kterého ční pouze ohořelé prsty oběti. Po 

vraždě pilota přichází poslední část videa, kde jsou ukázáni další piloti, 

které chce IS mrtvé a za jejichž usmrcení nabízí odměnu.  
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Video se vyznačuje zobrazením velmi krutého způsobu vraždy. 

V porovnání s předchozími vraždami, kdy byly oběti podřezány, je upálení a 

zasypání dalším vystupňováním dřívější brutality videí. Scénář videa je 

propracovaný, záběry jsou vybírány účelně, s přesným záměrem. Je použito 

mnoho detailních a poměrně dlouhých záběrů na oběť, a to i během 

samotného aktu upálení. Z přesných detailních záběrů je evidentní, že jsou 

nazkoušené. Video je snímáno přinejmenším z osmi různých úhlů pohledu. 

Jsou použity záběry z pohledu pilota, jež vtahují diváka více do situace. Je 

cíleně pracováno s hudbou i zvukovými efekty. Zatímco před samotným 

aktem jsou slyšet pouze ruchy z okolí, jakmile je zapálena pochodeň, začne 

hrát hymna IS. Zruší tak „ticho před bouří“ a umocní celou scénu. Dále jsou 

přidány zvuky škrtnutí zapalovače a vzplanutí samotné pochodně. Celé 

video, ať už první část s výpovědí pilota v interiéru či scény v exteriéru, je 

profesionálně nasvícené. Opět je upravená barevnost a zvýšen kontrast 

videa. Barvy jsou sytější a zároveň temnější.    

V diskuzi okolo tohoto snímku se objevují názory, že je obsahově 

upravené a dokončené v procesu postprodukce. Některé analýzy 

zpochybňují to, že byla oběť upálena zaživa. Zkoumání pravosti videí není 

předmětem této diplomové práce, přesto autorka považuje za důležité 

zmínit tyto pochybnosti. Z hlediska propagandy není pravost záběrů 

zásadní, protože pokud videu diváci uvěří a zpravodajské kanály jej 

prezentují jako pravé, má video na publikum stejné účinky, jako kdyby 

pravé bylo.  

Česká televize uveřejnila reportáž o smrti Muatha al-Kaseasba 4. 

února 2015. (ČT, 2015c) Využila v ní patnáct sekund statických i 

pohyblivých záběrů z videa IS, přičemž je neoznačila jako propagandistický 

materiál IS. Obličej pilota je v záběrech rozpixelovaný. Výběr ukazuje 

především islamisty a pilota ještě předtím, než se dostane do klece. Je 

ukázán oheň, blížící se k okraji klece. Pilot však na záběru s plameny není.   

 

Podobnost videí IS s počítačovými hrami je zřetelná v dalším z videí. 

Jedná se o obrazový záznam, který byl zveřejněn IS 10. března 2015. 
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Záznam ukazuje popravu údajného izraelského špeha arabského původu 

Muhammada Musallama. (IS, 2015d; IS,2015e)25 Zajímavý je úvod videa, 

kde je použita grafika informující o oběti. Grafika je zpracována ve stylu 

počítačových her či akčních seriálů. Je to jakýsi vhled do „security 

database“, tedy bezpečnostní databáze, jak je grafika v úvodu 

pojmenována. Jakousi „vojenskou“ databázi evokuje i ladění celého 

grafického zpracování do tmavozelené barvy. V pravé části je ukázána 

fotografie budoucí oběti, v levé části se mění rozličné informace, například 

mapa s označeným místem či občanský průkaz oběti. Vše je doplněno o 

zvukové efekty „načítání obsahu databáze“ a podobně. Následuje 

vynucené přiznání oběti, oblečené opět v oranžovém vězeňském obleku. 

Vypovídající sedí v dřevěném křesle před bílým pozadím. Je snímán dvěma 

statickými kamerami. První kamera vypovídajícího snímá frontálně 

v polocelku, druhá z levé strany v detailu, přibližně v úrovni očí. Vyprávění 

je opět průběžně doplňováno o zelené grafické prvky a o černobílé záběry 

z výcvikového kempu, ilustrující vzpomínku zpovídaného na výcvik v řadách 

bojovníků Islámského státu. V levém horním rohu je umístěno velké logo, 

zobrazující stylizované oko, jehož bělmo je vyplněno syrskou vlajkou. 

Vzhledem k tomu, že video nebylo dohledáno v celé délce, není možné 

identifikovat, jakou část přímo z něj ČT použila. (ČT, 2015d) Jedná se však 

minimálně o čtyři statické záběry, ukazující zavražděného Izraelce a 

zároveň mladého chlapce, člena IS, který měl popravu vykonat. (viz. níže) 

6.4. Děti ve videích IS 

Děti jsou obecně v propagandě IS využívány poměrně často. Pasivně 

se objevují záběry na zraněné či mrtvé děti v rámci propagandistických 

videí, které slouží jako doklad toho, co způsobuje nepřátelské 

bombardování. Tyto záběry mají zároveň ospravedlnit další postup 

islamistů a popravy zahraničních rukojmí. 

V aktivní roli jsou děti nejčastěji zobrazovány jako vojáci Islámského 

státu. Tyto dětští vojáci jsou mimo jiné symbolem celé bojující společnosti. 

                                                      
25

 Video se nepodařilo nalézt v celé délce.  
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Tedy, že nebojují jen dospělí muži, ale všichni včetně dětí. Běžné jsou 

záběry dětí z výcvikových kempů, kde se učí zacházet se zbraněmi či 

podstupují tvrdý fyzický výcvik. Věk dětí vystupujících na videích se 

pohybuje od dvou let po dospělost. Nejsou výjimkou záběry na dvouleté 

chlapce, oblečené v uniformách a držící dětskou repliku zbraně. Na jiných 

záběrech je dvouletý chlapec donucen nožem uříznout hlavu plyšové 

hračce. (ČT, 2016a) Objevují se však i videa, kde jsou dětští vojáci 

zneužívání ke skutečným popravám zajatců IS. V jiných případech děti 

vystupují jako mučedníci, kteří se obětovali a spolu s autem plným výbušnin 

se odpálili poblíž nepřátelských vojenských jednotek. 

Nadždždád Alí, kurdský velitel v oblasti Machúr, popisuje situaci dětí 

IS takto: „Sebevražední atentátníci jsou vždy mladší než zbytek bojovníků IS. 

Někteří bývají i mladší dvanácti let.“ Podle studie Americké vojenské 

akademie ve West Pointu umírá 39% dětských bojovníků jako řidiči 

sebevražedných vozidel. (ČT, 2016a) Přesto, že záběry s dětskými 

sebevražednými atentátníky ČT téměř nezobrazuje, v propagandistických 

videích jsou běžné. 

 

Problematika zneužívání dětí Islámským státem se však v několika 

reportážích ČT objevuje. Například 11. března 2015 ČT odvysílala reportáž o 

dětských vojácích v Událostech, komentářích. Vzhledem k tomu, že jsou 

v reportáži použité záběry z několika videí IS, která nejsou přesněji 

specifikována, nelze je jednoznačně dohledat. Záběry ukazují děti držící 

vlajku a provolávající Alláha, dále se zaměřují na výcvik dětí jako vojáků. 

Výcvik je dle videí velmi tvrdý a k dětem nemilosrdný. Cvičitelé do dětí 

například kopou a buší pěstmi, ony musí stát bez hnutí. Na sobě mají černé 

stejnokroje nebo vojenské uniformy. Dále záběry zobrazují, jak se tito mladí 

vojáci učí zacházet se zbraněmi. 

 

Jak už bylo zmíněno, objevují se i videa, kde jsou děti zneužívány 

k brutálním praktikám IS. To je zobrazeno například na již výše zmíněném 

videu z března 2015, zobrazujícím smrt údajného špeha mossadu. Zde je 
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ukázán přibližně dvanáctiletý chlapec v roli vraha. Poprava se tentokrát 

neodehrává v pouštní oblasti, ale na jakési stráni porostlé trávou. V úvodní 

sekvenci snímku přivádí chlapec svojí oběť v předklonu na místo popravy. 

Ukazují se detailní záběry na klečící tělo v oranžovém obleku a na hlavu 

Izraelce. Kromě oběti a dětského islamisty ve videu vystupuje ještě dospělý 

člen IS, který pronáší proslov. Chlapce ve francouzštině představuje jako 

„mladého lva chalífátu“. Během proslovu snímají všechny tři osoby dvě 

kamery v celku, polocelku i detailu. Po proslovu následuje detailní záběr na 

oběť a zpomalený, nejprve rozostřený záběr na chlapce, který téměř přímo 

na kameru zdvihá pistoli. Záběr je následně doostřen na oči chlapce.  Má 

přísný a odhodlaný výraz. Po vraždě zvedá vítězně ruku s pistolí. 

Kamery jsou dynamické, přejíždí například z chlapce na dospělého 

islamistu. I při celkových záběrech je vidět znatelný pohyb kamery, která, 

byť velice pomalu, přibližuje celý obraz. To má za následek celkově větší 

dynamičnost celého videa. Při detailních záběrech je pozadí scény 

rozmazané, pozornost je tedy soustředěna na tváře osob. Video má 

dodatečně upravenou barevnost do temnějších a studenějších barev, 

připomínajících filmové záběry. (IS, 2015d) 

6.5. Vojáci IS v boji a při výcviku 

Džihádisté v boji či při výcviku patří mezi nejfrekventovanější 

témata videí IS. Pokud nejde o přímý boj, jsou islamisté často zobrazováni 

se zbraní a také s černou vlajkou Islámského státu. Typické jsou triumfální 

záběry na islamisty jedoucí na obrněných vozech s pozdvihnutými 

zbraněmi. Symbolickým se také stal záběr na dvojstup pochodujících 

džihádistů se zbraněmi – jeden zástup pochoduje v tmavých uniformách, 

druhý naopak ve světlých.  

ČT využívá záběrů na islamisty se zbraněmi v nejrůznějších 

podobách velmi často. Jedná se o nejběžnější záběry, které ČT přebírá 

z propagandistických videí. Ačkoliv je množství záběrů veliké, videa, ze 

kterých bylo čerpáno, se prakticky nedají dohledat. Vzhledem k podobnosti 
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jednotlivých záběrů totiž nelze určit, z jakého konkrétního videa jednotlivé 

sekvence pochází.   

Jedním z prvních delších videí z produkce IS je padesáti pěti 

minutový snímek „Flames of War“, který byl zveřejněn 19. září 2014. (IS, 

2014e) Video je celé stylizováno jako dokumentární film. Téměř po celou 

dobu jej doplňuje komentář v angličtině s arabskými titulky. Hlas 

komentátora je klidný, bez emocí, jak je obvyklé u dokumentárních filmů. 

Komentátor promlouvá anglickým jazykem bez přízvuku. Komentátor je 

využíván především k tomu, aby předal zaujatý pohled či stanovisko 

Islámského státu na první pohled nezaujatě vyznívajícím dokumentárním 

stylem. Občas je komentář vystřídán promluvou některého z džihádistů 

v arabštině. První část videa vypráví o vzniku IS a o současné politické 

situaci z pohledu IS. Záběry IS se střídají s příspěvky ze západních 

zpravodajských televizí – BBC, CBS, RTL. Dokumentární styl je dobře 

viditelný například v části videa, kde jeden z džihádistů kope zákopy. 

Komentář věcně popisuje, jak a proč tak činí. Následuje ukázka boje 

džihádistů proti syrským a kurdským vojenským jednotkám, přičemž vojáci 

IS z tohoto boje vždy vychází vítězně. Jsou ukázány záběry přímo z bojové 

linie, lze vidět detailní zobrazení džihádistů, bojové techniky i padlých 

vojáků na obou stranách. Kromě záběrů z boje se ve videu vyskytuje mnoho 

sekvencí ukazujících bojovníky IS, jak triumfálně projíždějí městem nejen na 

vozech, ale i na koních a oslavují své úspěchy pod vlajícími černými vlajkami 

a se zbraněmi v rukou. Vlajky IS jsou ve videu všudypřítomným symbolem 

nadvlády islamistů. Stejně jako zbraně typu AK-47 v rukou džihádistů.  

Součástí videa je i krátký sestřih al-Baghdádího promluvy z Mosulské 

mešity. Dále je ukázán noční boj o město ar-Raqqah a následně 

oslavy vítězství. V závěru videa jsou zobrazeni vojáci syrské armády kopající 

si svůj hrob. Následně je provedena jejich vražda zastřelením do hlavy. 

V pravém rohu videa je po celou dobu znak mediální skupiny Al Hayat, 

v levém rohu jsou občas umístěny informační lišty v angličtině i arabštině 

komentující dění  - například „Celebration on the Streets of ar-Raqqah“ 

nebo „17th Military Base – ar-Raqqah“ apod. Dále je několikrát použita 
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grafika hořících plamenů. Ty oddělují především příspěvky západních 

zpravodajských televizí. Některé akční záběry jsou zpomalené. Lze tak vidět 

například velmi pomalé výbuchy budou či zpomalenou střelbu 

z granátometů. Kvalita záběrů je různá, od těch méně kvalitních, 

natočených kamerou „z ruky“ či efektovou „GoPro“ kamerou až po 

promyšlené záběry ze stativu. Ve videu jsou použity speciální efekty jako 

například simulace rázové vlny po vystřelení  RPG střely. Záběry ukazují jak 

detaily tváří džihádistů, tak celkové pohledy na boj. Velká část videa je 

pokryta hudbou, především opakující se hymnou Islámského státu.  

 V pátek 14. listopadu 2014 například ČT odvysílala v reportáži 

s názvem Boj proti islamistům velké množství záběrů z videí Islámského 

státu, zahrnujíc záběry z výše popsaného videa Flames of War, aniž by 

obsah důkladně označila za propagandistický. (ČT, 2014f) V části reportáže 

je v pravém rohu nápis ISIS, ale u zbylých záběrů, prokazatelně náležících 

k videím IS, označení chybí. To činí obsah nepřehledným a pro diváka 

matoucím. Celá reportáž má délku minutu padesát vteřin, přičemž celých 

padesát vteřin reportáže pokrývají záběry z propagandistických videí IS. 

Záběry ukazují bojující islamisty přímo při střetu s nepřítelem, islamisty 

vítězně pozdvihující zbraně na ulici, spokojeně se objímající islamisty, 

islamisty jedoucí na vojenských vozidlech provolávajíce slávu Alláhu, 

džihádisty v civilních vozech s vlajícími černými vlajkami, pochodující 

dvojstup islamistů v tmavých a světlých uniformách a islamisty v boji s 

těžkou technikou. Podobné záběry se objevují prakticky ve všech 

reportážích ČT informujících o bojích s IS. 

6.6. Mučednická videa 

Mučednická smrt, neboli istišhád představuje ve vědomí 

jednotlivců, kteří chtějí provést sebevražedný útok významný legitimizační, 

heroizovaný a podpůrný faktor. Istišhád je chápán v protikladu k termínu 

intihár, neboli sebevražda. Ti, kteří se sebevražednými útoky nesouhlasí, 

mají sklon považovat tyto činy spíše za intihár, což zastánci mučednické 

smrti pochopitelně odmítají. (Raděj, 2010, s. 185-186) 
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Islám podobně jako judaismus a křesťanství sebevraždu příkře 

odsuzuje. V koránu i v rané literatuře shrnující názory a výroky Proroka 

Muhammada je sebevražda odsuzována jako zavrženíhodný akt. Ti, kteří 

s taktikou sebevražedných útoků souhlasí, však tento způsob smrti 

nechápou jako sebevraždu, ale jako smrt při obraně víry, smrt, která je 

nejvyšší formou mučednictví. Muslim, který zemře za víru, je považován za 

mučedníka, šahída a těší se veliké úctě. Každý šahíd má zaručeno místo 

v islámském ráji.  

Islámská představa ráje je spojena s lákavou představou úrodnosti a 

plodnosti, se zelení a dostatkem vody. Nejvyšší výsadou šahída je podle 

koránského výkladu možnost spatřit tvář Boha. Dále na muslimy v ráji 

čekají tzv. hurisky, mladé a půvabné panenské dívky. (Raděj, 2010, s. 186) 

Motivace útočníků, kteří se dobrovolně odhodlají k nejvyšší oběti, je 

většinou velice silná, a navíc je podpořena určitými rituály, které 

v konečném důsledku značně znesnadňují případnou a nikdy 

nevylučitelnou snahu odstoupit v posledních fázích příprav. Častými 

osobními pohnutkami atentátníků je vnitřní přesvědčení o obrovské 

nespravedlnosti a křivdách spáchaných na nich nebo na blízkých osobách a 

hluboký pocit ponížení a bezmoci pramenící z vlastního postavení, života a 

společenského statusu. U některých útočníků může hrát velkou roli fakt 

zviditelnění a heroizace po provedení útoků, ať již v rodné komunitě nebo 

v řadách obdivované organizace. Navíc útočníci vnímají tento čin jako ryze 

muslimský akt správného věřícího, po němž bude následovat odchod do 

ráje. (Raděj, 2010, s. 189) 

Ve videích publikovaných Islámským státem jsou sebevražedné akce 

ve velké míře ukazovány. Většinou se jedná o odpálení vozidla řízeného 

členem IS v blízkosti iráckých či syrských ozbrojených složek. Celý útok je 

snímán pomocí dronů z ptačí perspektivy, nebo pomocí běžných kamer 

z dostatečné vzdálenosti. Klasickým případem je video, kde mladý 

mudžahidín odhodlaně nasedá do opancéřovaného auta, které je pancéři 

opatřeno pouze zepředu, aby jeho řidič nemohl být zasáhnut před 

dokončením svého cíle. Dále vidíme záběry z dronu, sledujícího cestu 
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vozidla, které hledá cíl v podobě vozidel iráckých ozbrojených složek. Když 

najde cíl, útočník dojede co nejblíže a v příhodný moment vozidlo odpálí. 

Videa ukazují celý akt včetně výbuchu. 

Důraz je kladen i na tvář útočníka, který je potom ukazován na 

obrazovce jako aktér hrdinského činu a je dáván za vzor ostatním věrným 

muslimům. Častými útočníky jsou i nezletilí chlapci. Důraz na dětské vojáky 

v propagandě IS je značný. Symbolika dětského vojáka se snaží přesvědčit o 

zaujatosti každého příslušníka bez ohledu na jeho věk pro myšlenku IS. (IS, 

2014f; IS, 2015e; IS, 2015f) 26 

Přestože sebevražedné atentáty jsou v Iráku i Sýrii Islámským 

státem často praktikovány, a ani v propagandistických videích nejsou 

výjimkou, česká média o nich informují jen výjimečně.  

6.7. Mujatweets 

Tento novotvar vznikl kombinací slova mujahid, tedy muslim 

povádějící džihád a slova tweet, tedy příspěvek na sociální síti Twitter. 

Twitter je stále významným komunikačním kanálem pro šíření propagandy 

IS, přesto, že pravidelně dochází k likvidaci džihádistických účtů. 

 Mujatweets from the islamic state je specifický formát 

islamistických videí, který ukazuje především idylický život v chalífátu. 

Délka jednotlivých dílů se pohybuje do dvou minut. Námětem videí je 

každodenní život bojovníků IS, ale i civilního obyvatelstva. Často jsou zde 

zobrazovány veselé děti, které si hrají nebo například pojídají zmrzlinu. 

V jiném díle děti zpívají a provolávají slávu Alláhu, držíce vlajku IS. Mladí 

džihádisté jsou ukazováni jako přátelé, kteří se spolu smějí, spokojeně 

obědvají a vybízejí potenciální zájemce k připojení se mezi ně. Ukazují tak, 

že kromě boje mají i běžné zájmy, jako mladí lidé po celém světě a že 

v chalífátu se žije šťastně a v blahobytu. V Mujatweets kromě místních 

                                                      

26
Ukázka videí IS se sebevražednými útoky. 
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často vystupují i nadšení bojovníci z řad cizinců, kteří chválí a opěvují život 

v chalífátu. 

Nejen námětem, ale i technickým zpracováním se Mujatweets 

diametrálně liší od videí, na kterých IS vraždí své rukojmí. Mujatweets 

působí velice optimisticky, a to nejen díky smějícím se protagonistům, kteří 

zde vystupují. Barvy videí jsou živé a rozjasněné. Videa samotná jsou 

relativně krátká a svižná. Úhel pohledu snímání kamery napodobuje pohled 

lidských očí. Divák tak má pocit, že zobrazovanou scénu přímo pozoruje, 

jako kdyby byl v místě dění. Děti jsou například snímány mírně seshora tak, 

jak je vidí dospělý člověk. Kamera se pohybuje spolu s protagonisty, což 

dodává zážitku z videa na autentičnosti, přestože je někdy obraz mírně 

roztřesený.  
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ZÁVĚR 

Po zhlédnutí relativně velkého množství propagandistických videí 

tzv. Islámského státu se ukázalo několik zásadních témat, jež se ve videích 

pravidelně opakují.  Jsou jimi především brutalita, válka, obětování a 

utopismus.  Nejčastějšími obrazy jsou konkrétně vraždy zajatců, hromadné 

popravy nepřátel, projevy vůdčích osobností IS, promluvy samotných 

islamistů o džihádu a o životě v chalífátu, islamisté v boji a při výcviku, 

islamisté triumfálně jedoucí na vozech s vlajkami IS, dětští vojáci při 

výcviku, sebevražední atentátníci a idyla života pod vládou IS. Nejvíce 

symbolickým záběrem je islamista v uniformě se zbraní a černou vlajkou IS.  

Specifickým rysem téměř všech videí IS je absence žen. Ženy se až 

na úplné výjimky nevyskytují v žádném z propagandistických videí. Nejsou 

ukázány ani ve snímcích idealizujících život v chalífátu, ani jako oběti 

pronásledování, znásilnění či bičování za porušení islámského práva. 

Nejsou zobrazeny vůbec.   

Z hlediska působení na příjemce jsou také velmi důležité nejen verše 

z koránu, jejichž radikálním výkladem IS obhajuje své jednání, ale i ve 

videích často znějící hymna IS opěvující Islámský stát a další rekrutační 

nashídy. Antizápadní a proislamistická rétorika je všudypřítomným 

propagandistickým prvkem. 

 

Kvalita videí se pohybuje od velmi špatné, kdy jsou videa natáčena 

na jednu kameru „z ruky“ a ve velmi nízké obrazové kvalitě, až po 

profesionální videa s propracovaným scénářem. Ohledně těchto videí, 

které zpracováním dosahují filmové kvality, bylo vypozorováno několik 

praktik, které jim dodávají onoho profesionálního vzhledu.  

Pokud jde o samotný obraz, jedná se za prvé o barevnost videa. 

Rozsah barev je mnohdy eliminován tak, že některé odstíny jsou 

upozaděny. Je zvýšena sytost barev, které pak vypadají výraznější a větší 

kontrast činí obraz na pohled ostřejším. Videa jsou pak mnohdy obecně 

laděna do temnějších barevných tónů.  
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Za druhé je ve snímcích zřetelná práce s hloubkou ostrosti. Zatímco 

na videu, kde al-Baghdádí káže z mešity, jsou některé záběry jasně 

rozmazané až dodatečně v postprodukci tak, aby byla pozornost 

soustředěna pouze na vůdce IS, v pozdějších videích už s malou hloubkou 

ostrosti autoři pracují běžně. I tento prvek dodává záběrům 

profesionálního a filmového vzhledu.  

Třetím faktorem ovlivňujícím kvalitu výsledného videa je komprese. 

Ta je důležitým procesem, který předchází publikování videa na internet. 

Během komprese dochází ke zmenšení velikosti videa a často i ke ztrátě 

kvality. Je zřejmé, že IS k tomuto procesu přistupuje opatrně, protože 

kvalita obrazu videí publikovaných IS je na výborné úrovni.  

Co se týče kompozice, tak u mnoha videí je jasné, že byla velmi 

důkladně promyšlená a každý záběr byl pečlivě komponován podle předem 

připraveného scénáře. Autoři videí velmi dobře pracují s úhly záběru. 

Rukojmí jsou během svých výpovědí většinou snímáni na dvě kamery, 

přičemž jedna z kamer snímá promlouvajícího frontálně, divák tedy vidí 

jeho obličej zepředu a druhá kamera snímá vypovídajícího z boku, jeho 

obličej je tedy ukázán z profilu. To lze považovat za standardní moderní 

postup pro dokumentární a televizní rozhovory, jež vyžadují snímání více 

než jednou kamerou. Naopak příkladem filmového prvku snímání scény je 

snímání z úhlu pohledu konkrétní osoby, tedy pohled na situaci z její 

perspektivy. To má za účinek vtáhnutí diváka přímo do děje. Tento postup 

se také vyskytuje ve videích IS. Použití více kamer, tedy snímání tak scény 

z několika různých úhlů zároveň, je ve videích IS běžné, stejně jako 

dynamický pohyb kamery. 

Dalším důležitým prvkem, se kterým IS pracuje, je osvětlení. 

Snímané scény jsou profesionálně nasvícené jak v interiéru, tak v exteriéru. 

V některých rekrutačních videích lze vidět džihádisty nasvícené například 

jen z jedné strany tváře. Efekt polostínu pak dodává atmosféru utajení, 

tajemna a důležitosti.  

Je faktem, že odborníci zpochybňují pravost některých videí s tím, 

že k jejich dokončení byly použity filmové efekty a že byla videa dodatečně 
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upravena. To je s velkou pravděpodobností pravdivé tvrzení. Vliv na 

publikum však zůstává stejný. Pokud média s daným materiálem nakládají 

tak, jako by autentický byl, má na příjemce tentýž účinek. 

Ze zjištěných faktů lze tedy vyvodit, že autoři videí IS znají proces 

výroby filmu od přípravy natáčení až po postprodukci. Je tedy vysoce 

pravděpodobně, že IS disponuje lidskými sílami, které jsou ve filmovém 

řemeslu profesionály.    

 

Ze zhlédnutých videí vyplývá i to, jak s propagandistickým 

materiálem IS zachází Česká televize. Pokud jde o videa s brutálními 

vraždami zajatců islamistů, ČT záběry ve zpravodajských příspěvcích běžně 

používá. Využívá jak statického záběru na konkrétní scénu z videa, tak i 

několika vteřinové sekvence. Zásadou je, že ve videích rozpixelovává obličej 

oběti a neukazuje ty části, kde dochází k samotné vraždě. Přesto videím 

dává poměrně velký prostor, výjimkou není ani půlminutový sestřih z videa. 

Při chronologickém sledování reportáží je však vidět jasný posun 

k odpovědnějšímu zacházení s propagandistickým materiálem IS. S 

rostoucím počtem brutálních videí ČT eliminuje množství záběrů z nich 

použitých. Většinou nijak neoznačuje materiál produkovaný IS za 

propagandistický. To má naznačit pouze komentář. Přičemž někdy je jasné, 

že se jedná o materiál, jehož autorem je IS, ale například při záběrech 

islamistů ve městech či na bojišti nemusí být nezasvěcenému divákovi 

jasné, zda se jedná o propagandistický nebo o reálný zpravodajský materiál. 

Zde je určitě prostor pro markantnější označení videí za propagandistické. 

K důslednějšímu označování videí s propagandistickým obsahem přistupuje 

ČT až v březnu 2015, kdy se u záběrů pocházejících z videí IS poprvé ukazuje 

v chronologicky zkoumaných reportážích v pravém horním okraji obrazovky 

lišta se slovy „záběry z videa Islámského státu“. ČT v tomto následovala 

trend západních televizí při práci s propagandistickým materiálem. Přesto 

Česká televize není v označování propagandistického obsahu důsledná. 

Ukázalo se, že média směřují ke kritičtějšímu zacházení 

s propagandistickým materiálem a u mnoha seriózních médií jak v České 



 
 

78 
 

republice, tak v zahraničí lze pozorovat zdrženlivější přístup k videím IS než 

před téměř třemi lety, kdy vznikl samozvaný Islámský stát. Přesto dostává 

propagandistický materiál IS stále poměrně dost mediálního prostoru. 

Pokud není možné, aby média propagandistický materiál ignorovala, měla 

by jeho původ důsledně označovat, a především zasazovat do celkového 

kontextu. Média by neměla slevovat ze svých zásad a striktně se řídit svými 

etickými kodexy.   

SUMMARY 

After seeing the relatively large number of propaganda videos of the 

so-called Islamic State, several crucial topics have emerged that are regularly 

repeated in videos. They are primarily brutality, war, sacrifice and utopism. 

The most common scenes are the murders of prisoners, the mass execution 

of enemies, the speech of IS leaders, the Islamic talk of jihad and life in the 

caliphate, Islamists in combat and training, Islamists triumphantly on cars 

with IS flags, training soldiers, suicide bombers a the idyll of life under the 

rule of the IS. The most symbolic shot is the Islamist in a uniform with a 

weapon and a black IS´s flag. 

A specific feature of almost all IS videos is the absence of women. 

Video quality ranges from very bad when videos are shot on one 

hand-held camera and in very low image quality to professional videos with 

sophisticated scenarios. With regard to these videos that reach film quality, 

several practices have been observed to give them the professional look. As 

for the image itself, it's video color, depth-of-field and compression. As for 

composition, many videos are clear that they were very thoroughly thought 

out, and each shot was carefully composed according to the pre-prepared 

scenario. Video authors work very well with angles of engagement. Using 

multiple cameras, that is, capturing scenes from multiple angles at the same 

time, is common in IS videos as well as dynamic camera motion. Another 

important element, with which IS works, is lighting. The captured scenes are 

professionally lit, both indoors and outdoors. It is a fact, that experts are 
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questioning the authenticity of some videos, with movie effects being used to 

complete them, and that the videos have been retrofitted. This is very likely 

to be true. However, the effect on the audience remains the same. If the 

media handles the material as if it were authentic, it has the same effect on 

the recipient. It can be deduced from the facts, that the authors of IS videos 

know the process of film production from preparation to filming to post-

production.  

It has turned out, that the media tends to be more critical of the 

propaganda material, and in many respected media, both in the Czech 

Republic and abroad, there is a more restrained approach to IS videos than 

almost three years ago, when the self-proclaimed Islamic State emerged. Still, 

the propaganda material IS receives quite a lot of media space. If it is not 

possible for the media to ignore the propaganda material, it should 

consistently mark its origin and, above all, place it in the overall context. 

Media should not compromise on its principles and strictly follow its codes of 

ethics. 
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Seznam zkratek 

ČT – Česká televize 

DAESH – akronym z arabského sousloví, znamenajícího v překladu Islámský 

stát v Iráku a Sýrii 

IS – Islámský stát 

ISI – Islámský stát v Iráku 

ISIL – Islámský stát v Iráku a Levantě 

ISIS – Islámský stát v Iráku a Sýrii 

RPG - ruční protitankový granátomet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


