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Abstrakt
Diplomová práce „Mediální rámcování konПliktu na Ukrajině – komparace komunikátů
vládních serverů Německa a Ruské Пederace ve světle teorie mírového žurnalismu“
jednak zkoumá, do jaké míry se liší zpravodajství o ukrajinském konfliktu na
provládních stránkách Ruské federace rt.com a n mecké vlády dw.com. Dále také
zkoumá, do jaké míry tato média svými komunikáty p ispívala k eskalaci či deeskalaci
konfliktu. Tohoto výsledku je dosaženo aplikací konceptu mírového respektive
válečného žurnalismu do analyzovaných článk . Pomocí kvantitativní obsahové analýzy
z výzkumu vyplynulo, že se výstupy obou médií o konfliktu na Ukrajin pom rn r zní.
Rozcházejí se p edevším v mí e kontextuálního vhledu do problematiky, v tematickém
zam ení komunikát

a v hodnotících parametrech vztahujících se k jednotlivým

aktér m konfliktu. Server dw.com ani rt.com nicmén nelze z podstaty a interpretace
získaných výsledk

identifikovat ani s praxí mírového ani válečného žurnalismu.

Ukázalo se, že ob média vybírala určité aspekty vnímané reality a zvyšovala jejich
význam ve sd lovaném textu, nikoliv však do té míry, aby mohla být jednoznačn
identifikována s jedním z t chto koncept .

Abstract
This diploma thesis called “Media framing of the Ukrainian conflict – articles
comparison of German and Russian governmental servers concerning the theory of
peace journalism” focuses on the extent, to which differ news coverage of Russian
progovernmental webpage rt.com and German progovernmental webpage dw.com. It

also researches how much these media contribute to potential escalation and deescalation of the conflict. These results are gained by implementation of the concept of
peace and war journalism into analysed articles. Thanks to quantitative and qualitative
analyses methods, the research showed that the coverage of the Ukrainian conflict
differs in both media. They vary primarily in the extent of contextual insight into the
issue, in thematic contents of articles and in descriptions of parties involved in the
conflict. Neither of these two media however can be associated with the practice of war
or peace journalism according to the findings. They proved to choose certain aspects of
the reality and increase its meaning in their articles, but the amount of such
interventions cannot be interpreted as inclination to war or peace journalism.
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Úvod
ůčkoliv se zprávy o konfliktu na Ukrajin b hem posledních n kolika m síc už tak
často neobjevují v denním tisku ani televizním zpravodajství, neznamená to, že by byla
politická situace urovnána a na východ Ukrajiny utichly zbran . Konflikt na Ukrajin
ať už na poli diplomatickém, vojenském, bezpečnostním či čist
p edstavuje, jak mnohokrát zmínili čelní p edstavitelé stát

hodnotovém

nebo mezinárodních

organizací, budíček nejen pro evropské státy sousedící s Ruskou federací. Státy si
začaly více uv domovat k ehkost své státní suverenity, p ičemž se rozdmýchala debata,
mimo jiné, o p ipravenosti národ bránit svoji zem a celistvost.
V současnosti se pozornost spíše upírá na jiný ozbrojený konflikt, a to boj
s terorismem, který je zhmotn n boji s takzvaným Islámským státem. Není tomu
nicmén tak dávno, co internetové zpravodajské servery a tišt né deníky p inášely
zprávy o d ní na poloostrov Krym a na východní Ukrajin na denní bázi. Doposud
situace v této oblasti není klidná a sem tam se v médiích objeví zprávy o ob tech,
násilnostech či o diplomatických pokusech o její ešení.
Téma své diplomové práce jsem zvolil na základ dlouhodobého zájmu o
válečné zpravodajství a mezinárodní politiku jako takovou. Již ve své bakalá ské práci
jsem se v noval tématu komunikace Severoatlantické aliance s ve ejností. Zam il jsem
se na cíle, strukturu a prost edky institucionalizované komunikace této organizace
v České republice. Komunikaci bezpečnostní tématiky jsem se tak cht l v novat i nyní
p i psaní záv rečné magisterské diplomové práce.
Protože se již od st ední školy zajímám o fungování a p sobení NůTO, cht l
jsem p edm t studia, mediální komunikaci, propojit s touto oblastí. V pr b hu seminá
p edm tu Média, bezpečnost, válka jsem díky konzultacím s panem doktorem a
vedoucím této práce p išel na zajímavý p edm t výzkumu. ů to na komparaci
mediálních výstup

provládního serveru členské zem NůTO, konkrétn Spolkové

republiky N mecko, a výstup provládního zpravodajského portálu Ruské federace.
Tato média jsem pro účely práce vybral z mnohých d vod . Média, jak popíši v jedné
z kapitol, reprezentují názorová stanoviska svých vlád, p ičemž jsou zam ená na
zahraniční publikum. Oba zmín né státy se v celém konfliktu do značné míry angažují –
ať už na poli diplomatickém, humanitárním či jiným zp sobem. Zárove však nejsou
ani jednou ze stran, která se konfliktu p ímo účastní na bojovém poli. Dále pak také ob
média a potažmo státy, jejichž vládní rétoriku reprezentují, p edstavují do velké míry
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politické či ideologické protipóly, což se p edpokládám projeví v jejich komunikátech,
které budu konfrontovat s prizmatem mírového/válečného žurnalismu.
V práci se tedy budu zabývat komunikáty t chto anglicky psaných médií, které
se v novaly konfliktu na Ukrajin . Budu se p i tom snažit poodhalit nejen jak jednu a tu
samou událost rámcovala dv , p edpokládám hodnotov zcela odlišná, vládní média
moderních stát v Ň1. století. ůle zárove se po seznámení s teorií mírového/válečného
žurnalismu pokusím tento koncept zasadit do kontextu analyzovaných komunikát . Jako
hlavní výzkumnou otázku si p itom kladu – do jaké míry p ispívala Ěp ispívajíě daná
média k eskalaci či deeskalaci konfliktu na Ukrajin ? Odpov ď budu hledat
prost ednictvím aplikace princip dané teorie.
Ješt p ed tím pro ádné ukotvení celé práce stručn shrnu historické skutečnosti,
které p edcházely vyost ení situace na Ukrajin , a popíši pr b h konfliktu. Speciální
kapitoly budou také v novány popisu médií Deutsche Welle a Russia Today.
Na úvod své práce považuji za nutné se rovn ž zmínit o zm nách, ke kterým
v práci došlo oproti p edloženým tezím. K první zm n došlo p i vynechání jedné
samostatné kapitoly pojednávající o Severoatlantické alianci. Po konzultaci s vedoucím
jsem upustil od profilace n meckého média jakožto média jedné z členských zemí
NATO. V práci p istupuji k serveru dw.com jako k provládnímu médiu N mecké
spolkové republiky a není tedy nutné zabývat se historií a významem Severoatlantické
aliance. Dále jsem oproti p vodnímu zám ru provést analýzu v časovém rozmezí od
jara Ň014 do ň1. 1Ň. Ň015 pozm nil zkoumané časové období na čty i časové úseky.
Jejich analýzou jsem získal relevantn jší data, která po komparaci p inesla diplomové
práci cenn jší výsledky.
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1.

Konflikt na Ukrajin

V této kapitole ve stručnosti shrnu d ležité milníky ukrajinské krize. ůmbicí této
kapitoly není vyjmenovat a popsat veškerá fakta, politické a historické kroky, které
vedly k eskalaci situace na Ukrajin , ale zhruba nastínit, co jí p edcházelo, jak probíhala
a jací byli její nejd ležit jší akté i. V ím, že tento exkurz do nedávné minulosti
usnadní orientaci v následné praktické části této práce.

1.1.

Ukrajina od rozpadu SSSR do začátku krize v roce 2013

Pro ucelené uchopení ukrajinské krize a pochopení d sledk
Ukrajin

toho, proč došlo na

ke krizi, je nutné vrátit se zp t do doby rozpadu Svazu sov tských

socialistických republik ĚSSSRě. Po roce 1991 existují dva samostatné státy Ukrajina a
Ruská federace, p ičemž Rusko se kontinuáln snaží uchovat si silný vliv na ukrajinské
politické a hospodá ské scén . Na druhou stranu se Ukrajina snaží co možná nejvíce
odpoutat od ruského vlivu. Pro ruskou politiku bylo vždy složité akceptovat separaci
Ukrajiny, která od počátku vnímala svou nezávislost ne v absolutních pojmech, nýbrž
p edevším jako nezávislost na Rusku.1
Ukrajinský parlament hlasoval pro nezávislost Ň4. srpna a 1. prosince 1řř1 se
pro ni vyslovili občané v referendu.2 Odd lením Ukrajiny od SSSR, respektive Ruska,
p išel v tší z t chto stát

o geografické spojení se státy st ední a západní Evropy.

Ukrajina totiž p edstavuje takzvané geopolitické ohnisko. Tímto pojmem se
v politologii a mezinárodních vztazích označují státy, jejichž význam nezávisí na jejich
moci a motivaci, ale spíš na citlivé poloze a na d sledcích, které jejich potenciáln
ohrozitelné postavení m že mít na chování geostrategických hráč . 3 Ukrajina je v tomto
p ípad

geopolitickým ohniskem práv

kv li své poloze a nerostnému bohatství.

Ukrajinský stát od vzniku své samostatnosti plní roli jak prost edníka mezi Ruskem a
zbytkem Evropy, tak i nárazníkového pásma mezi t mito geopolitickými celky. Na
území Ukrajiny se však nalézají také bohatá nalezišt uhlí a železných rud4 a rovn ž
LůRYŠ, Martin. Ukrajina. In. KUCHY KOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako Рeopolitický aktér
v postsovětském prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Str. 68.
2
VEBER, Václav a Pavla ŠTORKOVÁ, ed. Rusko a Evropa 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice,
Filozofická fakulta, Ň015. ISBN ř7Ř-80-7395-874-9, str. 51.
3
BRZEZINSKI, Zbigniew. Velká šachovnice: k čemu ůmeriku zavazuje její globální p evaha. P eložila
Zina FREUNDOVÁ, p eložila ůnna GRUŠOVÁ. Praha: Mladá fronta, 1řřř. ISBN Ř0-204-0764-2. Str.
47.
4
The world factbook: Ukraine [online]. [cit. 2017-01-Ň1]. Dostupné z:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
1
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významné pr myslové oblasti, jejichž ztrátu zprvu Rusko t žce neslo. Nicmén po
rozpadu se objevila i psychologická obtížnost, kterou po rozd lení pociťovali ruští
politici a diplomaté p i uznání ukrajinského státnictví, které komplikuje sov tské
d dictví, na Ukrajin

výrazn ji než v jakémkoli jiném postsov tském stát , navíc

umocn né odvoláním se na „sdílenou rusko-ukrajinskou identitu“.5
Vznik postsov tských republik doprovázely mnohé nesnáze, které musely být
pro budoucí mírové soužití vy ešeny jednou pro vždy. Jednou z mnoha problematických
oblastí bylo vytyčení nových hranic mezi nov vzniklými státy. Určení konečné hranice
mezi Ruskem a Ukrajinou se vyjednávalo adu let, komise na delimitaci pozemních
hranic vznikla až v roce 1řřŘ. Nicmén mo ská hranice v ůzovském mo i v Kerčské
úžin

z stává nevyjasn ná dodnes.6 Stejné spory se vedly i o oblasti p iléhající

k Černému mo i, na jehož pob eží se nachází významná vojenská námo ní základna na
Krymu. Zde umíst ná Černomo ská flotila byla hlavním tématem mnoha jednání a
k jejímu konečnému d lení došlo až v roce 1997.7
O krymském poloostrov se ješt budou pozd ji v práci často objevovat zmínky,
neboť v roce Ň014 došlo k jeho násilné anexi k Rusku. ůčkoliv nyní p edbíhám, určitou
formu eskalace vztah

mezi Ruskem a Ukrajinou v podstat

už v roce 2006

p edpov d li n kte í odborníci na postsov tský prostor v publikaci Rusko jako
Рeopolitický aktér v postsovětském prostoru. Prost ednictvím studií politologie a
n kolikačetným zahraničním pobyt m na Ukrajin

a v Rusku tak mohli správn

odhadnout budoucí vývoj této oblasti. V publikaci je uvedeno, že nejen ruská strana
často hovo í o „sout ži“ mezi Východem a Západem v této zemi Ěmyšleno na Ukrajin
– poznámka autoraě, p ičemž Rusko se jen t žko smi uje s dlouhodobým
zahraničn politickým cílem Ukrajiny, kterým je členství ve všech evropských a euroatlantských strukturách s prioritou vstupu do Evropské unie.8 Jak bude psáno v dalších
kapitolách, práv tento fakt vedl k vyhrocení celé situace.
LůRYŠ, Martin. Ukrajina. In. KUCHY KOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako Рeopolitický aktér
v postsovětském prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Str. 68.
6
CHMELů OVÁ, ůlžb ta. Rusko-ukrajinské vztahy po roce 1řř1. In. VEBER, Václav a Pavla
ŠTORKOVÁ Ěeds.ě. Rusko a Evropa Ň01ň. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ň015. Ň46 s. ISBN:
978-80-7395-874-9. Str. 197.
7
V uvedeném roce Rusko a Ukrajina uzav ely dohodu o dlouhodobém pronájmu krymského území
Rusku, jejíž součástí bylo i využívání Černomo ské flotily v Sevastopolu. Bývalé sov tské námo ní síly
zde umíst né byly rozd leny mezi oba státy. ĚVíce v RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R.
MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Ň015. D jiny stát . ISBN ř7Ř80-7106-409-1. Str. 402.)
8
LůRYŠ, Martin. Ukrajina. In. KUCHY KOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako Рeopolitický aktér
v postsovětském prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Str. 69.
5
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Po rozpadu SSSR v roce 1991 vstoupila Ukrajina do nov
organizace Společenství nezávislých stát
Leonid Kravčuk, který, stejn

zformované

ĚSNSě. V té dob byl prezidentem zem

jako další, v organizaci spat oval účelové spojení

postsov tských stát , jehož cílem bylo zajišt ní poklidného p echodu a vzájemn
výhodné spolupráce mezi členskými státy. V roce 1řř4 byl Kravčuk v čele státu
vyst ídán Leonidem Kučmou, který spolu s prorusky orientovanou vít znou parlamentní
stranou vedl zemi ke zm n zahraničn politického kurzu a také výrazn pomohl ke
stabilizaci vztah s Ruskem.9
Obrat k prozápadnímu sm ování státu p inesl rok 1řřř, kdy do premiérského
ú adu nastoupil Viktor Juščenko. Jeho inklinace k EU a Severoatlantické alianci byla
v p ímém rozporu s myšlením nov zvoleného ruského prezidenta Vladimira Putina.
Demokratizace a hospodá ské reformy, které za Juščenka vstoupily v platnost, však
Ukrajin nep inesly kýženou nezávislost na Rusku. ůlespo to vyplývá z p ednášky
bývalého ministra ekonomiky ukrajinské vlády, který se Ňň. ledna Ň014 v České
republice zúčastnil panelové diskuze s názvem Quo Ukrajina? Asociace s EU anebo
Euroasijský svaz? V rámci této diskuze, iniciované událostmi na Ukrajin , se vyjád il
ohledn ukrajinského hospodá ství následujícím zp sobem: „Ekonomika Ukrajiny se ve
své míře vyvíjela v závislosti na Rusku a nedosáhli jsme určitého oddělení od Ruska. To
se týká zvláště východních a jižních částí Ukrajiny, kde vztah k Rusku a spolupráce
s ním je značný. Velká závislost na Rusku se pozoruje v oblasti enerРetických zdrojů“.10
Krom závislosti Ukrajiny na energetických zdrojích Ruska, p edevším na ruském
plynu (v letech 2001 – Ň004 dosahovala t žba zemního plynu v Rusku 22 – 25 %
sv tové produkce, což Rusko jednoznačn

stav lo na první místo v exportu této

suroviny)11, se nicmén značn projevovala i závislost na celkovém ruském trhu –

KOPEČEK, Lubomír a Olga KUBOVÁ. Ukrajina. In. KUBÁT, Michal a kol. Politické a ústavní
systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. Str. 405-406.
10
Má smysl prolomení územních ekoloРických limitů těžby uhlí v severních Čechách?: (co má přednost:
historické osídlení anebo uhlí pod ním? Stojí vytěžené uhlí a pracovní místa za nevratné změny v krajině?
Nemělo by případné prolomení limitů odsouhlasit reПerendum v Ústeckém kraji? Jaká bude role státu při
případné těžbě za limity?) : 4. prosince 2013 ; Quo Ukrajina? Asociace s EU anebo Euroasijský svaz? :
(bude dál lavírovat mezi Moskvou a Bruselem? Je asociační dohoda s EU opravdu ještě na stole? Co
vlastně chtějí ukrajinští oliРarchové?) : 23. ledna 2014. Dráchov: Fontes Rerum, Ň014. Sborník text
(Fontes Rerum). ISBN 978-80-86958-37-8. Str. 63.
11
DůRCHIůSHVILI, Vakhtang, KUCHY KOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD, ed. Rusko jako Рeopolitický
aktér v postsovětském prostoru. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Ň006.
ISBN 80-210-4171-4, str. 18.
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v roce Ň011 p ipadalo ŇŘ % ukrajinského vývozu do Ruska, p ičemž opačný pom r činil
mén než 5 %.12
Za jednu z hlavních událostí novodobé Ukrajiny je považována takzvaná
Oranžová revoluce z období od ŇŇ. listopadu až do 26. prosince roku 2004. Ta ve své
podstat stojí za základním etnicko-jazykovým rozd lením ukrajinského obyvatelstva
na dva tábory – prozápadní Ěgeograficky se spíše jedná o západ a sever zem ě a
proruský Ějih a východě. Za Oranžovou revoluci se všeobecn považuje sled událostí,
které následovaly po druhém kole prezidentských voleb na konci roku Ň004. V nich
vyhrál Viktor Janukovyč nad Viktorem Juščenkem. Prvn jmenovaný byl p edtím dva
roky premiérem a ješt p edtím šest let gubernátorem Don cké oblasti.13 Pr b h voleb
byl nicmén zmanipulován, protože, jak se ukázalo, docházelo k falzifikaci volebních
lístk .14 Ve ejnost si to nenechala líbit a formou ve ejných protest se proti t mto
nezákonným událostem ozvala. Tento protest, nazývaný „Oranžovou revolucí“, protože
jeho účastníci se vyznačovali nošením oranžové šály, byl pokojnou, neozbrojenou
demonstrací. Vrchní soud Ukrajiny a Verchovna rada Ěparlamentě se rozhodly
nepotvrdit ohlášené výsledky voleb.15 V opakovaných volbách, na které dohlíželo na
12 000 zahraničních pozorovatel , vyhrál s p evahou Ř % hlas Juščenko. V kontextu
budoucích událostí je nutné ješt

zmínit, že na stranu Janukovyče se p iklonili

p edstavitelé Don cké, Luhanské a Charkovské oblasti. Ti se mezi opakovanými
volbami sešli na společné sch zce v Severodon cku, kde podpo ili volbu Janukovyče a
v p ípad , že se nestane prezidentem, oznámili vyhlášení autonomní jihovýchodní
republiky.16 Tento scéná nenastal, ale stal se v podstat p edobrazem událostí tém

o

deset let starších.
Oranžová revoluce v roce Ň004 a následné zvolení Viktora Juščenka
prezidentem v roce Ň005 vytvo ily v ukrajinsko-ruských vztazích jasný p ed l. Po
Oranžové revoluci nové ukrajinské vedení obrátilo zemi sm rem na západ, s explicitním
DRAGNEVA, Rilka a Kataryna WOLCZUK. Between Dependence and InteРration: Ukraine’s
Relations With Russia [online]. [cit. 2017-02-11]. DOI: 10.1080/09668136.2016.1173200. ISBN
10.10Ř0/0ř66Ř1ň6.Ň016.117ňŇ00. Dostupné z:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2016.1173200, str. 680.
13
SYRUČEK, Milan. Rusko-ukrajinské vztahy: mýty a skutečnost. V Praze: Grada, 2015. ISBN 978-80247-5843-5. Str. 201.
14
FRANKLIN, Jeremy. Ukraine: presidential elections 2004 : report [online]. Oslo: University of Oslo,
Norwegian Centre for Human Rights, 2005 [cit. 2017-03-05]. ISBN 82-908-5199-5, str. 27.
15
SYRUČEK, Milan. Rusko-ukrajinské vztahy: mýty a skutečnost. V Praze: Grada, 2015. ISBN 978-80247-5843-5. Str. 202.
16
SYRUČEK, Milan. Rusko-ukrajinské vztahy: mýty a skutečnost. V Praze: Grada, 2015. ISBN 978-80247-5843-5. Str. 202.
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cílem zlepšení vztah s EU prost ednictvím oboustranných závazk vedoucích k časov
neomezené, celkové integraci. Vyjednávání o ůsociační Dohod

17

mezi Ukrajinou a EU

začalo v roce Ň007, p ičemž vyjednávání o její ekonomické části – pro kterou se vžilo
označení DCFTů Ěz anglického Deep and Comprehensive Free Trade ůrea ě – začalo
po ukrajinském vstupu do Sv tové obchodní organizace18 v roce 2008.19 Tato
rozhodnutí se podle očekávání nesetkala s pochopením ruského vedení, které nap íklad
reagovalo značným navýšením ceny ropy a zemního plynu – poprvé v roce 2006,
následn pak o t i roky pozd ji v roce 2009.
Vraťme se zpátky k problém m uvnit Ukrajiny. „Oranžová revoluce“ dala
vzniknout novému politickému tandemu – novým prezidentem se stal Viktor Juščenko a
p edsedkyní vlády Julia Tymošenková. K jejich spojenectví došlo v pr b hu revoluce,
p ičemž se však více než na politicko-ekonomických, natož osobních vztazích,
zakládalo na nacionalistickém nadšení. Euforie z vít zné revoluce se záhy ztratila, a
stejn tak se rozpadla i spolupráce mezi prezidentem a p edsedkyní vlády. Ta byla ze
své funkce odvolána na sklonku roku Ň005. D vodem jejího odvolání bylo domn ní ze
zneužití funkce premiérky k vlastním obchodním zájm m. V b eznu Ň006 se konaly
parlamentní volby, v nichž vyhrála Strana region Viktora Janukovyče ĚňŇ,14 % hlas ě,
na druhém míst skončil Blok Julie Tymošenkové ĚŇŇ,Ňř % hlas ě. Teprve t etí místo
obsadila s 1ň,ř5 % hlas Naša Ukrajina, strana prezidenta Juščenka.20 Ani tyto volby
však do ukrajinské politiky nep inesly stabilitu ani nové sm ování. Na konci roku 2007

ůsociační dohoda, rovn ž se používá termín asociační smlouva, je druh dohody o p idružení uzavíraný
mezi Evropskou unií a vn jším státem, skupinou stát nebo mezinárodní organizací. Obsahuje vzájemná
práva a povinnosti v oblasti ekonomické, pr myslové a obchodní spolupráce. Existují dva druhy, p ičemž
v této práci zmi ovaný druh dohod je uzavírán s výhledem na vstup daného subjektu do unie. Více
informací lze získat nap íklad na: Smluvní vztahy EU a třetích zemí [online]. [cit. 2017-02-11]. Dostupné
z: https://www.euroskop.cz/203/sekce/smluvni-vztahy-eu-a-tretich-zemi/
18
Sv tová obchodní organizace ĚWorld Trade Organizationě svou činnost oficiáln zahájila 1. ledna 1řř5.
V současné dob má 164 člen a dalších 1ř zemí je v r zné fázi jednání o svém p ístupu. Jedná se o
mezivládní organizaci, jejímiž členy nemusí být vždy státy, ale jednotná celní území. Jejími základními
cíli jsou zvýšení životní úrovn , dosažení plné zam stnanosti a vyšší a stále rostoucí úrove reálného
d chodu. Prost edkem k jejich dosažení je sjednání mnohostrann závazných pravidel mezinárodního
obchodu, jeho liberalizace, zajišt ní transparentnosti a stabilnosti. Více informací lze získat nap íklad:
Základní
inПormace
k
WTO
a
DDA [online].
[cit.
2017-02-11].
Dostupné
z:
http://www.mpo.cz/dokument7894.html
19
DRAGNEVA, Rilka a Kataryna WOLCZUK. Between Dependence and InteРration: Ukraine’s
Relations With Russia [online]. [cit. 2017-02-11]. DOI: 10.1080/09668136.2016.1173200. ISBN
10.1080/09668136.2016.1173Ň00. Dostupné z:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2016.1173200, str. 689.
20
RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MůGOCSI. Dějiny Ukrajiny: revue littéraire
mensuelle. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Ň015. D jiny stát . ISBN ř7Ř-80-7106-409-1, str.
413.
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byla op tovn

jmenována Julia Tymošenková premiérkou koaliční vlády, v níž

následující rok ustála další vládní krizi.
V turbulentní dob

okolo roku Ň00Ř, kdy sv t zasáhla finanční krize, se

problémy nevyhnuly ani Ukrajin . Ta se sice snažila pod prezidentskou taktovkou o
postupné sbližování s EU a NůTO, ale členskými státy byla vnímána jako slabý a
vnit n nekonsolidovaný stát. Snahu o členství v NůTO navíc soustavn odmítal i ruský
president Vladimir Putin, který se proti tomuto aktu explicitn vyslovil nap íklad na
summitu NATO v Bukurešti v roce 2008.21
Dalším d ležitým milníkem jsou prezidentské volby v lednu a únoru roku Ň010.
Ty, na rozdíl od p edchozích voleb, už nebyly do takové míry pojímány jako hlasování
o p íklonu Ukrajiny k západu či k Ruské federaci. Dva nejsiln jší kandidáti,
Tymošenková a Janukovyč, se totiž shodn vyslovovali pro zlepšení vztah s Ruskem.
Dosavadní prezident Juščenko nebyl považován za silného protikandidáta, neboť získal
punc prezidenta „zklamaných nad jí“ a net šil se široké popularit . Ve volbách nakonec
zvít zil Viktor Janukovyč, když porazil Julii Tymošenkovou ve druhém kole rozdílem
asi t í procent hlas . To m lo ješt dohru u soudu, ale Tymošenková nakonec svou
žalobu stáhla. Mezinárodní pozorovatelé prohlásili volby za regulérní a čestné. 22 Julia
Tymošenková v té dob zastávala post premiérky vlády, ale už ň. b ezna Ň010 jí
parlament vyslovil ned v ru. Krátce na to bylo proti ní zahájeno vyšet ování za údajné
zneužívání ve ejných fond a zárove jí bylo kladeno za vinu uzav ení nevýhodných
smluv s Ruskem o dodávkách zemního plynu v roce 2009. V roce Ň011 byla bývalá
premiérka odsouzena k trestu v zení v délce sedmi let a náhrad škody.23

1.2.

Euromajdan a následná eskalace konfliktu

Prezident Janukovič upustil od plán stát se plnohodnotným členem Severoatlantické
aliance a snažil se upevnit svoji pozici. K tomu mu m ly posloužit další parlamentní
volby z íjna Ň01Ň. V nich kandidovaly již zavedené strany ĚStrana region dosavadního
premiéra ůzarova nebo Blok Julie Tymošenkové – u nás též označovaný jako
Stay away, Vladimir Putin tells Nato [online]. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1584027/Stay-away-Vladimir-Putin-tells-Nato.html
22
Quo Ukrajina? Asociace s EU anebo Euroasijský svaz? : (bude dál lavírovat mezi Moskvou a
Bruselem? Je asociační dohoda s EU opravdu ještě na stole? Co vlastně chtějí ukrajinští oliРarchové?) :
23. ledna 2014. Dráchov: Fontes Rerum, Ň014. Sborník text ĚFontes Rerumě. ISBN ř7Ř-80-86958-37-8.
Str. 209.
23
RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MůGOCSI. Dějiny Ukrajiny: revue littéraire
mensuelle. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Ň015. D jiny stát . ISBN ř7Ř-80-7106-409-1, str.
416.
21
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Baťkivščyna – která toho času byla ve v zení, pozn. autoraě, ale objevily se i nové, mezi
nimiž se siln zviditelnila strana Úder, vedená profesionálním mistrem sv ta v boxu
Vitalijem Klyčkem. Jejich kampa byla postavena na boji proti korupci a klientelismu a
také na sbližování Ukrajiny s EU a euroatlantickými strukturami.24 Volby vyhrála
ůzarovova strana, která se i p es pokračující jednání o asociační smlouv s EU čím dál
více sbližovala s Ruskem.
Tato smlouva mezi Evropskou unií a Ukrajinou m la být podepsána v listopadu
roku Ň01ň, avšak prezident Janukovyč k jejímu uzav ení pod nátlakem Moskvy
nep ikročil. Stoupenci jejího podepsání v ní vid li demokratizující proces celé Ukrajiny
a lepší, jist jší budoucnost, pakliže by na jejím základ v budoucnu došlo ke vstoupení
do Evropské unie. Proruští stoupenci a samotní Rusové v ní vid li odchod Ukrajiny z
jejich mocenského područí a vm šování západních stát do ukrajinsko-ruských vztah ,
ne-li dokonce ohrožení ruské bezpečnosti.25
Nepodepsání asociační smlouvy s EU vyvolalo silné projevy nevole u ve ejnosti.
Z prvotn studentských protest v Kyjev se protesty rozší ily i do dalších velkých m st
p edevším v západní části Ukrajiny. Centrem protest

se stejn

jako v p ípad

„Oranžové revoluce“ stalo kyjevské Nám stí nezávislosti ĚMajdaně, kde demonstranti
postupn obsadili také n kolik ú edních budov. Podporu jim pr b žn poskytovali
p edstavitelé Bloku J. Tymošenkové, Úderu a strany Svoboda. Od druhé poloviny ledna
nar stala konfrontace mezi demonstranty a bezpečnostními silami, v jejichž d sledku
zahynuli první účastníci. V polovin února se vláda pokusila demonstranty rozehnat
silou.26 Polarizace mezi demonstranty a vládou se zv tšovala tím, jak Janukovyč čím dál
více projevoval svoji náklonnost k Rusku. P i násilných st etech v pr b hu ledna a
února Ň014 zem elo mnoho lidí, nap íklad Ň0. února zahynulo b hem 4Ř hodin
minimáln ŘŘ osob.27 Demonstranti poté zaútočili na vládní čtvrť v Kyjev a sesadili jak
vládu, tak prezidenta. Ten mezitím, za notné pomoci ruských tajných služeb28, uprchl
p es Krym do Ruska.
Tamtéž, str. 417.
Meeting with President of Ukraine Viktor Yanukovych [online]. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z:
http://en.kremlin.ru/catalog/persons/62/events/19849
26
RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MůGOCSI. Dějiny Ukrajiny: revue littéraire
mensuelle. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Ň015. D jiny stát . ISBN ř7Ř-80-7106-409-1, str.
418.
27
Ukraine crisis in maps [online]. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/worldeurope-27308526
28
Ukraine President Viktor Yanukovych Driven From Power: Yanukovych Leaves Capital and Decries
What He Calls a Coup by 'Bandits' [online]. [cit. 2017-02-11]. Dostupné z:
https://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304914204579398561953855036
24
25
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Do čela státu parlament zvolil Oleksandra Turčynova a na konci února taktéž
stvrdil novou koaliční vládu vedenou opozičním ůrsenijem Jace ukem.29 Toto nov
zvolené vedení státu nicmén

p ineslo neklid na druhou stranu barikády – ruská

menšina na Ukrajin , která se koncentruje ve východních oblastech státu a samoz ejm
na poloostrov Krym.
Situace na Majdanu se stala siln nep ehlednou. V pr b hu protest docházelo
k zabíjení lidí prost ednictvím odst elovač . Silným ečníkem se stal bývalý boxer
Kličko, p ímo v Kyjev se situaci snažili urovnat minist i zahraničních v cí Francie,
N mecka a Polska. Pozornost nejen Ukrajinc a Rus , ale celého sv ta se však začala
upírat na východ ukrajinské zem , kde Rusko v obav , že se Ukrajina v budoucnosti
p ipojí k EU a NůTO, pomohlo svou propagandou aktivizovat ruskojazyčné
obyvatelstvo na Krymu, které začalo výrazn

vyjad ovat svou nespokojenost.30

Krymský parlament zasedl k dlouhým a posléze tajným jednáním o odtržení
poloostrova od zbytku Ukrajiny a p ičlen ní k Ruské federaci. V polovin února Ň014
se nadto na poloostrov objevily neoznačené vojenské pln vyzbrojené jednotky, které
dohlížely na klid p i rozhodování krymského parlamentu, a které obsadily klíčové
objekty Ěletišt , vládní budovy, p ístavyě. Ruské námo nictvo v krymském p ístavu
zablokovalo ukrajinskou černomo skou flotilu.31 Za p ítomnosti t chto neoznačených
ozbrojenc , u nichž se pozd ji ukázalo, že pat ili k ruským speciálním silám Ěs
odstupem času o tom promluvil ruský prezident Vladimir Putin v televizním po adu32),
došlo 16. b ezna k referendu. V rychle zorganizovaném všelidovém krymském
hlasování se rozhodovalo o vyšší autonomii Krymu a jeho p ipojení k Rusku. Toto
rozhodnutí žádný ze stát , krom Ruska, neuznal za právoplatné. 33 Nicmén Krym
požádal ruský parlament o p ipojení k federaci, čemuž poslanci vyhov li, a prezident
Putin tak 1Ř. b ezna Ň014 podepsal p íslušné listiny.

Události na Ukrajině v únoru 2014 [online]. [cit. 2017-02-11]. Dostupné z:
http://euractiv.cz/factsheet/evropska-unie-a-svet/udalosti-na-ukrajine-v-unoru-2014-000111/
30
RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MůGOCSI. Dějiny Ukrajiny: revue littéraire
mensuelle. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Ň015. D jiny stát . ISBN ř7Ř-80-7106-409-1, str.
418.
31
HIGGINS, Andrew a Steven ERLANGER. Gunmen Seize Government Buildings in Crimea [online].
[cit. 2017-02-11]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2014/02/28/world/europe/crimeaukraine.html?_r=2
32
Ruský prezident o této akci otev en mluvil v po adu „Krym. Puť na rodinu“, který je dostupný na
YouTube: Кр .
а ди . [online]. [cit. 2017-02-11]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=t42-71RpRgI
33
Na p d OSN byla Ň7. ň. Ň014 p ijala nezávazná rezoluce, v níž se v tšina stát vyjád ila proti anexi
Krymu, kterou označila za nelegální. Evropská unie a USů na to konto uvalily na Rusko první sankce,
29
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Hned následující m síc, v dubnu roku Ň014, se obdobný scéná začal odehrávat
ve východních částech Ukrajiny, konkrétn v oblasti m st Luhansk, Don ck a Charkov.
Prvotn obecné protesty ruskojazyčného obyvatelstva, volající po referendu a p ipojení
k Rusku, v krátkosti p erostly v masové demonstrace a následn v ozbrojené st ety
proruských separatist

s ukrajinskou policií. Separatisté začali obsazovat policejní

stanice a správní ú ady a dne 7. dubna vyhlásili „samostatnou“ Don ckou lidovou
republiku. Stejný scéná se opakoval i v Luhansku, kde byla vyhlášena Luhanská lidová
republika.34
Za d ležitý zlom v současném vývoji na Ukrajin , který bude ješt
v následujících kapitolách zmín n, považuji události ze 1ň. dubna Ň014. Ukrajinská
vláda si totiž ve výše popsané situaci nemohla dovolit ustoupit a rozhodla se zasáhnout
silou. Zahájila proto „protiteroristickou operaci“ a nasadila proti separatist m armádu.35
Zatímco v regionech Charkova a Od sy se ukrajinské armád poda il udržet po ádek,
jihovýchod zem z stal v držení separatist . Do boje se krom regulérní ukrajinské
armády zapojily i dobrovolnické prapory a i s jejich pomocí Kyjev slavil z počátku
úsp chy a postupoval k Don cku a Luhansku – baštám proruských separatist .
Pro zachování časové kontinuity je na tomto míst nutné zmínit, že v pr b hu
tohoto konfliktu došlo na v tšin ukrajinského území k mimo ádným prezidentským
volbám. V nich v prvním kole se ziskem 54,7 % hlas vyhrál nezávislý kandidát Petro
Porošenko. Zastával taktiku vojenského ešení krize ve východních oblastech a v červnu
Ň014 podepsal ekonomickou část asociační dohody s EU.
Další významná událost, která oblet la celý sv t a jejíž vyšet ování bylo
komplikované a zabralo dlouhé m síce, se stala 17. července. V ten den bylo nad
bojovou oblastí sest eleno civilní letadlo Malajsijských aerolinií letící z Amsterodamu
do Singapuru. Všichni lidé na palub zem eli. Ob bojující strany svád ly vinu za
sest elení na své protivníky, p ičemž mnohá fakta vinu spíše p isuzují separatist m.36
Záv ry mezinárodního vyšet ování, které se s postupem času rozb hlo, mohou být do
značné míry zkresleny, neboť t sn po sest elení mohlo dojít k manipulaci s d kazy.
které podpo ily ješt ůustrálie, Kanada a Norsko. V krátké dob se p idaly ješt další vlny p evážn
ekonomických sankcí.
34
RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MůGOCSI. Dějiny Ukrajiny: revue littéraire
mensuelle. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Ň015. D jiny stát . ISBN ř7Ř-80-7106-409-1, str.
419.
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Na p elomu července a srpna zaznamenala ukrajinská armáda značné úsp chy,
kdy se jí tém

poda ilo od sebe o íznout centra separatist – Don ck a Luhansk.

V tento moment do konfliktu významn zasáhlo Rusko, které cht lo zamezit v dalším
postupu ukrajinské armády. 15. srpna vjel na ukrajinské území konvoj označených
ruských obrn ných transportér .37 Ten byl v následujících dnech dopln n kolonami
tank , t žké bojové techniky a samoz ejm p íslušníky ruské armády. ůčkoliv role,
kterou hraje Rusko na východní Ukrajin , z stává pon kud sporná, je z ejmé, že určité
zapojení existuje.38
Tím, jak se boje vyost ovaly a území pod nadvládou separatist Ěpodporovaných
materiáln i početn Ruskemě se zv tšovala, p icházely i další, komplexn jší snahy o
p ím í a deeskalaci situace. Na začátku zá í se tak sešli zástupci Ukrajiny, Ruska a
dvou samozvaných východoukrajinských republik v hlavním m st B loruska. 5. zá í
pod dohledem OBSE ĚOrganizace pro bezpečnost a spolupráci v Evrop ě všichni akté i
podepsali dohodu, obecn známou pod označením Minsk I, na jejímž základ m lo dojít
k okamžitému zastavení boj . Krom toho se dohoda dotýkala otázky územní celistvosti
Ukrajiny, s p ihlédnutím k Luhanské a Don cké oblasti. Nestanovila však pevný rámec
územního uskupení a míry autonomie t chto oblastí, a proto separatisté i p es ujednané
p ím í pokračovali v bojích. Nutno dodat, že i ukrajinská armáda tento klid zbraní
porušovala.39
Jak boje pokračovaly, poda ilo se v lednu Ň015 proruským separatist m dobýt
m sto Debalceve, které je strategickou dopravní k ižovatkou. Boje se vedly i o don cké
letišt či p ístavní m sto Mariupol. Z t chto aktivit je z ejmé, že se separatisté snažili o
vytvo ení koridoru vedoucího k anektovanému Krymu, čímž by se značn zjednodušilo
a zlevnilo zásobování tohoto poloostrova.
1Ň. února Ň015 byla v Minsku podepsána další dohoda o p ím í – Minsk II,
tentokrát iniciovaná n meckou spolkovou kanclé kou a francouzským prezidentem.
Podle očekávání ale ani tentokrát nebyla dohoda ve své celistvosti dodržena. A tak jsme

37
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Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/Ň014/aug/14/russian-military-vehicles-enter-ukraineaid-convoy-stops-short-border
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Studies [online]. [cit. 2017-02-18]. DOI: 10.1080/14782804.2014.1001ŘŇŇ. Dostupné z:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14782804.2014.1001822, str. 34.
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až do dnešní doby sv dky neustálých boj na východní Ukrajin . Kv li nim podle
zprávy Ú adu vysokého komisa e OSN pro lidská práva zem elo na Ukrajin od
poloviny dubna Ň014 do ň1. kv tna Ň016 minimáln ř 404 lidí. Z tohoto počtu tvo ilo
až Ň 000 ob tí civilní obyvatelstvo.40 ůčkoliv se Rusko účastnilo v tšiny jednání o
p ím í, až do b ezna roku Ň015 účast svých profesionálních voják

v bojích na

Ukrajin nep iznalo. První zmínky o jejich zapojení zazn ly z oficiálních míst až v již
zmi ovaném televizním po adu, kdy Vladimír Putin p ipustil účast speciálních sil a
tajných služeb v bojích na Ukrajin . Na druhou stranu vojenskou a p edevším materiální
pomoc Ukrajin p islíbily i n které evropské státy a USů. Ukrajinská armáda tak
nap íklad dostala n kolik vy azených vojenských vozidel Humvee a p edevším se na
jejím výcviku podílejí američtí instrukto i.
Ani v dob

psaní této práce se nezdá, že by krize na Ukrajin

m la být

v dohledné dob uhašena. Nabídnu zde již pouze zkrácený p ehled událostí, které se
v pr b hu posledního roku ve spojení s konfliktem na Ukrajin p ihodily.
Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem p ineslo obavy mnoha
diplomat o to, aby ve snaze sp átelení se se svým ruským prot jškem, neprohlásil
Krym za právoplatné ruské území. Pro zm nu na p d OSN, z úst nové stálé zástupkyn
Spojených stát , zazn la slova o p ípadném zrušení protiruských sankcí, pokud Rusko
vrátí Krym do ukrajinských rukou.41 V lednu letošního roku se pak v Donbasu, jak jsou
označována pr myslová území na východ

Ukrajiny s p evládající ruskojazyčnou

menšinou, op t naplno rozproudily boje, které si vyžádaly desítky ob tí. V pr b hu
posledního roku jsme také byli sv dky velkých jak ruských, tak aliančních vojenských
cvičení v t sné blízkosti ukrajinského území. Došlo rovn ž k rozmíst ní vojenských
jednotek členských stát NůTO v zemích východní Evropy Ěp edevším v pobaltských
státech a Polskuě, které na jednu stranu m ly posloužit jako záruka bezpečí východního
k ídla Severoatlantické aliance. Na druhou stranu ale p edevším v očích Kremlu
p ispívají k eskalaci nap tí mezi již tak bipolarizovanými mocnostmi.
Krize na Ukrajin tak ani v roce Ň017, tedy ň respektive 4 roky od svého
vypuknutí, stále není vy ešena. Krym i nadále z stává pod ruskou nadvládou, ačkoliv
jeho anexe nebyla mezinárodn uznána. V Donbasu stále h m jí d la a automatické

40

Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016 [online]. Office of the United
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zbran , a proto se ani dnes nedá mluvit o deeskalaci tohoto konfliktu. Jak k tomuto
faktu p ispívají mediální sd lení zpravodajských server dvou stát , které se snaží do
konfliktu ať pozitivn nebo negativn zasáhnout, se pokusím zjistit v následujících
kapitolách.

UN Ambassador Haley hits Russia hard on Ukraine [online]. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z:
http://edition.cnn.com/2017/02/02/politics/haley-russia-un/
41
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2.

Teorie mírového žurnalismu

V této kapitole na základ zevrubn jšího studia jak teoretických tak empiričt jších prací
n kolika autor , kte í se v novali mírovému žurnalismu, definuji, co za tímto
označením stojí. Jaký p esah tato teorie m že mít do noviná ské praxe a jaké následky
m že p inést pro reálné d ní. Rovn ž se zde zabývám dichotomií mírového a válečného
žurnalismu, p ičemž neopomenu ani na kritické teorie t chto koncept .

2.1.

Mírový žurnalismus

V roce 1ř7Ř byla p ijata Generální konferencí UNESCO ve Washingtonu Deklarace o
médiích. Obsahovala základní principy masových médií ve smyslu jejich p ispívání
k posílení míru a mezinárodního porozum ní. Krom všeobecného práva k p ístupu
k informacím se v tomto dokumentu nejvyšší orgán UNESCO, spadající pod
mezinárodní Organizaci Spojených Národ , v nuje funkcím médií, které plní
v konfliktních a válečných zónách. Ve svém t etím článku zmi uje: „Masová média
mají významný podíl na posilování míru a mezinárodního porozum ní, na prosazování
lidských práv a odporu proti rasismu, apartheidu a proti podn cování k válce.“42
Pokud by tato úmluva a deklarace byla brána všemi noviná skými profesionály
doslovn a ve své praxi se jí opravdu ídili, nebylo by zapot ebí teoretických koncept ,
jako je práv mírový potažmo válečný žurnalismus. Veškerá rozhodnutí ujednaná na
p d OSN však nebývají bezezbytku napln na, a proto je zapot ebí zkoumat i tyto
koncepty, kriticky a zárove pragmaticky nahlížet na roli a funkci médií. Práv to činí
teorie mírového žurnalismu, která se snaží definovat míru, jak moc mohou p ispívat
média k eskalaci či deeskalaci konfliktu, a jakými zp soby a prost edky tak činí.
Reportážím z bojišť a celkovému pokrytí konflikt zpravodajskými médii, ať už
mají jakoukoliv podobu, se v novalo a v nuje n kolik autor . Hojn citovaný Johan
Galtung spolu s Mari Ruge ve své práci The structure of foreign news, kterou sepsali
v pr b hu války ve Vietnamu, odmítají konflikt jako zpravodajskou hodnotu. Podle
nich m lo p ílišné zd raz ování konfliktu za d sledek senzacechtivost, identifikaci
s jednou ze znep átelených stran, p ílišné zd raz ování válečných ob tí a ztrát,

MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum,
2016. ISBN 978-80-246-3093-9. Str. 234.
42
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triumfalistický vojenský jazyk, kontextovou povrchnost bez p ihlédnutí k celkovému
pozadí a historickým souvislostem.43
Dalším p edním akademikem, který se vedle Galtunga v nuje mírové
žurnalistice, je norský profesor Rune Ottosen. Ten ve svých pracích mluví o dichotomii
válečného a mírového zpravodajství, p ičemž válečný žurnalismus se zam uje na
násilí, propagandu, elity a vít zství, a potenciáln tak p ispívá k eskalaci konfliktu.
Naproti tomu mírový žurnalismus se na zpravodajství dívá z etického a morálního
hlediska. Zam uje se na lidi, p ičemž poukazuje na civilní ob ti, a stává se tak hlasem
„bezhlasých“.44
Mezi další autory pat í doktorka Annabel McGoldrick z australské univerzity
v Sydney, která se značnou část své kariéry v novala praktickému reportování
z konfliktních zón. V rámci výuky na oboru „Mírová a konfliktní studia“ se v nuje
mírovému žurnalismu, na který nahlíží jako na možný prost edek, kterým lze p isp t k
deeskalaci vzniklých konflikt a mírnit jejich následky. Tvrdí, že žádný noviná nem že
reportovat holá fakta, protože bývá ovlivn n kontextem a událostmi, které se staly p ed,
v pr b hu a po, a tudíž objektivitu svých výstup p ikloní na jednu či druhou stranu.
Doslova íká: „Objektivita může vést až k výroku, že novinář je neutrální, nezúčastněné,
necitelné zrcadlo, které reПlektuje realitu takovou, jakou je. Jenže novináři, ať úmyslně
nebo ne, vždy k dané situaci zaujímají určitý citový a názorový vztah … Čtenář,
posluchač nebo divák pak nemůže tento bias identiПikovat, kontrolovat a posoudit; což
se odráží ve způsobu, jakým je konПlikt konstruován.“45 Proto ve své teoretickoempirické práci nabádá noviná e, aby se na jednu z konfliktních stran pokusili nahlížet
očima druhé strany a obrácen . Žurnalisté by se také m li v novat následk m, které
konflikt p ináší civilnímu obyvatelstvu a m li by hledat skryté významy a d sledky
konflikt Ěpsychickou zát ž a traumata či zvýšenou agresi postižených lidíě. Noviná i by
rovn ž v každém p ípad m li používat p im ená slova a zvážit použití výraz jako je
genocida, tragédie, masakr či systematický – každé z nich má totiž svou jasnou definici,
která v dané reportáži nemusí odpovídat fakt m. Shoduje se tak s dalšími autory,
protože si stejn jako oni osvojila myšlenku, že by si média m la za cíl klást odhalování
43
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pravdy na všech stránkách a zabývat se propagandou jakožto zp sobu pokračování
války.46
Johan Galtung p irovnával mírový, respektive válečný žurnalismus k článk m,
pojednávajícím o v d a naopak o sportu. Dobré válečné zpravodajství by totiž podle
n j m lo být jako zpravodajství o v d či léka ství. V p ípad , že pacient bojuje
s rakovinou, m l by kvalitní noviná psát o tom, co nemoc zp sobuje, p ičemž uvede
celou škálu možných zp sob

léčby a preventivních opat ení. Naopak válečné

zpravodajství je jako sportovní reportáž, kde vystupují dv jasn odd lené strany a
hlavním zájmem je vít zství respektive prohra jedné ze stran.47 V duchu tohoto
p irovnání by obdobn m la média referovat i o válečných konfliktech. Neopomíjet
p íčiny ani možná ešení konfliktu a zárove se nesoust edit pouze na dichotomii „my“
a „oni“, „dob í“ a „zlí“, p ípadn nezd raz ovat pouze utrpení, ztráty a jiné škody
vzniklé v d sledku konfliktu. Naopak by v takových situacích média m la nabízet
možná východiska, kritický pohled na celkový smysl válčení/násilí a dopomáhat tak,
v p ípad mírového žurnalismu, k deeskalaci konfliktu.
Mírový žurnalismus celkov výstižn shrnul S. T. Lee ve své práci, kdy ji
označil za obhajobu či interpretativní p ístup zd raz ující mírové iniciativy, tlumení
etnických a náboženských neshod, zabra ující dalším konflikt m. Zam uje se p itom
na společenskou strukturu a propagaci ešení konfliktu, rekonstrukci a usmí ení.48 Za
podstatné v mírovém žurnalismu považuje morální hledisko, na kterém je celý koncept
postaven – pot eba konat dobro Ětedy prosazovat mírotvorná urovnání konflikt ,
rekonstrukci a soust ed ní se na fyzické a psychické civilní ob tiě, p evyšující pot ebuje
neškodit Ětedy prosazování objektivity za všech okolnostíě.49

2.2.

Kritické pohledy na mírový žurnalismus
ůčkoliv je koncept mírového žurnalismu znám již dlouhá desetiletí, stále budí

jisté kontroverze. I v jeho p ípad

mu n kte í auto i vytýkají absenci určitých

mediálních princip a p íliš jednostranný pohled na velmi komplexní téma.
46
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Mezi jednoho z p edních teoretik mírového žurnalismu a zárove kritik pat í
Rune Ottosen. Ten ve svých pracích, ačkoliv je z v tší části p íznivcem Galtungova
konceptu, kritizuje to, že mírový žurnalismus podce uje vizuální aspekty války a
válečného reportérství. Koncept mírového žurnalismu by navíc doplnil o kritickou
diskurzivní analýzu Ěv originálu: critical discourse analysis, poznámka autoraě, díky
čemuž by byl do modelu p idán historický rámec nabízející širší perspektivu.
Diskurzivní analýza také nabízí bližší zkoumání jazykových prost edk , které jsou
podle Ottosena st žejní pro ucelené posouzení válečného komunikátu.50
Mezi nejčast jší výtku mírového žurnalismu pat í odloučení od ideálu
zpravodajství, totiž odklon od jeho objektivnosti. K této myšlence se vyjad oval David
Loyn ve svém článku Dobrý žurnalismus nebo mírový žurnalismus Ěv oroginále Good
journalism or peace journalism). Vystupuje v n m p edevším proti tezím J. Lynche a ů.
McGoldrick, kte í podle n j ve svých pracích nabádají noviná e, aby se místo
reportování z místa konfliktu ve svých p ísp vcích v novali vytvá ení míru Ěv originále
peacemakingě. Loyn argumentuje tím, že sv t nebude lepší na základ jasn daného
zp sobu reportování o válkách a díky podporování mírotvorc na úkor reportování o
válečnících. Úkolem žurnalisty reportéra navíc není vytvá et mírotvorné politiky, jak
tvrdí Galtung, ale reportovat o nejasnostech a o tom proč, kdo, jak a co se v daném
konfliktu d je.51 ůutor se rovn ž vyhrazuje proti n kterým analýzám mírového
žurnalismu, které tvrdí, že škody na psychice a kultu e bývají obvykle reportéry
opomíjeny, p ičemž se spíše soust edí na viditelné škody a zkázu. S t mito tvrzeními
nesouhlasí a uvádí n kolik p íklad z posledních let Ěnap íklad konflikt v Súdánském
Dárfúru či bombové útoky v Londýn ě, kde se média soust edila p edevším na lidská
traumata a duševní újmy.
Mírový žurnalismus často využívají učitelé k povzbuzení student , aby se
kriticky zamýšleli nad válečným zpravodajstvím. Výzkumník m model slouží jako
pom cka a vodítko p i analýzách text . T etí, ale jist ne poslední skupinou jsou
odp rci, kte í považují Galtung v model za p íliš zjednodušený, p ičemž v n m vidí
odklon od objektivity.
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Za určitou polemiku k modelu mírového žurnalismu, konkrétn k prosazování
neobjektivity, se m že považovat dílo Neila Ruigroka, které v p ekladu nese název Od
aktivistické žurnalistiky k žurnalistice odpovědnosti (From journalism of activism
towards journalism of accountability). Vyjad uje v n m obavu z následk , které by
mohlo p ivodit odpoutání se od objektivity. Když nap íklad noviná ztratí odstup a
z vlastního morálního p esv dčení odmítne být neutrální, začne následn p ímoča e
rozlišovat mezi dobrem a zlem – v p ípad válečných konflikt mezi dobrými a zlými.
Postupn se začne zapojovat do ve ejných hodnotových diskuzí, a stane se tak spíše
aktivistou než pozorovatelem.52
Podobným konceptem zako en ným v mediálním prost edí je žurnalistika
náklonnosti. S tímto termínem p išel již v devadesátých letech britský noviná Martin
Bell p sobící jako korespondent BBC ve válce v Bosn . Tento koncept se zabývá
myšlenkou, že by reporté i nem li být nezaujatí nebo neutrální tvá í v tvá novodobému
zlu, jakým byla nap íklad genocida v Bosn nebo Rwand , ale musí stranit ob tem a
vyžadovat n jakou akci.53 Válečný zpravodaj by tak nem l dávat na odiv pouze své
v domosti, ale i osobní zájem. Ruigrok se ve své již zmi ované studii k této
žurnalistické náklonnosti rovn ž vyjad uje. Nahlíží na ni kriticky, když poukazuje na
fakt, že by tento zp sob zpravodajství mohl vést ke zp tnému p episování historie.
Výrazné formulace a rétorika by podle n j mohly zp sobit, že si lidé budou události
pamatovat odlišn , než jak se ve skutečnosti staly, a to i p es to, že o nich nebylo
zpravováno lživ .54
Pro vypracování této práce jsem zvolil koncept mírového žurnalismu, protože
p edstavuje ucelenou teorii, která našla mnohé uplatn ní p i analýzách mediálních
obsah i p i samotné žurnalistické praxi. Díky n kolika dostupným p ípadovým studiím
zabývajících se otázkou do jaké míry média p isp la k ešení dané krize či konfliktní
situace, mám možnost nahlédnout na metodiku odborných mediálních analýz a čerpat
z nich pro vlastní výzkum. P edpokládám rovn ž, že pohled prizmatem mírového
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žurnalismu na zpravování n meckého provládního média a ruského provládního média
na konflikt na Ukrajin , p inese zajímavá zjišt ní.

2.3.

Související koncepty: CNN efekt, mediální rámcování

V této kapitole bych rád ve stručn jší podob popsal další dva koncepty, které mají vliv
na to, jak média referují o válečných konfliktech, jaký vliv v této souvislosti mají na
ve ejnost či politiky anebo naopak, jak situace ovliv uje dané médium.

2.3.1. CNN efekt
O vlivu takzvaného CNN efektu55 se začalo mluvit po skončení studené války, kdy
došlo k zásadním prom nám zahraniční politiky valné části zemí sv ta. Tento termín se
poprvé objevil na začátku ř0. let ve vztahu s tehdejšími konflikty – válkou v Perském
zálivu a konfliktem v Somálsku.
V té dob však probíhaly i další konflikty. Současn byla v plném proudu krize
v africkém Súdánu, nicmén média jí v novala naprosto minimální pozornost. Zato
konflikt v Somálsku byl siln pokryt veškerými médii a objevoval se na p edních
stranách tišt ných médií, v živém vysílání televizních i rozhlasových stanic. Na základ
t chto fakt se dá vysledovat z ejmá analogie – zatímco súdánská krize z stala zcela
mimo zájem politik , konflikt v Somálsku musela americká vláda pod tlakem ve ejnosti
začít ešit. Na tomto p íkladu lze ilustrovat význam pojmu CNN efekt. Události
nacházející se v centru pozornosti médií, p edevším zpravodajských, nep etržit
vysílajících médií, se spíše dočkají zahraničn politického ešení než ty, kterým média
nev nují pozornost. Na základ této teorie lze vyvodit záv r, že média mají vliv na
zahraniční politiku, p edevším pak v otázce ešení ozbrojených konflikt .
ůčkoliv se v pr b hu posledních více než Ň0 let tomuto konceptu v novalo
velké množství analýz a výzkum , není definice CNN efektu p esn vymezena. Jedním
z p edních odborník , který se tomuto konceptu v nuje, je Piers Robinson. Ten jej
chápe jako reakci domácího publika a politických elit na globální události, které jsou
p enášeny komunikačními technologiemi v reálném čase.56 Dalším významným
teoretikem, který se dlouhodob CNN efektu v nuje, je Steven Livingston. Ve svém
CNN efekt nese pojmenování po americké televizní stanici Cable News Network, která vznikla v roce
1řŘ0. Byla a je význačná tím, že vysílá zpravodajství Ň4 hodin denn . Do historie se zapsala v pr b hu
první války v Perském zálivu, kdy jako jediná stanice Ědokonce p ekonala i rozhlasové staniceě dokázala
živ vysílat p ímo z Perského zálivu v začátcích i v pr b hu následných spojeneckých bombardování.
56
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uchopení tohoto konceptu se zam uje spíše jen na politické aktéry, protože íká, že se
jedná o vliv nových, v reálném čase vysílajících médií na zahraniční politiku a
diplomacii.57
I když se vzhledem k výše uvedeným informacím mohou moc a dopad CNN
efektu zdát jako jednoznačné, je nicmén skutečností, že existují pochybnosti, zda je
tento efekt v bec doložitelný a nejedná se o pouhý konstrukt. Otázkou z stává, za
jakých okolností k n mu dochází a jestli se dá uplatnit i mimo americké prost edí.
Livingston se vzhledem k t mto výtkám p iklání ve svých úvahách o CNN
efektu ke t em více pravd podobným efekt m médií na politické rozhodování. Uvádí,
že média mohou být zaprvé nástrojem nastolujícím agendu. Tedy že mediální agenda a
obsahy p ímo ovliv ují či dokonce vytvá ejí zahraničn politickou agendu vlád.
Zadruhé, že média slouží jako urychlovače politického rozhodování. Tlak ze strany
médií a potažmo ve ejnosti zkracuje čas, b hem n hož musí politici zaujmout určitá
stanoviska. ů konečn za t etí vidí v médiích jistou p ekážku v dosažení politických
cíl . Médii vyprodukované ve ejné mín ní m že zkomplikovat vojenské zásahy.
P íkladem tohoto t etího bodu je válka ve Vietnamu.58 Tyto t i efekty bývají dalšími
teoretiky rozší eny o zpravidla další dva, a to o podn cující a potenciální efekt.

2.3.2. Mediální rámcování
V p ípad mediálního rámcování je esenciálním faktorem celého konceptu recepce
mediálního sd lení ovlivn ná zpracováním dané informace. V angličtin se pro tento
termín používá slovo framing. Odborník na politickou komunikaci, média a zahraniční
politiku profesor Robert M. Entman mediální rámcování definuje jako výb r a
zd raz ování n kterých aspekt daných událostí a jejich spojování zp sobem, který
podn cuje určitou konkrétní interpretaci, hodnocení a ešení.59 V tomto p ístupu je
možné spat it jistou korelaci s ne-objektivním pohledem na mírový žurnalismus, který,
dle teoretik , má také podn covat ke konkrétnímu hodnocení a hlavn
Mediální rámcování podle mnohých mediálních odborník

ešení.
ovliv uje postoje

recipient k medializovaným událostem. Reporté i a další mediální pracovníci tak tímto
zp sobem mají moc manipulovat, ať už v dom či nev dom , s vnímáním událostí.
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Zmanipulovaná reportáž pak m že vyvolat rozdílné emoce ve vztahu k jednotlivým
aktér m dané události/konfliktu. Vliv framingu je o to v tší, jedná-li se
o zahraničn politické téma, o n mž ve ejnost nemá jinak dostatek informací. Válečné
zpravodajství z odlehlých kout sv ta mají média tendenci zobrazovat jako moralitu
o st etu dobra a zla a nikoliv jako dlouhodobý historický problém.60 Takovýmto
zjednodušením média umož ují recipientovi zaujmout jednoznačný a jednostranný
postoj, který se nicmén nezakládá na hlubším vhledu do problému.
Další autor, Piers Robinson, rozlišuje mezi rezervovaným a empatickým typem
mediálního rámcování. Rezervovaný mediální typ p istupuje k válečnému zpravodajství
na čist informativní rovin , kdy daný konflikt nabízí recipientovi jako obtížn

ešitelný

a vzdálený. Konstatuje strohá, holá fakta, která zanechávají na recipientovi minimální
emoční dopad. Druhý zp sob oproti tomu pracuje s notn emocionáln silnými obsahy
– ať už obrazovými, zvukovými či psanými. Jasn rozlišuje mezi ob ťmi a viníky,
p ičemž nabízí jasná a rychlá ešení. Recipient, který je takovými obsahy emočn
ovlivn n a vtažen do problému, pak po politicích spíše vyžaduje médii navržená
ešení.61
Mediální rámcování tak na základ výše uvedeného m že zainteresovaným
aktér m Ějak médiím, tak zúčastn ným stranám konfliktu apod.ě sloužit k prosazování
vlastních cíl . ůkté i totiž usilují o moc definovat a tvarovat témata stejn jako diskurz,
který je obklopuje.62
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3.

Charakteristika mediálních subjekt

V této kapitole je mým cílem charakterizovat dv média, jejichž mediální obsahy budu
v dalších kapitolách zkoumat. Jedná se konkrétn o internetové zpravodajské servery
z N mecké spolkové republiky a Ruské federace.

3.1.

Deutsche Welle – dw.com

Deutsche Welle Ěpoužívá se též zkratka DWě je významným n meckým médiem
založeným v roce 1953, jehož internetová mutace nese označení dw.com. Tento
n mecký mezinárodní vysilatel zam stnává ve svém hlavním sídle v Bonnu a hlavním
studiu v Berlín

okolo 1 500 vlastních zam stnanc

a stejný počet nezávislých

pracovník z 60 zemích sv ta. Deutsche Welle nabízí televizní vysílání v angličtin ,
n mčin , špan lštin a arabštin , p ičemž rozhlasový a internetový obsah je dostupný ve
30 jazykových mutacích.63 Internetová mutace tohoto média vznikla v roce 1996, kdy se
DW stala prvním ve ejnoprávním vysilatelem v N mecku, který ší il zprávy a
informace po internetu.
Posláním tohoto média, jak ho samotné definuje, je ší it pov st o N mecku
jakožto o zemi a národu, vzešlém z evropské kultury a zakládajícím se na právních,
liberálních a demokratických základech. Zárove se zasazuje o podporu vým ny mezi
sv tovými kulturami a národy.64
Internetová stránka, stejn jako televizní a rozhlasové stanice, jsou zam ené na
zahraniční obecenstvo, čemuž odpovídají mnohé jazykové mutace obsahu. Ty mají
poskytnout v Evrop , ale i na jiných kontinentech, ve ejné fórum pro n mecké Ěa jinéě
úhly pohledu na d ležitá témata, p edevším v politické, kulturní a ekonomické oblasti.65
Deutsche Welle má ve svých stanovách ukotveny hlavní principy své tvorby,
z nichž bych zde cht l n které, které považuji pro práci za st žejní, citovat. V článku
p t, Základní principy program , v bod dva zmi ují, že proРramy musí umožňovat
veřejnosti Пormování nezávislých názorů a nesmí jednostranně podporovat politické
Deutsche Welle at a glance [online]. [cit. 2017-03-1Ř]. Dostupné z: http://www.dw.com/en/aboutdw/profile/s-30688
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strany nebo jiné politické hráče, náboženská uskupení, náboženská vyznání nebo
zájmové skupiny. V bod číslo t i se hned uvádí, že reportování musí být komplexní,
pravdivé a v cné a musí být konáno s ohledem na fakt, že programy Deutsche Welle
mohou mít p ímý dopad na vztahy N mecka s dalšími státy.66
Ve stanovách je dále uvedeno, že je nep ípustné, aby byla glorifikována válka a
jakékoliv násilí na člov ku a aby reporté i porušovali lidskou d stojnost. Dále je
zmín no, že Deutsche Welle musí výročn postoupit návrh svých aktivit n meckému
parlamentu ĚBundestaguě a federální vlád . V záv rečných bodech se nicmén píše, že
Deutsche Welle nesmí podléhat státnímu dozoru. V p ípad

porušení pravidel

sepsaných ve stanovách spadá toto médium pod právní správní dozor federální vlády.
Deutsche Welle, ať už se jedná o internetový portál, televizní či rozhlasovou
stanici, je n meckou spolkovou vládou rozpoznáváno jako jeden z nástroj n mecké
ve ejné diplomacie.67 Tuto funkci ješt více upevnil zákon o Deutsche Welle ĚDeutscheWelle-Gesetzě, který vešel v platnost v roce 2005.68 Od vlády pochází také dominantní
část rozpočtu tohoto média, kdy v roce Ň014 vláda p isp la na provoz a rozvoj DW
částkou ŇŘ5 milion Euro.69

3.2.

Russia Today – rt.com

Russia Today Ěpoužívá se též zkratka RTě je ruským médiem, jehož první televizní
kanál byl spušt n v prosinci roku 2005. V současnosti toto médium provozuje t i Ň4
hodinové zpravodajské kanály, vysílající v angličtin , arabštin a špan lštin . Dále
dokumentární kanál RTDoc vysílající v ruštin

a angličtin . V provozu je také

internetový zpravodajský portál v angličtin , ruštin , n mčin a francouzštin .70

Tamtéž, str. Ř.
Více informací o Deutsche Welle, jakožto nástroji n mecké ve ejné diplomacie je k dohledání
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RT, podle svých vlastních slov, vytvá í zprávy zam ené na publikum, které
chce v d t více. Pokrývá p íb hy, které jsou mainstreamovými médii p ehlíženy, nabízí
alternativní náhled na současné d ní a obeznamuje zahraniční publikum s ruským úhlem
pohledu na hlavní globální události.71
Denn navštíví stránky rt.com více než ň miliony unikátních návšt vník . Za
vznikem tohoto média stojí politické špičky Ruska v čele s Vladimirem Putinem, který
celkový koncept tohoto projektu p edest el ve svém projevu k ruským velvyslanc m
v roce 2004. V n m zmínil, že je nezbytné začít budovat p íznivý obraz Ruska na
venek.72 V následujících letech se Russia Today stala nejnákladn jším a nejv tším
projektem této snahy. Krom

výše popsaných cíl

má RT v popisu práce také

podporovat v zahraničí ruský jazyk a kulturu a ve ejn obhajovat výklad určitých
d jinných událostí. RT tak jednoduše p edstavuje státem sponzorovaný mediální
projekt, který má vn jšímu sv tu zprost edkovávat p edpojaté Ěz anglického originálu
biased, pozn. autoraě názory v anglickém jazyce formou, kterou známe z globálních
zpravodajských sítí, jako jsou CNN, BBC nebo ůl-Jazeera.73
Think-tank Center for European Policy Analysis (CEPA) s vazbou na Spojené
státy americké, zabývající se studiem st ední a východní Evropy, označil ve svém
reportu o informační válce na území Evropy stanici Russia Today za jeden
z propagandistických nástroj

Kremlu. Stanice ale na základ jejich analýz zvolila

novou propagandistickou metodu, kdy nepodporuje p ímo agendu Kremlu, nýbrž místo
toho se zam uje na zmatení, odvád ní pozornosti a znepokojování. Cílem Ruska je
podle think-tanku narušit ve ejnou podporu euro-atlantických hodnot s cílem posílení
své moci v této oblasti. Za nejd ležit jší nástroj tohoto snažení pokládá práv stanici
Russia Today.74
Pro praktickou část své záv rečné práce jsem zám rn

vybral dv , svým

založením, smýšlením a sm ováním, pom rn odlišná média, jak z jejich popisu výše
m že být jasn

71

vid t. Jedno médium reprezentující západoevropské demokratické

Tamtéž.
FEKLYUNINA, Valentina. Battle for Perceptions: Projecting Russia in the West. Europe-Asia
Studies [online]. 2008, 60(4), 605-629 [cit. 2017-03-26]. DOI: 10.1080/09668130801999888. ISSN 0966Ř1ň6. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668130801999888
73
LASSILA, Jussi. Witnessing the War, Globalizing the Victory: Representations of World War II on the
Website ‘Russia Today In RUTTEN, Ellen, Julie. FEDOR a V. V. ZVEREVA. Memory, conflict and new
media: Web wars in post-socialist states. ISBN 978-0-415-63921-7, str. 216-217.
74
Winning the Information War: Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central
and Eastern Europe [online]. Washington D. C.: Center for European Policy Analysis, 2016 [cit. 201703-26].
72

28
hodnoty, na druhé stran médium jedné ze stran p ímo zapojených do konfliktu.
Západoevropská média vidí v anexi Krymu Ruskou federací jednoznačné obnovení
konfliktu, tak jak byl znám z dob studené války. Pokud by ve ejné mín ní pln
reflektovalo uve ej ované názory, byla by ve ejnost Evropské unie jednoznačn kritická
k ruským imperiálním ambicím. N mecko, jakožto evropský de facto ekonomický
hegemon, vystupovalo navíc jako jeden z nejsiln jších kritik Putinových manévr .75
Na druhé stran Rusko a jeho média obhajují akce, ke kterým došlo Ěp edevším
obsazení Krymu, vyhlášení referenda a nezávislostiě. V následujících empirických
kapitolách tak budu konfrontovat dv mediální rétoriky, které p edpokládám, budou
velmi kontrastní – zastávající jiné úhly pohledu, nastolující odlišnou agendu a mající
protistojný diskurz.
N mecká

spolková

republika

je

navíc

dlouholetým

stálým

členem

Severoatlantické aliance. Rusko p itom vždy historicky vykazovalo antagonistický
postoj v či ůlianci. Zám rn jsem tedy vybral dva mediální subjekty z politickoekonomicko- i kulturn protich dných stát , které každý vykazují odlišné p ístupy jak
k ešení politických záležitostí, tak k budování mediální komunikace. Nahlíženo
politickým prizmatem, N mecko akcentuje mírové a rozvojové aspekty ešení konflikt ,
p ičemž svou roli hraje jistá míra traumatizace z druhé sv tové války. Ruská federace
naopak p edstavuje velmocenského aktéra, který má zkušenosti s vojenskou intervencí
v sousedních státech.

SCHOLZ, Fabian. When journalists and readers diverge: Contestation to Der Spiegel’s framing of the
Russia-Ukraine crisis. International Journal of Media & Cultural Politics [online]. 2016, 12(2) [cit. 201703-26].
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4.

Metodologie výzkumu

4.1.

Téma a cíl výzkumu

V této diplomové práci – Mediální rámcování konПliktu na Ukrajině – komparace
komunikátů vládních serverů Německa a Ruské Пederace ve světle teorie mírového
žurnalismu – si kladu za hlavní cíl stanovit, který ze zkoumaných subjekt Ědw.com a
rt.comě se ve svých mediálních výstupech spíše p iklání k praxi mírového respektive
válečného žurnalismu. Toto bude doloženo na komunikátech t chto subjekt pojících se
ke zpravodajství o krizi a konfliktu na Ukrajin , které započaly v roce 2013 a které
pokračují až do současnosti.
Na základ výše uvedeného teoretického ukotvení mírového žurnalismu, který je
svázán s vlivem zpravodajství na dynamiku konfliktu, se budu snažit ov it, zda
v p edchozí kapitole naznačeným obecným schémat m odpovídá skutečné rámcování
mediální produkce provládních server t chto stát . Snahou práce je zjistit, do jaké míry
se m že lišit zpravodajství o jedné a té samé události ve dvou odlišných médiích. Jak
dalece budou daná provládní média prosazovat na svých stránkách diskurz n mecké
nebo na druhé stran

ruské strany. Výzkumná část se tedy bude také v novat

identifikaci podobností a rozdíl

n meckého a ruského zahraničního zpravodajství,

p ičemž bude poukazovat na prost edky komunikace pojící se s mírovým a válečným
žurnalismem. Pro co nejjednoznačn jší a nejucelen jší odpov di na tyto otázky
stanovím výzkumné otázky ĚVOě.

4.2.

Výzkumné otázky

Mediální teoretik PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. ve své práci o mediálním rámcování
konflikt

íká, že čím více je užito násilí, tím více se média snaží najít viníka. Viníkovo

označení a na druhé stran identifikace ob ti jsou st žejní částí procesu rámování
mediálních výstup

pojednávajících o konfliktech.76 V rámci této otázky tedy bude

v komunikátech rt.com a dw.com hledáno označování viník konfliktu a na druhé stran
jeho ob tí Ěp edevším civilníchě. Podstatou tedy bude hledání dichotomie „my“ versus

VOLEK, Jaromír. Média v "omezené" válce: simulovaný konflikt v perském zálivu. Revue pro
média [online]. 2002, (2) [cit. 2017-04-01]. Dostupné z:
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue02/volek_mediavomezenevalce.pdf, str. 5.
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„oni“, což je podle výše popsaných teoreticko-konceptuálních rámc jedna ze st žejních
charakteristik válečného žurnalismu.
 VO 1: Vyskytuje se či p ípadn p evládá u analyzovaných mediálních obsah
rt.com a dw.com p i reflexi ozbrojeného konfliktu na Ukrajin dichotomie „my“
versus „oni“ v logice válečného žurnalismu?
V odborné studii vydané americkou neziskovou nevládní organizací Freedom
House, která celosv tov hájí demokratické hodnoty, politickou svobodu a lidská práva,
její auto i hovo í o naprosté bezostyšnosti a ší ení lží médii kontrolovanými Kremlem.
Tvrdí, že ve své komunikaci využívají narušující a pobu ující prvky, které slouží
k eskalaci situace.77 V rámci analýzy se proto zam ím na p ítomnost pobu ujících
výraz Ěviz nížeě, které podle práce A. McGoldrick a J. Lynch Peace journalism – What
is it? How to do it? odpovídají praxi válečného žurnalismu, a tím p ispívají k eskalaci
konfliktu.
Mezi výrazy, které auto i ve své výše zmín né práci uvád jí jako pobu ující a
náležející k teorii válečného žurnalismu, pat í výrazy „Рenocida, traРédie, krveprolití,
zavraždění, masakr, systematický, brutální, krutý, barbarský, teroristický, extrémistický,
Пanatický, Пundamentalistický“78 ve spojení s konfliktem či násilím.
 VO 2: Objevují se v rámci zpravodajství o konfliktu na Ukrajin pobu ující
výrazy, které McGoldrick a Lynch p isuzují válečnému žurnalismu?
Článek Russia and the news media in Ukraine autorky Joanna Szostek pojednává o roli
ruských či proruských médií na území Ukrajiny. Mediální obsahovou analýzou ady
komunikát

nejen tišt ných, rozhlasových a televizních médií, ale i internetových

dochází k záv ru, že zpravodajská média s ruským majitelem či partnerem mají
tendenci být umírn n jší ve své kritice v či Rusku oproti porovnatelným médiím bez
moskevských konexí.79 Jak média referují o jednotlivých subjektech je p itom st žejní
otázkou pro určení inklinace konkrétního média k mírovému nebo válečnému
žurnalismu – k eskalování či neeskalování konfliktu.
WALKER, Christopher. Russia’s Media Imperialism [online]. Freedom House, 2014 [cit. 2017-04-03].
Dostupné z: https://freedomhouse.org/blog/russias-media-imperialism
78
MCGOLDRICK, Annabel a Jake LYNCH. Peace journalism [online]. 2000 [cit. 2017-03-11].
Dostupné z: https://www.transcend.org/tri/downloads/McGoldrick_Lynch_Peace-Journalism.pdf
79
SZOSTEK, Joanna. Russia and the News Media in Ukraine: A Case oП “SoПt Power”? [online]. East
European Politics and Societies and Cultures, 2014, 28(3) [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z:
http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/0888325414537297
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V analytické části práce se proto budu také v novat pohledu daných médií na
roli zúčastn ných stát

v konfliktu. Pokud by média atribuovala agresi jedné ze

zúčastn ných stran Ěaktérovi 1 = ukrajinské stran ; aktérovi Ň = proruským separatist m
/ Ruskuě, či jí naopak p isuzovala snahy o mírotvorné ešení konfliktu, jednalo by se o
značný p íklon k válečnému respektive mírovému žurnalismu.
 VO 3: Označují články daného média za agresora výhradn

jednu stranu

(protistranu)?
 VO 4: Označují články daného média za mírotvorného ešitele daného konfliktu
výhradn jednu stranu?
Profesor Jake Lynch z univerzity v australském Sydney se ve svých studiích
zaobírá skutečným dopadem žurnalismu na dynamiku konfliktu. Ve své práci p ímo
v nované mírovému žurnalismu popisuje dílčí aspekty tohoto konceptu. Válečný
žurnalismus podle n j reflektuje konflikt zcela lineárn , popisuje ho pouze takový, jaký
je – bez jakéhokoliv poukázání na to, co k n mu vedlo. Mírový žurnalismus naopak tato
chyb jící fakta dopl uje a nabízí pochopení v cí v širších souvislostech. ůutor považuje
za d ležité, že si publikum jeho prost ednictvím utvo í p edstavu/tušení o tom, jak
situaci zm nit.80
Jedním z ukazatel

hlubšího zájmu o problematiku ze strany noviná e je

proaktivita, se kterou se produkci článku či reportáže v nuje. Prost ednictvím další
výzkumné otázky tedy budu zkoumat, zda analyzovaný článek pouze popisuje nastalou
konfliktní situaci Ěreaktivní článekě, aniž by rozebíral, co p edcházelo či vedlo k tomuto
vyhrocení situace nebo jaký bude mít tento stav dopad na obyvatelstvo, ekonomiku,
kulturu a další oblasti společenského života. Nebo se autor naopak zamýšlí nad tím, jak
k vypuknutí ozbrojeného konfliktu došlo a jak tomu do budoucna p edejít – jaké jsou
klíčové prvky prevence ve vztahu k rozdmýchání ozbrojených konflikt Ěproaktivní
článekě.
 VO 5: P ináší článek hlubší kontextuální vhled do problematiky včetn možností
prevence obdobného násilí (proaktivitaě, či pouze popisuje nastalou situaci
(reaktivita)?

80

LYNCH, Jake. A course in Peace Journalism. Conflict & communication online [online]. 2007, 6(1)
[cit. 2017-04-04]. Dostupné z: http://www.cco.regener-online.de/2007_1/pdf/lynch.pdf
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V jedné z mnoha odborných prací, v nujících se válečnému zpravodajství, dánští
mediální analytici Orsten a Kristensen poukazovali na fakt, že média Ěv jejich p ípad
p evážn dánská médiaě ve válečném zpravodajství up ednost ují určitá témata na úkor
jiných. Konkrétn popisovali, že se do z eteln v tší míry v nují témat m vojenství
Ěstrategii, frontové situaci, problém m vojsk atd.ě. Naopak upozor ují na upozaďování
témat v nujících se ob tem či postiženým region m.81
Jak bylo n kolikrát zd razn no v p edchozí kapitole, v nující se teoretickému
ukotvení mírového/válečného žurnalismu, je jednou ze st žejních charakteristik t chto
koncept

orientace či p íklon médií k určitým témat m. P evažují-li ve válečném

zpravodajství témata pojící se s násilím, počtem ob tí, obvi ující protistranu z agrese či
opomíjející p íčiny a d sledky konfliktu, lze takové médium označit za inklinující
k válečnému žurnalismu.
 VO 6: Jaké téma lze označit za dominantní v rámci jednoho článku? Jaká je
tonalita t chto hlavních témat?
Dalším aspektem, na který se v analytické části práce zam ím, je hodnocení
zúčastn ných stran. Využiji k tomu koncept tonality, jehož p ínos pro mediální analýzu
vyzdvihuje kolektiv autor Eisenmann, Geddes a O’Neil. Podle nich tonalita p i azuje
obsahu článku či reportáže p íznivé či nep íznivé hodnocení v či osob , organizaci
nebo dalším analyzovaným aktér m v komunikátu.82 Prost ednictvím tonality –
hodnotícího vyzn ní článku – je možné sledovat vyváženost a v cnost medializovaných
sd lení. V p ípad

analýzy t chto sd lení z pohledu mírového žurnalismu bude

zkoumáno, zda a do jaké míry se jednotlivá média p iklán jí k rétorice jedné ze
zúčastn ných stran.
 VO 7: Jaká je tonalita zkoumaných článk ve vztahu k aktérovi 1 a Ň?

4.3.

Určení výzkumného vzorku

Výb r výzkumného vzorku se provádí ve čty ech krocích. Za prvé je nutné si určit, jaká
média budou rozebírána. Za druhé určíme, jaké obsahy budou zahrnuty do analýzy.

81

KRISTENSEN, Nete Nørgaard a Mark ØRSTEN. Danish media at war: The Danish media coverage of
the invasion of Iraq in 2003. Journalism. 2007-06, roč. Ř, č. ň, str. 323-343.
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Dalším krokem je určení časového období, které chceme v rámci analýzy sledovat. ů
konečn za čtvrté je nutné specifikovat „mediované obsahové jednotky“.83
Jako zkoumaná média jsem si zvolil, jak již bylo n kolikrát ečeno, n mecký
zpravodajský server dw.com a ruský zpravodajský web rt.com. Zkoumaným obsahem
bude zpravodajství t chto stránek o konfliktu na Ukrajin , který vypukl v první
polovin této dekády.
Oproti p vodním plán m, uvedeným v tezích k této záv rečné diplomové práci,
jsem se po podrobn jším seznámení se souvislostmi a z časových možností rozhodl pro
analyzování jiného časového úseku, než jakým bylo stanoveno období od jara 2014 do
konce roku 2015. Jsem si v dom, že pro co nejobjektivn jší a nejucelen jší výsledky
své analýzy bych zkoumané období m l stanovit s ohledem na náhodný/objektivní
výb r. Rozhodl jsem se ale pro stanovení mnou vybraných časových úsek , díky čemuž
p edpokládám, že získám analyticky cenn jší poznatky. Svou analýzu budu orientovat
na epizody, které z hlediska pr b hu konfliktu označuji za klíčové.
Ke stanovení časového rozmezí se ídím teorií konfliktu, tzv. konfliktologií, což
je v da, jejímž p edm tem zkoumání jsou vznik, vývoj a ešení sociálních konflikt ,
které vznikají mezi jednotlivými subjekty z d vod odlišnosti jejich zájm , hodnot,
nebo chybné komunikace.84 Odborníci, kte í se typologii a popisu konflikt v nují,
rozeznávají a definují n kolik fází konfliktu. P i studiu jsem se setkal s n kolika
variantami t chto jednotlivých etap, nicmén jejich popis je vždy tém

totožný. Jak ve

svých pracích popisují nap íklad Randal Collins, Ralf Dahrendorf nebo Charles Wright
Mills, konflikt se skládá z latentní fáze Ěp íčiny konfliktu nejsou evidentníě, manifestace
Ěp íčiny konfliktu se projevujíě, eskalace Ěkonflikt vrcholíě, deeskalace Ězmírn ní nap tí
mezi konfliktními stranamiě. Jako konečné fáze se uvád jí ukončení konfliktu, možný
vznik nového konfliktu a artikulace d sledk

ešení konfliktu. Pro účely mé analýzy

s p ihlédnutím k mírovému žurnalismu jsou st žejní fáze manifestace p ípadn eskalace
konfliktu a následn jeho deeskalace.
S cílem co nejucelen ji analyzovat dynamiku a zp sob zpravodajství týkající se
východoukrajinského konfliktu, a s ohledem na množství publikovaných článk , se
zam ím na dva týdenní úseky z fáze eskalace a na dva týdenní úseky z fáze deeskalace
konfliktu na Ukrajin .

SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. Ň., p eprac. vyd. Praha:
Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8, str. 35.
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Vzhledem k časové náročnosti není možné analyzovat celé období od vypuknutí
nepokoj v roce Ň01ň do současnosti. Pro analýzu obsah server rt.com a dw.com
tedy z období fáze eskalace volím týden po 1ň. dubnu Ň014. V tento den totiž zahájila
ukrajinská vláda „protiteroristickou operaci“ a nasadila proti separatist m regulérní
armádu. Od tohoto data se tak konflikt rozho el v plné síle – viz kapitola 1. 2. Druhým
týdnem z fáze eskalace konfliktu jsem označil týden na začátku června Ň015, kdy
proruští separatisté provedli ofenzivu proti ukrajinské armád . Jedná se tedy o týdny 14.
až Ň0. dubna Ň014 a 1. až 7. června Ň015.
Zkoumanými týdny z fáze deeskalace konfliktu budou týden po podepsání
mírové dohody označované Minsk I Ěviz kapitola 1.Ň.ě a týden na začátku školního roku
2015/2016. Jedná se tedy o týdny 1. až 7. zá í Ň014 a ň1. srpna až 6. zá í Ň015.
Každému vybranému týdnu jsem p i adil po adové číslo ve snaze usnadnit
následnou analýzu a popis t chto týdn Ěviz tabulka č. 1ě.
Tabulka č. 1: Seznam týdn zahrnutých do analýzy
Rok
2014
2015
2014
2015

Po adové číslo týdne Kalendá ní týden
1
14. 4. – 20. 4.
2
1. 6. – 7. 6.
3
1. 9. – 7. 9.
4
31. 8. - 6. 9.

Jsem si pln v dom úskalí tohoto postupu, kdy není brán z etel na objektivnost
výb ru zkoumaného období. Nicmén p i tomto procesu jsem postupoval vyvážen a
sv domit , p ičemž oproti náhodnému výb ru Ěnáhodn vybrané období by analýzu
mohlo svést k týdn m, které by byly pro účely práce nep ínosnéě má takto analýza
potenciál p inést analyticky cenn jší poznatky.

4.4.

Výzkumná metoda

Vzhledem k velkému množství dat, které budu zpracovávat, jsem jako výzkumnou
metodu zvolil kvantitativní obsahovou analýzu. Ta bývá b žn využívána k výzkumu
mediálních obsah nebo ke komparaci n kolika médií. Její výhoda je také spat ována
v možnosti kombinování kvalitativního a kvantitativního p ístupu k mediální analýze.
Tato metoda je v odborné literatu e definována jako kvantitativní výzkumná metoda pro

PROROK, Vladimír a ůleš LISů. Teorie a praxe řešení politických konПliktů. Praha: Grada, 2011.
ISBN 978-80-247-3027-1, str. 11.
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systematický a intersubjektivn ov itelný popis komunikačních obsah , vycházející
z v decky podloženého kladení otázek.85
Jako další p ednosti této výzkumné metody uvádí Schulz ve své práci,
p edstavující a definující jednotlivé výzkumné postupy, vedle možnosti zpracovat velké
množství dat i možnost získaná data zpracovat do podoby p ehledných graf
86

tabulek.

a

Naopak v objektivnosti vidí mnozí odborníci slabinu kvantitativní obsahové

analýzy. Získaná data totiž podléhají vlivu kategorizačního systému, který utvá í sám
výzkumník.87

4.5.

Tonalita

Jak již bylo výše naznačeno, je analýza tonality považována za jeden z nástroj
mediální analýzy, p ičemž existuje n kolik zp sob

jak hodnotící vyzn ní sd lení

vyhodnocovat. Ve své diplomové práci jsem zvolil nejfrekventovan ji využívaný
p ístup

k vyhodnocování,

který hodnotící

ambivalentní, neutrální a negativní.

parametry

rozd luje

na

pozitivní,

88

Pozitivní tonalita se vyskytuje u sd lení, která explicitn vyjad ují pozitivní
hodnocení jednoho z aktér konfliktu – tedy p edstavitel a zástupc Ukrajiny nebo
p íslušník proruských separatist či p ímo Ruska. Naopak negativní tonalita explicitn
vyjad uje negativní hodnocení t chto aktér . Pokud se v rámci jednoho sd lení objeví
jak pozitivní, tak i negativní tonalita výrok vztahující se k aktér m 1 a Ň, bude toto
sd lení považováno za ambivalentní. V p ípad , kdy výrok nebude vykazovat žádné
hodnotící prvky Ěani pozitivní, ani negativní a ani ambivalentníě, bude sd lení p i azena
neutrální tonalita.

4.6.

Kódovací jednotka

V p ípad této záv rečné diplomové práce je kódovací jednotkou článek týkající se
konfliktu na Ukrajin ve vybraném časovém období. ůnalyzovány byly veškeré články,
které se objevily na zpravodajských serverech rt.com a dw.com v daném období
v jakékoliv rubrice, pakliže pojednávaly o konfliktu na východ Ukrajiny. V p ípad , že
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. Ň., p eprac. vyd. Praha:
Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8, str. 30.
86
Tamtéž.
87
TRůMPOTů, Tomáš a Martina VOJT CHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, Ň010. ISBN
978-80-7367-683-4, str. 30.
88
HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80247-5022-4, str. 125.
85
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byly články dopln ny o obrazový materiál, nebyla tato forma zpravodajství analyzována
– kódovací jednotka má pouze textovou formu.
Pomocí vyhledávač

p ítomných na p íslušných stránkách jsem za použití

klíčového anglického slova „Ukraine“ vyfiltroval texty k analýze. Z množiny
vyfiltrovaných článk jsem ješt dodatečn , po d kladném pročtení všech vyhledaných
článk

v daném období, z analýzy vy adil ty, které sice obsahovaly klíčové slovo

„Ukraine“, ale nevztahovaly se v žádné mí e k danému konfliktu.

4.7.

Kódovací postup – proměnné a jejich definice

V rámci kvantitativní obsahové analýzy je nutné vytvo it prom nné, kterých mohou
jednotky analýzy nabývat.89 Pro zodpov zení výzkumných otázek byly stanoveny
následující prom nné, které nabývají nominálních hodnot:
1. Datum
2. Médium (RT.com nebo DW.com)
3. Reaktivní či proaktivní článek
4. Hlavní téma článku (konflikt, násilí či ozbrojené síly; bilaterální jednání;
historické souvislosti; ob ti – materiální i lidské; strádání civilního obyvatelstva;
možné ešení konfliktu jednou ze zúčastn ných stran; mezinárodní jednání;
mezinárodní

vztahy;

dočasné

p ím í;

humanitární

pomoc;

sankce

a

kontrasankce; let MH17; jiné)
5. Vedlejší téma článku (konflikt, násilí či ozbrojené síly; bilaterální jednání90;
historické souvislosti; ob ti – materiální i lidské; strádání civilního obyvatelstva;
možné ešení konfliktu jednou ze zúčastn ných stran; mezinárodní jednání91;
mezinárodní vztahy92; dočasné p ím í; humanitární pomoc; sankce a
kontrasankce; let MH17; jiné)

TRůMPOTů, Tomáš a Martina VOJT CHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, Ň010. ISBN
978-80-7367-683-4, str. 33.
90
Bilaterální jednání – do této tematické kategorie spadají články, které informují o sch zích, jednáních,
telefonátech a podobných bilaterálních jednáních mezi p edstaviteli stát zapojených do konfliktu
ĚUkrajiny a proruské/ruské stranyě. Takto označené články se zmi ují p edevším o t chto dvou aktérech,
p ičemž role a p sobení dalších státních/politických aktér jsou zmín ny pouze okrajov či nejsou
zmín ny v bec.
91
Mezinárodní jednání – do této tematické kategorie spadají články, které informují o
politických/diplomatických jednáních, jichž se zúčastnili zástupci více stát , které samy do konfliktu
nejsou zapojeny. Obsahem t chto jednání p itom byl konflikt na Ukrajin . Ukázkovým p íkladem
takového jednání byl summit NůTO ve Walesu apod.
92
Mezinárodní vztahy – do této tematické kategorie spadají články, které informují o vztazích mezi
jednotlivými stranami konfliktu navzájem, ale i mezi stranami konfliktu a t etími stranami. P ípadn se do
89
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6. Tonalita článku ve vztahu k aktérovi 1 (p edstavitelé a zástupci Ukrajiny)
7. Tonalita článku ve vztahu k aktérovi 2 (p íslušníci proruských separatist či
p ímo Ruskoě
8. ůtribuce agrese aktérovi 1 (p edstavitelé a zástupci Ukrajiny)
9. ůtribuce agrese aktérovi 2 (p íslušníci proruských separatist či p ímo Ruskoě
10. ůtribuce mírotvorného ešení aktérovi 1 (p edstavitelé a zástupci Ukrajiny)
11. ůtribuce mírotvorného ešení aktérovi 2 (p íslušníci proruských separatist či
p ímo Ruskoě
12. P ítomnost pobu ujících výraz Ěgenocida, tragédie, krveprolití, zavražd ní,
masakr, systematický, brutální, krutý, barbarský, teroristický, extrémistický,
fanatický, fundamentalistickýě
13. P ítomnost dichotomie „my“ versus „oni“

této kategorie adily články, které popisovaly vývoj mezinárodních vztah , které byly ovlivn ny
konfliktem na Ukrajin apod.
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5.

Výsledky analýzy

ůnalytická část této práce je rozd lena do n kolika částí. V první části budu prezentovat
dílčí výsledky mediální analýzy vztahující se k výše stanoveným prom nným (kapitoly
5.1. a 5.2.). V další části této práce potom prost ednictvím získaných dat odpovím na
výzkumné otázky, které jsem stanovil v kapitole 4.2.
V kapitole 5.1. analytické části p iblížím výsledky analýzy zam ené na
n mecký provládní server dw.com. V jednotlivých podkapitolách této části se budu
postupn zabývat proaktivitou či reaktivitou článk a prom nlivostí kvantity článk
v pr b hu času s p ihlédnutím k dynamice konfliktu. Dále naváži tematickým lad ním
t chto článk , p ičemž budu prezentovat, jaká témata se nejčast ji stala hlavním
p edm tem článk

za daný časový úsek a která témata v článcích p sobila jako

dopl ková. V následné kapitole se zam ím na charakterizaci toho, jak Deutsche Welle
zpravovalo o jednotlivých aktérech konfliktu – jakou tonalitu p ipisovalo aktérovi 1 a Ň.
V rámci analýzy bylo také samostatn zkoumáno zastoupení atribuce agrese, p ípadn
mírotvorného ešení konfliktu, jednotlivým stranám konfliktu. Na úrovni článku jsem
rovn ž zkoumal p ítomnost pobu ujících výraz , které by odkazovaly k praxi válečného
žurnalismu. V pr b hu kódovacího procesu jsem zaznamenával i nápadné a cílené
rozd lování zúčastn ných stran do dvou protistojných tábor . V kapitole 5.1.10. jsem
tedy zaznamenal, do jaké míry se v článcích na dw.com objevuje dichotomie „my“
versus „oni“.
Obsah kapitoly 5.2. se shoduje s výše popsaným, v tomto p ípad se ale vztahuje
k ruskému provládnímu médiu rt.com. Následující analytická část práce Ěkapitola 6.) se
v nuje konfrontaci a porovnání výsledk analýz obou médií, na jehož základ získám
data pot ebná pro určení toho, které médium se p iklání k dikci mírového nebo
válečného žurnalismu.
V pr b hu výzkumu jsem analyticky zpracoval celkem Ň75 článk . Konkrétn
se jednalo o 13Ř článk z n meckého serveru Deutsche Welle a 1ň7 článk z ruského
serveru Russia Today, které ve vymezených obdobích obsahovaly relevantní zmínky o
Ukrajin a na jejím území probíhajícím konfliktu.
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5.1.

Analýza článků na serveru dw.com

Ve čty ech stanovených obdobích, tedy v roce 2014 v týdnech od 14. 4. do Ň0. 4. a od
1. 9. do 7. 9. a v roce Ň015 mezi 1. a 7. červnem a ň1. srpnem až 6. zá ím, jsem
prost ednictvím vyhledávače na stránce dw.com zanalyzoval 1ňŘ článk , které se
vztahovaly ke konfliktu na Ukrajin . V následujících podkapitolách se t mto článk m
budu v novat do podrobnosti.

5.1.1. Dotace článk na dw.com v čase
Počty článk

obsahující klíčové heslo v jednotlivých vybraných týdnech značn

kolísaly. Týdny s p id lenými po adovými čísly jedna a dva spadají do fáze eskalace
konfliktu, kdy došlo buď k ofenziv ukrajinské armády, nebo k protiútoku proruských
separatist . V týdnu s po adovým číslem jedna Ě14. 4. – 20. 4. 2014), tedy ihned po
propuknutí „protiteroristické akce“ ukrajinskou vládou, bylo na dw.com o konfliktu na
Ukrajin napsáno 4ř článk . B hem druhého týdne, kdy naopak útočily jednotky
proruských stoupenc , jsem analyzoval 16 článk . Dohromady jsem tak analýze
podrobil 65 článk , které byly na dw.com publikovány ve fázi eskalace současného
ukrajinského konfliktu.
Za období, kdy došlo ke zmírn ní či dočasnému p erušení konfliktu, jsem ve
dvou zá ijových týdnech podrobil analýze 64 a ř článk . Vyšší číslo spadá do týdne
s po adovým číslem t i a nižší do týdne s po adovým číslem čty i. Ve fázi deeskalace
konfliktu na Ukrajin bylo na serveru dw.com napsáno celkem 7ň článk s touto a
podobnou tématikou. Množství článk na dw.com v jednotlivých týdnech je názorn
shrnuto v tabulce č. Ň.
Tabulka č. 2: Dotace článk na dw.com v čase
Rok
2014
2015
2014
2015

Po adové číslo týdne Kalendá ní týden
1
14. 4. – 20. 4.
2
1. 6. – 7. 6.
3
1. 9. – 7. 9.
4
31. 8. - 6. 9.

Počet článk
49
16
64
9
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spadaly články, jejichž hlavním tématem byla nap íklad informace o snaze ruského
ministra zahraničních v cí Sergeje Lavrova zorganizovat společnou sch zku prezident
Ukrajiny a Ruska. Dalším p íkladem mohou být články, které z velké části informovaly
o odhodlání ruských separatist ukončit p est elky. Články s tématikou Možné ešení
konfliktu tvo ily Ř,7 % Ě1Ň článk ě z celkového množství zpravodajství o ukrajinském
konfliktu na dw.com.
Dalšími kategoriemi článk , které svým obsahem inklinují k teorii mírového
žurnalismu, jsou Strádání civilního obyvatelstva Ěň článkyě, Dočasné p ím í Ě5 článk ě,
Historické souvislosti Ě5 článk ě a Humanitární pomoc Ě5 článk ě. Články z prvn
jmenované kategorie se p evážn v novaly obtížím, se kterými se musí vypo ádat
civilisté na východ

Ukrajiny – ať už se jedná o výpadky energií, poničenou

infrastrukturu, zran ní osob či ztrátu domova. Byli v nich up ednost ováni obyčejní lidé
na úkor elit či vojenských jednotek, o n ž se média zajímala podstatn čast ji.
Tabulka číslo ň znázor uje jak počet článk v jednotlivých kategoriích hlavních
témat, tak i jejich podíl na celkovém množství článk pojednávajících o ukrajinské krizi
na dw.com.
Tabulka č. 3: Hlavní témata článk na dw.com
Hla í té ata člá ků a d . o
Hla í té a
Počet člá ků
Let MH17
2
Strádá í ivil ího o yvatelstva
3
O ěti – ateriál í i lidské
4
Dočas é pří ěří
5
Histori ké souvislosti
5
Hu a itár í pomoc
5
Ji é
8
Mož é řeše í ko fliktu jed ou
12
ze zúčast ě ý h stra
Sankce a kontrasankce
13
Bilaterál í jed á í
18
Mezi árod í jed á í
18
Mezi árod í vztahy
18
Ko flikt, ásilí či oz roje é síly
27

9,8%
13,0%
13,0%
13,0%
19,6%

CELKEM

100,0%

138

Podíl
1,4%
2,2%
2,9%
3,6%
3,6%
3,6%
5,6%
8,7%
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15. Naopak ryze pozitivních článk se ve spojení s Ukrajinou objevily 4, s Ruskem 8.
Tonalita článk na dw.com ve vztahu k t mto aktér m je shrnuta v tabulce číslo 4.
Tonalita
a ivale t í
eutrál í
egativ í
pozitiv í
CELKEM

Aktér
9
124
1
4

Aktér
18
97
15
8

138

138

Tabulka č. 4: Tonalita článk na dw.com ve vztahu k aktérovi 1 a 2

5.1.7. ůtribuce agrese aktérovi 1 a 2 – dw.com
S cílem zodpov zení hlavních výzkumných otázek jsem v rámci analýzy zkoumal i
označování agresora ze strany média. P i kódování jsem za atribuci agrese považoval
takový akt, který jednoznačn definoval p vodce násilí – nap . aktér 1 nebo Ň zám rn
porušil dočasné p ím í, vyvolal násilné protesty proti vlád , nebo rozpoutal ostré
frontové p est elky.
N mecký server ve 14 článcích označil za hlavního agresora ukrajinskou stranu
a v ň5 článcích ruskou.

5.1.8. ůtribuce mírotvorného ešení aktérovi 1 a 2 – dw.com
V souladu s vymezením výzkumných otázek bylo také cílem zjistit, jaké médium se
čast ji v nuje mírotvornému diskurzu nastolenému jedním z aktér . Díky mediální
obsahové analýze a prost ednictvím kódování jednotlivých článk jsem zjistil, že na
dw.com byla ve Ňň článcích p ipsána snaha o nastolení míru ukrajinské stran . O
ruských mírotvorných snahách n mecké médium psalo ve ŇŇ článcích. Médium tak
v novalo v podstat stejnou pozornost mírotvorným ešením, ať už je inicioval aktér
číslo 1 nebo Ň. Tabulka číslo 5 shrnuje atribuci agrese i mírotvorného ešení týkající se
obou aktér .
Tabulka č. 5: ůtribuce agrese/mírotvorného ešení aktér m 1 a 2 – dw.com
Atribuce agrese
Atri u e írot or ého
řeše í

Aktér
14

Aktér
35

23

22
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5.1.9. P ítomnost pobu ujících výraz – dw.com
P ítomnost pobu ujících výraz

v článcích o ukrajinské krizi je jedním z dalších

ukazatel , jejichž smyslem je identifikovat p íklon média k jedné z inkriminovaných
žurnalistických teorií. B hem d kladného analyzování všech článk publikovaných na
stránkách dw.com v daném časovém období jsem zaznamenal pouze Ň články, v nichž
byly tyto výrazy použity. Nicmén i v t chto dvou p ípadech byly výrazy použity
v rámci parafráze či p ímo p ímé eči citované osoby. V prvním p ípad se jednalo o
osobu Vladimíra Putina, který hovo il o probíhajících bojích na Ukrajin , které popsal
jako krveprolití Ěanglicky bloodshedě. Ve druhém p ípad

byl citován p íslušník

proruských ozbrojených sil, který se dovolával pomoci od Ruska, p ičemž použil výraz
genocida.
Zvolený slovník reportér a noviná

portálu dw.com se tedy zcela vyvaroval

jakýchkoliv pobu ujících výraz a lze ho v tomto sm ru označit za neutrální.

5.1.10. P ítomnost dichotomie „my“ versus „oni“ – dw.com
P i svém šet ení jsem se zam il i na konstrukci noviná ského článku. Konkrétn jsem
zkoumal vykreslení vztahu dvou proti sob stojících stran zúčastn ných v konfliktu
s p ihlédnutím k tomu, do jaké míry jsou strany kladeny do vzájemného protikladu.
ůntagonistický p ístup k popisu stran participujících v konfliktu, tedy charakterizace
jedné strany jako „dob í“ a druhé „zlí“, p ípadn ztotožn ní se s jednou stranou a
zám rná démonizace druhé, mohou p isp t k eskalaci konfliktu. V takovém p ípad by
se jednalo o válečný žurnalismus.
U článk na Deutsche Welle jsem se setkal s výrazn jší dichotomií „my“ versus
„oni“ p i reflexi ozbrojeného konfliktu na Ukrajin ve 1Ň p ípadech. Výrazné rozd lení
proruské a proukrajinské strany se tak objevilo v 11,6 % všech zkoumaných článk .
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5.2.

Analýza článků na serveru rt.com

V následujících kapitolách se budu v novat výsledk m analýzy, které se vztahují
k ruskému zpravodajskému serveru Russia Today – rt.com. Na jeho anglickojazyčných
stránkách jsem zadáním hesla „Ukrajina“ do vyhledávače a vy azením nerelevantních
článk došel ke konečnému množství článk , které jsem podrobil analýze. Bylo jich
celkem 137.

5.2.1. Dotace článk na rt.com v čase
Počty článk v jednotlivých týdnech pom rn výrazn kolísaly. Zpravodajské stránky
rt.com se ve fázi eskalace východoukrajinského konfliktu t mto událostem v novaly
celkem v 65 článcích. Konkrétn v týdnu s po adovým číslem 1, tedy od 14. do Ň0.
dubna Ň014, se o Ukrajin objevilo 40 článk . Ve druhém týdnu Ě1. 6. – 7. 6. 2015),
v n mž se konflikt vyost il, bylo napsáno Ň5 článk .
O málo vyšší počet článk o ukrajinském konfliktu byl na rt.com publikován ve
fázi jeho deeskalace. V týdnu, kdy došlo k podpisu první minské dohody v roce 2014,
vyšlo na rt.com rovných 60 článk

o konfliktu na Ukrajin . O rok pozd ji, od

posledního srpna do 6. zá í Ň015, bylo publikováno 1Ň článk

pojednávajících

o konfliktu. Dohromady tak Russia Today ve fázi deeskalace konfliktu ve vybraných
týdnech v novala situaci na Ukrajin

7Ň článk . Množství uve ejn ných článk

v jednotlivých týdnech je shrnuto v tabulce číslo 6.
Tabulka č. 6: Dotace článk na rt.com v čase
Rok
2014
2015
2014
2015

Po adové číslo týdne Kalendá ní týden
1
14. 4. – 20. 4.
2
1. 6. – 7. 6.
3
1. 9. – 7. 9.
4
31. 8. - 6. 9.

Počet článk
40
25
60
12

5.2.2. Reaktivita/proaktivita článk na rt.com
P i obsahové analýze komunikát ruské zpravodajské stránky rt.com jsem p i kódování
jako první posuzoval, zda články nabízejí hlubší kontextuální vhled do problematiky a
nabízejí alternativní ešení konfliktu. Tento aspekt spl ovalo 1Ň z celkových 1ň7
článk , což p edstavuje Ř,76 % z objemu analyzovaných článk .

adily se mezi n

p edevším rozhovory s odborníky, jako je nap íklad expert na mezinárodní právo
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rt.com. Tyto texty ve značné mí e pojednávaly o samotném konfliktu v Donbasu nebo o
cvičeních zemí NůTO, která m la demonstrovat jednotu Aliance a odradit Rusko od
další agrese. Značná část článk

z této kategorie rovn ž informovala o protestních

st etech v Luhanské a Don cké oblasti.
Druhou nejvíce zastoupenou kategorií hlavních témat byly Mezinárodní vztahy.
Ty s ŇŘ výstupy tvo ily Ň0,4 % všech analyzovaných článk . Jejich hlavní náplní byl
popis vývoje a současného stavu vztah Ruska s dalšími sv tovými státy, na n ž m l
konflikt na Ukrajin výrazný dopad.
T etí nejvýrazn jší kategorií hlavních témat, s počtem výstup 16, byly Sankce a
kontrasankce. V rámci této kategorie se 11,7 % všech článk v novalo hospodá ským
sankcím, které státy EU uvalily na Rusko a opačn . P es deset článk se ješt v novalo
témat m z kategorií Jiné Ě14 článk ě a Bilaterální jednání Ě10 článk ě. Druhá
jmenovaná kategorie v sob zahrnuje texty v nující se rozhovor m mezi prezidenty
Putinem a Porošenkem, nebo mezi ukrajinskou vládou a p edstaviteli proruských
separatist .
Tématických kategorií, které se asociují s mírovým žurnalismem, byl ve
zpravodajství rt.com pom rn skromný počet. Nejvíce se žurnalisté v novali tématu
Bilaterálních jednání, o nichž p inesli 10 článk . O Dočasném p ím í zpravovalo 6
článk a o Možném ešení konfliktu 4.
Tabulka číslo 7 znázor uje jak počet článk v jednotlivých kategoriích hlavních
témat, tak i jejich podíl na celkovém množství článk pojednávajících o ukrajinské krizi
na rt.com.
Tabulka č. 7: Hlavní témata článk na rt.com
Hla í té ata člá ků a d . o
Hla í té a
Počet člá ků
Let MH17
5
Strádá í ivil ího
3
obyvatelstva
O ěti – ateriál í i
lidské
Dočas é pří ěří
Histori ké souvislosti
Hu a itár í po o
Ji é
Mož é řeše í ko fliktu
jednou ze
zúčast ě ý h stra

Podíl
3,6%
2,2%

5

3,6%

6
0
3
14

4,4%
0,0%
2,2%
10,2%

4

2,9%
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v tné vazb , zvoleným výrazovým prost edk m a katarznímu efektu, který ve čtená ích
vytvo í.
Články na rt.com výrazn mén glorifikovaly oba aktéry – ukrajinskou stranu
v jednom článku, ruskou stranu ve čty ech. Ruskou stranu ovšem také podstatn mén
často vylíčily jako ambivalentní či jako negativní stranu konfliktu. ůmbivalence
aktéra 2 se v článcích objevila dvakrát a negativní popis pouze jednou.

5.2.7. ůtribuce agrese aktérovi 1 a 2 – rt.com
V pr b hu analýzy se ukázalo, že tonalita jednotlivých aktér úzce souvisí s atribucí
agrese. Pokud tedy ruské zpravodajské stránky označily za jednoznačného agresora
ukrajinskou stranu, vykreslily ji v negativních konotacích. K implicitn vyjád enému
označení ukrajinské strany za p voce konfliktu došlo celkem v 16 článcích. Naopak
proruským separetist m byla podle rt.com p ipsána vina za eskalaci konfliktu ve 4
článcích.

5.2.8. ůtribuce mírotvorného ešení aktérovi 1 a 2 – rt.com
Jednoznačné označení jedné ze stran za iniciátora mírotvorného ešení konfliktu se na
stránkách rt.com objevilo dohromady pouze ve Ň1 článcích. Ukrajinc m tato snaha byla
p ipsána v ř článcích a proruským aktér m ve 1Ň. Tabulka číslo dev t shrnuje atribuci
agrese a mírotvorného ešení ob ma aktér m.
Atribuce agrese
Atri u e írot or ého
řeše í

Aktér
16
9

Aktér
4
12

Tabulka č. ř: Atribuce agrese/mírotvorného ešení aktér m 1 a 2 – rt.com

5.2.9. P ítomnost pobu ujících výraz – rt.com
Pobu ující výrazy, tak jak je popsali McGoldrick a Lynch, se objevily celkem v 5
článcích na rt.com. V ř6 % článk se tedy výrazy, které mohou do jisté míry p isp t
k p iživování ozbrojeného konfliktu, neobjevily. P i analýze jsem ve zbývajícíh 4 %
článk zaznamenal p edevším výrazy jako krveprolití, krvavý konflikt a masakr. P i
popisu frontové situace také často docházelo ze strany rt.com k častému označování
ukrajinských jednotek, p edevším pak dobrovolnické polovojenské jednotky ůzov, za
fašisty. Tento výraz, bez použití uvozovek, se m že st etávat s noviná skou etikou.
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V rámci své práce jsem ho ale nepovažoval za pobu ující, protože výše jmenovaní
auto i jej za takový neoznačovali a nemohl bych ho tedy označit za výraz slučovaný
s válečným žurnalismem.

5.2.10. P ítomnost dichotomie „my“ versus „oni“ – rt.com
Posouzení a kódování dichotomie „my“ versus „oni“ se ukázalo být náročn jším
procesem, protože ne vždy bylo toto rozd lení patrné p i prvním analyzování článku.
Bylo nutné si všímat stavby článku a míry, do jaké jsou dv strany konfliktu kladeny do
vzájemné opozice. Výsledek mého šet ení ukázal, že na stránkách rt.com se dichotomie
„my“ vs „oni“ objevila ve Ň7 článcích. P tina článk Ě1ř,7 %ě tedy byla napsána s v tší
mírou antagonistického p ístupu k informování o dvou proti sob stojícím stranám.
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6.

Shrnutí a komparace hlavních výsledk analýzy

Cílem této kapitoly je porovnat výsledky analýz obou médií a interpretovat je optikou
teorie mírového a válečného žurnalismu. Nezbytnou součástí kapitoly bude rovn ž
zodpov zení výzkumných otázek, které jsem stanovil v p edešlých kapitolách a
stanovení záv ru práce.
Ob sledovaná média se v daných týdnech ukrajinskému konfliktu ve svém
zpravodajství v novala stejnou m rou, čemuž odpovídá tém

totožné celkové množství

článk – 138 u dw.com a 137 u rt.com. Ani v p ípad , že porovnám počty článk
v jednotlivých týdnech eskalace a deeskalace konfliktu, neshledám u jednoho ani
druhého média výrazné množstevní výkyvy. Oba servery se konfliktu na Ukrajin
v novaly ve fázi eskalace a deeskalace tém

stejnou m rou. V tší pozornost servery

v novaly týdn m po podepsání dohody Minsk I Ěfáze deeskalaceě a po zahájení
„protiteroristické akce“ ukrajinskou armádou Ěfáze eskalaceě. Co se tedy celkového
množství článk týče, i s p ihlédnutím k dynamice konfliktu, neexistuje mezi danými
médii rozdíl.
Další analyzovaná data budou porovnána v rámci zodpov zení každé ze
stanovených výzkumných otázek.
VO 1: Vyskytuje se či p ípadn p evládá u analyzovaných mediálních obsah
rt.com a dw.com p i reflexi ozbrojeného konfliktu na Ukrajin dichotomie „my“ versus
„oni“ v logice válečného žurnalismu?
Nashromážd ná data a jejich analýza ukázaly, že se dichotomie „my“ versus
„oni“ objevila v článcích obou médií. Rešeršemi odborné literatury v rámci teoretické
části této práce se mi nepoda ilo dohledat kvantifikovatelnou hranici mezi p im enou
dichotomií a již zám rn

konstruovaným rozd lováním dvou oponent .

Jsem

p esv dčen, že ani u jednoho z aktér nenabyla takových hodnot, aby sama o sob
prokazateln sm ovala výstupy daných médií k diskurzu válečného žurnalismu. Na
základ

mé analýzy lze nicmén

usoudit, které médium se tomuto diskurzu více

p ibližovalo. Server Russia Today vykázal silnou dichotomii ve svých Ň7 článcích
reflektujících konflikt na Ukrajin , p ičemž Deutsche Welle ve 1Ň. Procentuální podíl
t chto článk , 1ř,7 % u rt.com a 11,6 % u dw.com, tak vyšší míru dichotomických
výstup jasn p isuzuje ruskému médiu.
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VO 2: Objevují se v rámci zpravodajství o konfliktu na Ukrajin pobu ující
výrazy, které McGoldrick a Lynch p isuzují válečnému žurnalismu?
Pobu ující výrazy, tak jak je popsali auto i ůnnabel McGoldrick a Jake Lynch
ve své společné knize Peace Journalism – What is it? How to do it?, se objevovaly
v komunikátech obou médií. Nicmén jak v p ípad ruského tak n meckého média se
jednalo o velmi nízké počty článk . Na stránkách rt.com se objevily v 5 článcích,
p ičemž bylo nejčast ji použito slovo „krveprolití“ a v jednom p ípad „genocida“. Ve
2 článcích dw.com se rovn ž objevilo slovo „krveprolití“, ale vždy bylo uvedeno
v p ímé eči citované osoby, a tudíž se nejedná o konstrukt noviná e či editora.
Odpov ď na druhou výzkumnou otázku tak ob ma médiím spíše p isuzuje praxi
mírového žurnalismu, když ob média pro popsání frontové situace volí korektní a
umírn né výrazy.
VO 3: Označují články daného média za agresora výhradn

jednu stranu

(protistranu)?
Výsledky provedené analýzy p inesly v podstat dvojsečnou odpov ď na tuto
výzkumnou otázku. Ob média označila ve vyšší mí e za iniciátora agrese jednoho
z aktér na úkor druhého. Nelze však tvrdit, že označovala výhradn jednu stranu.
Portál Russia Today ve svém zpravodajství označil za p vodce agrese v 16 článcích
ukrajinskou stranu, zatímco proruské vzbou ence pouze ve čty ech článcích. Naopak
server Deutsche Welle p ičetl agresi ukrajinským p edstavitel m pouze ve 14
komunikátech, zatímco proruským v 35.
Z výše uvedeného je tedy možno vyvodit záv r, že ob média do určité míry
p istupovala k atribuci agrese jednotlivým aktér m s jistou mírou p edpojatosti a
mocensko-politického zkreslení. Rt.com p isuzovalo agresi ukrajinské stran čty ikrát
čast ji; dw.com p isuzovalo agresi proruské stran Ň,5krát čast ji.
VO 4: Označují články daného média za mírotvorného ešitele daného konfliktu
výhradn jednu stranu?
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ůčkoliv by se nabízela korelace mezi odpov ďmi na výzkumné otázky ň a 4,
výsledky výzkumu této souvztažnosti znak neodpovídají. Počet zmínek atribuujících
mírotvorné ešení jedné ze stran konfliktu je v obou médiích více mén konzistentní.
Dw.com explicitn p ipsalo snahu o mírotvorné ešení ve Ňň článcích ukrajinské stran
a ve ŇŇ proruské. Rt.com sice o t chto procesech psalo podstatn mén , ale ani zde
nedoznal počet článk

vztahujících se k jednotlivým aktér m velkých výkyv .

P edstavitelé Ukrajiny byli označeni za mírotvorce v ř článcích, proruští akté i
konfliktu ve 1Ň. Ob média tak, co se týče atribuce mírotvorných snah, nestranila žádné
z protistran konfliktu. Komparativním p ístupem jsem však zjistil, že n mecké médium
se ve 45 článcích snažilo zprost edkovat poklidný a konstruktivní p ístup k ešení
konfliktu, zatímco ruské médium tyto aktivity publikovalo pouze ve Ň1 článcích.
VO 5: P ináší článek hlubší kontextuální vhled do problematiky včetn možností
prevence obdobného násilí Ěproaktivitaě, či pouze popisuje nastalou situaci Ěreaktivitaě?
Dalším z d ležitých ukazatel

toho, zda se analyzované médium p iklání

k mírovému nebo válečnému žurnalismu, je analýza proaktivního respektive reaktivního
p ístupu ke zpravodajství.

Díky kvantifikaci

tohoto ukazatele jsem

dosp l

k jednoznačnému záv ru. Zatímco n mecké médium nabídlo ve svých ňŘ článcích
hlubší kontextuální vhled do problematiky, ruské médium tak učinilo pouze ve 1Ň
p ípadech. Zastoupení proaktivních článk na dw.com dosáhlo podílu 27,5 % všech
analyzovaných článk v porovnání s pouhými 8,76 % na rt.com. Pom rn markantní
rozdíl bezmála 1ř % se jeví jako jednoznačný, nicmén pouze dílčí ukazatel p íklonu
serveru dw.com k praktice mírového žurnalismu. Na tomto míst

je nutno op t

podotknout, že ani Ň7,5 % proaktivn psaných článk nemusí samo o sob signifikovat
inklinaci k tomuto konceptu.
VO 6: Jaké téma lze označit za dominantní v rámci jednoho článku? Jaká je
tonalita t chto hlavních témat?
V komunikátech reflektujících konflikt na Ukrajin

jsem prost ednictvím

mediální obsahové analýzy identifikoval 1Ň hlavních témat, která se vyskytovala u obou
médií. V p ípad serveru dw.com se navíc jako hlavní téma článk objevila tematická
kategorie Historické souvislosti, která na rt.com nebyla jakožto hlavní téma zastoupena.
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Výsledky šet ení ukázaly, že dominantním tématem obou médií byl Konflikt, násilí či
ozbrojené síly. Ve zkoumaném období se toto téma podílelo v ruském médiu na Ňř,Ň %
všech komunikát a v n meckém médiu na 1ř,6 %. Toto téma, svým charakterem
inklinující k diskurzu válečného žurnalismu, se tak u obou médií stalo p evládajícím.
Tento fakt nicmén

neimplikuje, že se ob

média diskurzivn

p iklán jí k praxi

válečného žurnalismu.
VO 7: Jaká je tonalita zkoumaných článk ve vztahu k aktérovi 1 a Ň?
Neutrální tonalita ve vztahu k ob ma aktér m p evládá u obou médií u v tšiny
hodnocení. Neutrální tonalita aktéra 1 nebo Ň se vždy objevila ve více než 70 % článk
u obou médií. ůmbivalentní, negativní či pozitivní tonalita aktér se týká pouze části
analyzovaných komunikát . Články s neutrální tonalitou neobsahují žádné hodnocení
vztahující se k aktérovi 1 nebo Ň a dalo by se tak íci, že jsou v souladu s v cností
zpravodajství. Z výsledk analýzy se nicmén nedá jednoznačn určit, které médium je
více názorov vyhran né v či jedné z protistran. Nap íklad ruské médium ve svých
článcích p ipsalo jak pozitivní tak i negativní hodnocení ukrajinské stran Řkrát čast ji
než proruské stran Ědw.com ambivalentní tonalitu ruské stran p ipsalo Ňkrát čast jiě.
N mecký server naopak p ipsal negativní tonalitu proruské stran čast ji, nežli to ud lal
ruský server vzhledem k ukrajinské stran . Oba servery pak shodn čast ji zpravovaly
v pozitivních konotacích o proruské stran Ědw.com v pom ru 1:Ň a rt.com v pom ru
1:4). Z grafu číslo 11 lze tedy vyčíst, že média do určité míry stranila jedné ze
zúčastn ných stran, avšak tato zaujatost nebyla nikterak výrazná. Pouze výrazn jší
rozdíl, který spat uji v pom ru článk s negativní tonalitou, m že poukazovat na vyšší
míru p edpojatosti obou médií v či protistran .
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Záv r
Prvky mírového nebo válečného žurnalismu se v určité mí e mohou objevovat ve
válečném zpravodajství všech typ médií. Tedy i ve zpravodajství internetových server
jako je ruský rt.com a n mecký dw.com. Články práv t chto dvou server , vztahující
se ke konfliktu na Ukrajin , byly v této diplomové práci podrobeny kvantitativní
obsahové analýze.
Primárním d vodem, proč jsem se rozhodl zkoumat tyto prvky, bylo
identifikovat charakteristiky a rozdílnosti zpravodajství t chto zahraničních server .
Druhým a stejn d ležitým d vodem bylo identifikovat, které médium se ve svých
článcích p iklání k jedné z teorií. Výsledk jsem dosáhl díky stanoveným prom nným,
jejichž analýzou a vzájemným porovnáním jsem dosp l k níže uvedeným záv r m.
Teoretická část této práce nabízí definici nejen konceptu mírového žurnalismu,
ale i podobných, souvisejících teorií, a to CNN efektu a mediálního rámcování. Tyto
koncepty byly popsány p edevším na základ zahraničních odborných článk a studií.
Na základ jejich charakteristik byla následn určena p ítomnost mírového respektive
válečného žurnalismu v komunikátech reflektujících konflikt na Ukrajin na daných
zpravodajských stránkách. Konkrétn se jednalo o charakteristiky jako je dichotomie
„my“ versus „oni“, tematické zam ení článk , proaktivita či reaktivita článk , tonalita
ve

vztahu

k aktér m

konfliktu,

p ítomnost

pobu ujících

výraz

a

atribuce

agrese/mírotvorného ešení jedné ze zúčastn ných stran.
V metodologické části práce byly také stanoveny zkoumané prom nné,
výb rový soubor a výzkumný vzorek. Jako první krok jsem vymezil sledované období,
kdy jsem p ihlížel k dynamice ukrajinského konfliktu. Sledovány byly tedy články ze
dvou týdn z fáze eskalace konfliktu a dvou týdn z fáze jeho deeskalace. Celkov jsem
analyticky v obou médiích zpracoval Ň75 článk

vztahujících se k ukrajinskému

konfliktu.
ůnalýza t chto článk ukázala, že se zpravodajství obou médií o ukrajinském
konfliktu v kvalitativní rovin liší, nicmén není zcela možné jednoznačn určit, zda se
daná média p iklán jí k praxi mírového nebo válečného žurnalismu. Toto tvrzení
doložím v následujících odstavcích a záv rech výzkumu.
Projevy dichotomie „my“ versus „oni“, neboli jasné a cílené rozd lování
zúčastn ných stran do dvou protistojných tábor , byly p ítomny v článcích obou médií.
Toto rozd lení dosáhlo ve zpravodajství ruského média podílu 1ř,7 %, zatímco
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v n meckém zpravodajství 11,6 %. Dichotomie tedy nedominovala zpravodajství ani
jednoho z médií. Nicmén

ruské médium vykázalo v tší míru rozd lování aktér

konfliktu a kvantitativn se tak spíše p iklonilo válečnému žurnalismu nežli n mecký
server.
Tematické zam ení článk doznalo v porovnání obou médií nejv tších rozdíl .
Oba servery shodn nejvíce pozornosti v novaly situaci na bojišti, vojenským ztrátám či
p esun m a často též zmi ovaly vojenská cvičení či konfliktní protesty. Samotnému
tématu konfliktu, agrese či ozbrojeným silám se rt.com v novalo ve Ňř,Ň % všech svých
článk

pojednávajících o konfliktu, zatímco dw.com v 1ř,6 %. Nejedná se tedy

o p evládající v tšinu článk , které jsou charakteristické pro diskurz válečného
žurnalismu. P edstavují ale jednu část celku, která p ispívá k tvrzení, že se rt.com ve
svém zpravodajství o ukrajinském konfliktu spíše p iklání k této praxi. Tento fakt navíc
podporuje další výsledek mého výzkumu – na stránkách rt.com bylo celkov
publikováno 61 článk , jejichž hlavní obsah tematicky inklinoval k rétorice válečného
žurnalismu. Na serveru Deutsche Welle jich bylo publikováno o celých 17 mén , tedy
44.
Výzkum p inesl i další zajímavé zjišt ní, a to, že ob média se i ve fázi
deeskalace konfliktu čast ji v novala témat m spojeným s agresí a vojenstvím.
Neupírala v té dob svou pozornost na mírotvorné snahy protistran, které vyústily
v dočasné p ím í či klid zbraní, ani na humanitární aspekty konfliktu či strádání
civilních obyvatel.
Dalším dílem celku je i výsledek analýzy, která se zam ila na hlubší
kontextuální vhled článk do problematiky. I porovnáním proaktivity a reaktivity lze
konstatovat, že webová stránká dw.com se svým obsahem spíše blíží charakteristice
mírového žurnalismu. Ve svých Ň7,5 % článk o ukrajinské krizi totiž p ináší hlubší
kontextuální vhled do problematiky. Oproti tomu rt.com publikovalo pouze Ř,7 % svých
článk s informacemi o pozadí konfliktu či jeho možném ešení.
Ve v tšin komunikát

obou médií byl zaznamenán trend neutrální tonality

v souvislosti s informováním o obou aktérech konfliktu. Média m la tendenci
pozitivn ji vykreslovat stranu, která blíže odpovídá jejich ideologickému sm ování, ale
tato tonalita nabyla nízkých hodnot.
Dalším aspektem, který mohl výrazn indikovat, zda se dané médium p iklání
k válečnému či mírovému žurnalismu, byla p ítomnost pobu ujících výraz , tak jak je
definují auto i ů. McGoldrick a J. Lynch. Výsledky šet ení nicmén ani u jednoho
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média neprokázaly, že by v nep im ené mí e používalo pobu ující výrazy
charakteristické pro válečný žurnalismus. Ruský server použil zabarvený výraz v p ti
článcích a n mecký pouze ve dvou.
Za účelem posouzení toho, jak jednu a tu samou událost rámcovala dv r zná
provládní média, jsem pozoroval i prvky atribuce agrese/mírotvorného ešení jedné ze
zúčastn ných stran. Ukázalo se, že média m la tendenci p isuzovat mírotvorné ešení té
stran , která je jim ideologicky bližší. Naopak agresivní činy p isuzovala té stran
konfliktu, ke které mají antagonistický vztah. Zd raz ování pozitivních krok jedné
strany a naopak poukazování na negativní činy opačné strany m že být v kontextu
Galtungovy teorie nahlíženo jako p íklon k válečnému žurnalismu.
P i analyzování atribuce agrese/mírotvorného ešení jsem pozoroval ješt jeden
zajímavý fenomén. Zpravodajství dw.com se čast ji zabývalo označením agresora či
mírotvorného ešitele konfliktu. K tomuto označení ve zpravodajství dw.com došlo
v 94 p ípadech, zatímco ve zpravodajství rt.com v necelé polovin p ípad – 41. Tímto
častým poukazováním na mírotvorné zásluhy či naopak agresivní provin ní jedné ze
stran konfliktu mohlo dw.com p isp t k jejich v tší segregaci respektive prohloubení
konfliktu.
Výzkumem se částečn

prokázalo, že média zcela v souladu s teoretickou

definicí rámcování vybírala určité aspekty vnímané reality a zvýšila jejich významnost
ve sd lovaném textu tím, že prosazovala určité definice problému, kauzální vysv tlení,
morální hodnocení či také doporučené ešení popisované záležitosti.93 Média se spíše
než na humanitární aspekt, tedy celkové zlepšení životních podmínech civilního
obyvatelstva v konfliktní oblasti, soust edila na témata spojená s agresí a konfliktem. Ve
svých článcích se ruský server rt.com více než n mecký dw.com p iklán l k diskurzu
válečného žurnalismu, k čemuž poskytly d kazy p edchozí odstavce této a p edešlé
kapitoly. Nicmén výsledky obsahové mediální analýzy vedou k takovému záv ru, že
nelze zpravodajství ať rt.com nebo dw.com výslovn označit za inklinující k praxi
válečného nebo mírového žurnalismu. Toto kostatování vyplývá z podstaty a
interpretace výsledk .

MCCOMBS, Maxwell E. AРenda settinР: nastolování aРendy: masová média a veřejné mínění. Praha:
Portál, Ň00ř. ISBN ř7Ř-80-7367-591-2, str. 133.
93
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Summary
The aim of this thesis is to compare the news coverage of the Ukrainian conflict carried
out by Russian progovernment web page rt.com (Russia Today) and German
progovernment web page dw.com (Deutsche Welle). In doing so, the focus was put on
the inclination of these media to peace or war journalism while covering the conflict in
Ukraine.
The theoretical part of the thesis presents at the first place the historical
background of the conflict and briefly describes the development of Ukraine since the
disintegration of Soviet Union. The second chapter describes the concept of peace and
war journalism and states some of the basic and most important studies devoted to this
topic. One part of this chapter is also reserved for similar concepts such as media
framing or CNN effect. Both Russian and German media are described in separate
chapter while emphasis are put on their affiliation to their governments.
In the practical part of this thesis qualitative and quantitative methods are
combined to determine how much these two media vary in their coverage of the same
conflict. According to the analysis, both media refered mainly to topics connected with
conflict and aggression and paid less attention to the suffering civilians or humanitarian
aspects of the conflict. The dw.com server approached its articles about Ukrainian
conflict more proactively and put more emphasis on peacekeeping steps of parties
involved in the conflict. On the other hand rt.com devoted more space to conflict or
military connected topics and used more intentional words. The research came to a
conclusion that neither of these media inclined in bigger extend to war or peace
journalism. Nevertheless their coverage of the conflict was considerably framed in
accordance to their orientation.
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P ílohy
P íloha č. 1: Kódovací kniha
NÁZEV PROM NNÉ

HODNOTů PROM NNÉ

Datum vydání článku

DD.MM.RRRR

Médium

1 Dw.com
2 Rt.com

Reaktivní či proaktivní článek

1 Reaktivní
2 Proaktivní

Hlavní téma článku

1
2
3
4
5

Konflikt, násilí či ozbrojené síly
Bilaterální jednání
Historické souvislosti
Ob ti - materiální i lidské
Strádání civilního obyvatelstva

6 Možné ešení konfliktu jednou ze
zúčastn ných stran
7 Mezinárodní jednání
8 Mezinárodní vztahy
9 Dočasné p ím í
10 Humanitární pomoc
11 Sankce a kontrasankce
12 Let MH17
13 Jiné
Vedlejší téma článku

1
2
3
4
5

Konflikt, násilí či ozbrojené síly
Bilaterální jednání
Historické souvislosti
Ob ti - materiální i lidské
Strádání civilního obyvatelstva

6 Možné ešení konfliktu jednou ze
zúčastn ných stran
7 Mezinárodní jednání
8 Mezinárodní vztahy
9 Dočasné p ím í
10 Humanitární pomoc
11 Sankce a kontrasankce
12 Let MH17
13 Jiné
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Tonalita článku ve vztahu k
aktérovi 1

1 ůmbivalentní
2 Neutrální
3 Negativní
4 Pozitivní

Tonalita článku ve vztahu k
aktérovi 2

1 ůmbivalentní
2 Neutrální
3 Negativní
4 Pozitivní

ůtribuce agrese aktérovi 1

1 Ano
2 Ne

Atribuce agrese aktérovi 2

1 Ano
2 Ne

ůtribuce mírotvorného ešení
aktérovi 1

1 Ano
2 Ne

ůtribuce mírotvorného ešení
aktérovi 2

1 Ano
2 Ne

P ítomnost pobu ujících
výraz

1 Ano
2 Ne

P ítomnost dichotomie "my"
versus "oni"

1 Ano
2 Ne
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Seznam zkratek
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst – N mecká akademická vým nná
služba
EU – Evropská unie
NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizace severoatlantické aliance,
b žn zkracováno na Severoatlantická aliance
OBSE – Organization for Security and Cooperation in Europe – Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evrop
OSN – Organizace spojených stát
SNS – Společenství nezávislých stát
SSSR – Svaz sov tských socialistických republik
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –
Organizace OSN pro vzd lávání, v du a kulturu
USA – United States of America – Spojené státy americké

