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Abstrakt 

Cílem práce je popsat rámování dvou českých islamofobních kolektivních aktérů, Islám 

v ČR nechceme a Blok proti Islámu, tedy popsat obsah jazyka, který strategicky využívaly 

ve veřejném prostoru k mobilizaci proti svému nepříteli, tedy muslimům a islámu, 

především v kontextu migrační krize. Teoretická část práce se věnuje konstrukci obrazů 

nepřítele a islamofobii, rámování kolektivních aktérů a proměnám rámování v čase vlivem 

externích událostí. Dále se pak práce věnuje metodám výzkumu, kdy se jednalo o 

interpretativní analýzu dokumentů s využitím elektronického archivu médií. Poslední sekce 

je rozdělena na 3 části. V první části je popsáno všech 8 identifikovaných rámců. Dále jsou 

představeny použité obrazy nepřítele. Poslední část se věnuje proměnám rámování v čase 

vlivem externích událostí, která ukázala, že vliv na rámování měla spíše migrační krize než 

teroristické útoky. 

Klíčová slova: Analýza rámování, islamofobie, kolektivní aktéři, obrazy nepřítele, anti-

islámské hnutí, politický diskurs, konfliktní rámce, migrační krize 

 

The aim of the thesis is to describe framing of two Czech Islamophobic collective actors, 

We Do Not Want Islam in the Czech Republic and Bloc against Islam, which means to 

describe the content of the language that they strategically used in the public space to 

mobilize against their enemy, Muslims and Islam, especially in the context of the 

migration crisis. The theoretical part focuses on the construction of enemy images and 

islamophobia, the framing of the collective actors and frames transformation in time due to 

external events. Furthermore, the thesis focuses on methods of research, which was an 

interpretative analysis of documents using an electronic media archive. The last section is 

divided into 3 parts. The first part describes all 8 identified frames. Then the enemy images 

are also described. The last part focuses on frames transformation in time due to external 

events, which showed that the impact was stronger in case of a migration crisis than in case 

of terrorist attacks. 

Keywords: Framing analysis, Islamophobia, collective actors, enemy images, Anti-Islamic 

movements, political discourse, adversarial frames, migration crisis 
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1 Úvod 

Přestože Česká republika se řadí k jedné ze zemí, kde je populace muslimů 

velmi nízká1, došlo zde v posledních letech k nárůstu islamofobních nálad. Tento 

nárůst se uskutečnil především v souvislosti s tzv. Evropskou migrační (uprchlickou) 

krizí, která zasáhla Evropu na začátku roku 2015 a pokračovala až přibližně do srpna 

2016. Přestože Evropa tak čelila největší uprchlické krizi od 2. světové války, kdy 

migranti přicházeli především z východu a jihu, Českou republiku reálně zasáhla 

pouze minimálně, protože naše země nebyla cílovou zemí těchto imigrantů. I tak se ale 

tato krize stala významnou součástí českého mediálního a především pak politického 

diskursu2, který významně ovlivnil vnímání široké veřejnosti. Obecně se má přitom za 

to, že politický diskurs má obrovskou moc, především pokud je prezentovaný 

vysokými státními politiky, kteří svými výroky pak mohou legitimizovat jednání a 

názory široké společnosti (Habermas, 2006: 414-415). 

Diskurs zde byl přitom nastolen shora politickými elitami, které se začaly 

vyjadřovat k problému imigrantů a uprchlíků, a vytvořily tak podhoubí pro vznik 

většího problému, než který reálně ČR ohrožoval. Tento politický diskurs se začal 

rozvíjet především v souvislosti s kvótovou politikou EU a teroristickými útoky ze 

strany tzv. Islámského státu a záhy se začal vymezovat především proti islámským 

imigrantům. Politické elity tak vytvořily povědomí o tom, že Českou republiku 

zasáhne obrovská vlna uprchlíků, především muslimského vyznání, kteří ohrozí jak 

naše kulturní hodnoty, tak naši bezpečnost. Například prezident Miloš Zeman se 

několikrát vyjádřil k tomu, že Islám je totalitní ideologií, že všichni teroristé jsou z řad 

muslimů, že islám je ze své podstaty nenávistný, nebo že by měli být upřednostňováni 

křesťanští imigranti na úkor těch muslimských3. Svým politickým jazykem poskytly 

politické elity příležitost pro vznik nových aktérů občanské společnosti, kteří se začali 

dělit na dva tábory, a to na „vítače“ uprchlíků, kteří jim chtějí poskytnout pomocnou 

ruku, a na „odmítače“, kteří se proti uprchlíkům začínají vymezovat a v některých 

                                                           
1 Oficiální údaje neexistují, ale odhad se pohybuje mezi 10 000 až 20 000 (Ostřanský, 2010). 
2 Diskurs představuje specifické výroky, promluvy o světě, daném tématu nebo předmětu, formuje naše 

vědění do konkrétní podoby a jeho nebezpečí spočívá v tom, že nás obklopuje, utváří naše vědění a realitu a 

je těžké z něho vystoupit (Foucault, 1994). 

3 Sbírka výroků prezidenta Miloše Zemana. AKTUÁLNĚ.CZ. Každý terorista je muslim a budou nám sekat 

ruce. Co řekl Zeman o běžencích a islámu? Aktuálně.cz. 22.10.2015 [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/budou-nam-sekat-ruce-a-kazdy-terorista-je-muslim-co-rekl-

zem/r~b485f7b678b211e5b286002590604f2e/ 
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případech až radikalizovat. Navíc začal tento politický jazyk ovlivňovat i veřejnou 

diskuzi a začala se utvářet svébytná sociální realita. 

Je to hledisko symbolického interakcionismu, které se zmiňuje o tom, že 

významy jsou vytvářeny především během sociálních interakcí, kdy mezi sebou 

jedinci komunikují a vytvářejí tak společnou perspektivu. Přiřazují významy 

objektům, osobám nebo určitým situacím, a tím vytvářejí určitou sociální realitu. 

Perspektiva se navíc tvaruje a mění v průběhu interakcí a důraz je kladen především 

na jazyk a řeč. Protože právě díky jazyku a řeči dokážou jedinci během interakce sdílet 

významy jejich sociální reality (Hendl, 2005: 84-85; Disman, 2011: 294). Domnívám 

se, že právě politický jazyk, skrze něž politici komunikovali a sdíleli názory ohledně 

migrační krize, uprchlictví, muslimů a islámu, umožnil spolu s mediálním diskursem 

vznik takovéto sociální reality, problému, který se stal přítomným v každodenním 

životě široké veřejnosti, přestože jsme na ulici nepotkávali davy uprchlíků a 

zahalených žen. Na bázi sdílených významů, tedy přesvědčení a názorů, se přitom 

vytváří kolektivní identita, jež je jedním ze znaků kolektivních aktérů, protože 

umožňuje mobilizaci lidských zdrojů. A tato identita se vytváří jen díky jazyku a 

myšlenkám, které jsou vyjádřeny skrze jazyk a řeč (Diani, 1992: 8-9). Vznik 

kolektivních aktérů, hnutí, aktivismu přitom často záleží na politických příležitostech, 

které jsou poskytnuty právě skrze politické elity, politický a mediální diskurs. 

Migrační krize spolu s nastoleným politickým diskursem poskytla příležitost pro vznik 

nebo posílení takovýchto kolektivních aktérů občanské společnosti, konkrétně období 

migrační krize znamenalo největší nárůst sympatizantů pro iniciativu Islám v České 

republice nechceme, ze které pak vzniká její organizační nadstavba, spolek Blok proti 

Islámu.  

Islám v České republice nechceme (IVČRN) je iniciativa, která vznikla v roce 

2009, jako diskusní platforma na Facebooku. Mottem iniciativy je „Máme rádi 

rozmanitost, proto odmítáme islám“4 a na svých webových stránkách se prezentují 

jako „občanské hnutí vystupující proti islámu – totalitní ideologii, která ohrožuje 

svobodu, demokracii, kulturu, lidská práva a lidské životy. IVČRN informuje o 

podstatě islámu, snaží se zastavit islamizaci, ovlivňuje v tomto směru politické dění a 

                                                           
4 O nás. Islám v ČR nechceme [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: http://www.ivcrn.cz/o-nas/ 
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pomáhá muslimům islám opustit.“5 Už od počátku tak byla jejich cílem negativní 

mobilizace proti Islámu. Do povědomí široké veřejnosti se iniciativa IVČRN poprvé 

významně zapsala v září 2014, když sepsala petici proti 2. stupni registrace Ústředí 

muslimských obcí ČR, kterou následně podepsalo přes 24 000 občanů. Evropská 

migrační krize a politický diskurs pak pro iniciativu znamenal příležitost pro 

mobilizaci dalších sympatizantů a rozšíření svého působení do veřejné sféry. Stalo se 

z nich politické hnutí, které se pomocí symbolických strategií, především skrze 

rámování, v kombinaci s kolektivním jednáním snažilo zmobilizovat širokou veřejnost 

na svou stranu. V červnu 2015 pak IVČRN založila svou novou organizační nadstavbu 

Blok proti Islámu (BPI). Důvodem založení bylo dle slov iniciativy to, že se ke 

spolupráci s ní „hlásí nejen fyzické osoby, ale i různé další spolky, hnutí, politické 

strany a dokonce i malé církve“ a „cílem není nic menšího, než sjednotit velkou 

většinu dosud rozdrobených antiislámských sil a táhnout za jeden provaz!“6. Hlavními 

představiteli byli entomolog doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D, bývalá poslankyně za 

ČSSD Mgr. Jana Volfová a sociolog PhDr. Petr Hampl, Ph.D. Rok 2015 byl pro BPI 

významným, když nejprve oznámil společnou kandidaturu s Úsvitem – NK do 

krajských voleb a následně pak 17. listopadu uspořádaly demonstraci na Albertově, na 

které veřejně vystoupil prezident Miloš Zeman. V roce 2016 pak BPI ukončil 

spolupráci s Úsvitem – NK, následně byl na konci května rozpuštěn a rozštěpil se na 

další subjekty.  

Kolektivní jednání těchto dvou antiislámských subjektů se během migrační krize 

dominantně odvíjelo od nastoleného politického diskursu, který byl ještě přiživován 

mediálním diskursem, a bylo dominantně založené na rétorice rámování. Tato 

diplomová práce si přitom klade za cíl zjistit a popsat, jaký byl obsah jazyka, kterým 

se tyto dva české islamofobní subjekty, iniciativa Islám v ČR nechceme a její 

organizovaná nadstavba spolek Blok proti Islámu, vyjadřovaly o muslimech a islámu 

především v souvislosti s migrační krizí. Zajímá mě tedy politický jazyk, jenž tyto dva 

subjekty využívaly a prezentovaly ve veřejném prostoru a kterým zároveň přispěly 

k vytvoření konkrétní sociální reality (diskursu), skrze niž pak nejen tyto subjekty, ale 

také část veřejnosti, začaly pohlížet na problém migrační krize a muslimů obecně. 

                                                           
5 Leták IVČRN. Islám v ČR nechceme [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: http://www.ivcrn.cz/letak-

ivcrn/ 
6 Oznamujeme vytvoření BLOKU PROTI ISLÁMU. Islám v ČR nechceme [online]. [cit. 2017-04-11]. 

Dostupné z: http://www.ivcrn.cz/oznamujeme-vytvoreni-bloku-proti-islamu/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Docent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
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Domnívám se přitom, že je důležité zkoumat obsah jazyka, kterým se vyjadřovaly, 

protože tento politický jazyk měl reálné dopady na utváření veřejného mínění. Systém 

rámování mnou zkoumaných subjektů byl přitom podle mého názoru prostoupen 

konstrukcí obrazů nepřítele, proto je jedním z mých cílů zjistit, do jaké míry byly 

konstrukce nepřítele zastoupeny v rámovacím cyklu a jak konkrétně vypadaly. 

Důležité je také zaměřit se na to, jak se rámce měnily v souvislosti s vnějšími 

událostmi, především teroristickými útoky, jež byly spáchány tzv. Islámským státem, 

nebo jejichž pachateli byli muslimové. S cíli výzkumu korespondují i výzkumné 

otázky.  

Hlavní výzkumná otázka se týká rámování obecně, kdy se ptám: Jaké rámce 

IVČRN a Blok proti Islámu využívají při svých projevech a jednáních? Protože se 

v práci zaměřuji na zobrazování a konstrukci nepřítele, které byly součástí rámování 

mých dvou zkoumaných subjektů, je další otázkou: Jakým způsobem Blok proti 

Islámu a IVČRN konstruují ve svých projevech obraz nepřítele? Poslední 

výzkumná otázka se týká proměn rámování v čase a zní: Jakým způsobem se 

využívané rámce těchto konkrétních organizací proměňují v čase v souvislosti 

s vnějšími událostmi? Výzkumné období bude přitom od září 2014, kdy se začíná 

islamofobní rámování ze strany IVČRN šířit do éteru v souvislosti s peticí proti 2. 

stupni registrace Ústředí muslimských obcí ČR, do konce května 2016, kdy končí 

Blok proti Islámu a klesá aktivita IVČRN. 

Teoretická část mojí diplomové práce bude rozdělena na 3 sekce. První sekce se 

bude týkat konstrukce obrazů nepřítele a islamofobie, kdy se zaměřím na to, jakým 

způsobem se v politickém jazyce konstruují a dále využívají obrazy nepřítele. 

Rozeberu zde také koncept islamofobie, který je pro tuto práci důležitý, protože se 

práce zaměřuje na dvě české islamofobní organizace. Obrazy nepřítele a islamofobii 

bych dále ráda aplikovala na teorii rámování, tedy způsob, jakým o věcech mluví 

kolektivní aktéři (IVČRN a BPI). Další sekce se tedy bude věnovat teorii rámování, 

kdy představím i specifické rámce, tzv. adversarial frames (konfliktní rámce), které se 

zaměřují právě na konstrukci a identifikaci protivníka. Poslední sekce pak bude 

věnována vývojové části rámování, kde mě zajímá, jak se rámce proměňují v čase, o 

čemž mluvil např. Klandermans a jeho 2 fáze mobilizace a využiji zde i tzv. frame 

alignment, tedy přizpůsobování rámců vlivem externích faktorů. Další část pak bude 

věnována metodologii výzkumu, kdy představím způsoby, jakým byl výzkum 
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prováděn, jakým způsobem byl konstruován výzkumný vzorek a jak byla prováděna 

analýza dat. Poslední část diplomové práce pak bude věnována prezentaci výsledků 

analýzy. Tato výsledná část bude přitom opět rozdělena na 3 části, kdy první část bude 

popisovat konkrétní rámce, které mnou zkoumané subjekty použily, druhá část se bude 

věnovat obrazům nepřítele a způsobům jejich vytváření a poslední část bude popisovat 

proměny rámování v čase. 
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2 Teoretická část 

2.1 Obrazy nepřítele a islamofobie 

Tato sekce diplomové práce se bude věnovat obrazům nepřítele a konceptu 

islamofobie. Sekce se tak týká především výzkumné otázky „Jakým způsobem Blok 

proti Islámu a IVČRN konstruují ve svých projevech obraz nepřítele?“, kdy 

víme, že obrazy nepřítele byly součástí rétoriky těchto dvou subjektů a oba subjekty 

jsou antiislamistické, tudíž jejich nepřítelem jsou muslimové a islám. Zaměřím se na 

to, v jakých případech se obrazy nepřítele využívají, jakým způsobem a na jakém 

základě jsou vytvářeny, a v neposlední řadě také na to, jak mohou ovlivnit danou 

situaci. Většina studií, které byly napsány na téma obrazů nepřítele, se týká buď 

válečné propagandy za druhé světové války, kdy šlo především o konstrukci 

židovských nepřátelských obrazů, nebo jsou to studie mapující období studené války a 

období po ní, kdy se jednalo o vzájemné konstrukce supervelmocí SSSR a USA. 

Přestože tyto studie převládají, najdeme mezi nimi i některé studie týkající se 

vyobrazování muslimů jako nepřátel. Následně se zaměřím na koncept islamofobie, 

kterou vnímám jako jeden z konkrétních typů obrazů nepřítele, který se rozšířil 

globálně a je dle mého názoru velmi aktuální. Nejprve bych chtěla poskytnout definici 

toho, co to vlastně islamofobie je, nabídnout konkrétní příklady toho, jak je rámována, 

jaké její projevy se v minulých letech ve světě vyskytovaly a jakým způsobem je 

šířena. Nakonec podám obraz o tom, jaké subjekty v souvislosti s ní vznikají, a 

nastíním, jaká je situace v České republice. 

2.1.1 Vytváření obrazů nepřítele 

„Absolutizace nepřátelství - démonizace či odlidštění nepřítele – je druhou 

stranou idealizace lidské přirozenosti jako v zásadě dobré, tedy umožňující, aby se 

všichni lidé stali bratry. Dojde k tomu ovšem teprve tehdy, až budou v poslední bitvě 

násilně eliminovány všechny zlé výjimky z této dobré přirozenosti. Předpokladem 

nastolení totálního, věčného míru je tedy totální, vyhlazovací válka.“ (Barša, 2011: 

177). 

V několika studiích nalezneme zmínky o tom, že vytvoření obrazu nepřítele je 

výsledkem psychologického procesu. Proto se i zkoumání obrazů nepřítele věnuje 

mnoho především psychologických teorií. Vychází se z teorií jako teorie sociální 

identity, in-group/out-group teorie, sociálně-kognitivní teorie týkající se zpracovávání 
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informací, teorie stereotypů, stigmatizace a další. Při vytváření obrazů nepřítele se 

čerpá především z postojů a přesvědčení, názorů, hodnot, pojmů, vnímání, poznání, 

víry, vlastností, kulturních tradic, mýtů, ale také historie. Vytváření obrazů nepřítele 

souvisí velmi úzce s konstruováním identit, které je součástí každodenních interakcí. 

Tyto konstrukce jsou výsledkem jak sociálního jednání, tak použité rétoriky. Sdílená 

identita a její konstrukce jsou přitom klíčové pro vytvoření kolektivních aktérů, 

kterými bezesporu iniciativa Islám v ČR nechceme a její organizovaná nadstavba Blok 

Proti Islámu jsou (Eckhardt, 1991: 87; Silverstein, 1989: 903; Holt, Silverstein, 1989: 

4; McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 656; Silverstein, Holt, 1989: 160, 167; Novikova, 

2012: 556; Barša, 2011: 121; Diani, 1992: 8-9). Eckhardt ve svém textu „Making and 

Breaking Enemy Images“ definuje nepřítele jako „osobu nebo skupinu lidí, kterou 

jsme připraveni zranit nebo zničit, navíc cítíme oprávnění tak činit. Obraz nepřítele je 

ale skutečně pouhým obrazem nebo vjemem, který je zakotvený v hodnocení druhých 

jako špatných nebo zlých“ (Eckhardt, 1991: 87). Důraz je kladen na slovo obraz. 

Tento termín je důležitý právě proto, že je flexibilní a lze ho použít v mnoha 

významech. Může to být pouze význam, kterého se jednotlivci drží ve svých 

představách, může to být sdílená představa mezi lidmi, skupinou nebo kolektivním 

aktérem o někom nebo o něčem, ale může to být i konkrétní obrázek, tedy vizuální 

podoba něčeho nebo někoho, ať již formou fotografie, obrázku v televizi nebo 

v novinách. Vytvořený obrázek je pak jakousi kognitivně-afektivní konfigurací 

vnitřních duševních a vnějších vizuálních obrazů, které si vytváříme na základě mnoha 

vlivů, zmíněných výše (Holt, Silverstein, 1989: 3; Silverstein, 1989: 903). 

Zásadní otázkou zůstává, proč a v jakých situacích je nutné nepřítele, nebo jeho 

obrazy vytvářet? Lze vést válku bez nepřítele? Může vzniknout konflikt bez toho, že 

bychom proti někomu stáli? Mohou kolektivní aktéři prosazovat své zájmy bez toho, 

že by identifikovali problém nebo situaci a zároveň tak identifikovali něco nebo 

někoho, kdo je za daný problém nebo situaci odpovědný? Domnívám se, že na tyto 

otázky lze odpovědět ne a souhlasili by se mnou i autoři studií o obrazech nepřítele. 

Například Eckhardt tvrdí, že vést válku či konflikt bez nepřítele je téměř nemožné, 

stejně tak Novikova potvrzuje důležitost obrazů nepřítele ve svém výzkumu týkajícím 

se sporu o Náhorní Karabach mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Zdá se, že obrazy 

nepřítele slouží jako motivační stimul k vytvoření národní vůle, kolektivní identity 

nebo sdílené potřebě proti někomu bojovat, na někoho útočit nebo někoho nenávidět. 
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Ať už se jedná o útoky slovní či fyzické, obrazy nepřítele zde hrají určitou roli 

(Eckhardt, 1991: 87, 92; Novikova, 2012; Holt, Silverstein, 1989: 2). 

Hlavními cíli obrazů nepřítele je rozšířit nebo zachovat moc, potlačit opozici 

nebo mobilizovat co nejvíce lidí k akci nebo k připojení se při prosazování určité 

myšlenky (Novikova, 2012: 566; Silverstein, 1989: 907). Někdy jsou obrazy nepřítele 

účelně využívány k legitimizaci násilí a nenávisti. Dobře vytvořený obraz nepřítele 

dokáže vyvolat u jedinců, skupiny nebo i celého národa takové pocity, že může dojít 

ke změně ve vnímání určitých osob nebo skupiny jako nebezpečných nebo 

nežádoucích. Pak i použití násilí a nenávist k tomuto „druhu“ lidí se zdají být 

oprávněnými. Příkladem může být systematická konstrukce identity Židů za druhé 

světové války nebo zobrazování Afroameričanů ze strany Kukluxklanu. Tyto dva 

příklady ukazují, že linie, podle níž se obrazy nepřátel vytvářejí, jsou různé. Často se 

jedná o náboženství, rasu, etnicitu, kulturu, třídu, ale i např. ohrožení ekonomické 

situace státu nebo nějaké skupiny obyvatel (Eckhardt, 1991: 89-90, 94; Silverstein, 

1989: 904; Novikova, 2012: 550; Steuter, Wills, 2009: 9; Dodge, 2012: 466; 

McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 663; Cooper, 2011: 3-4). 

Konstrukce obrazů nepřítele je hrou, ve které se subjekty snaží nastolit 

myšlenkový konsensus nejlépe s širokou veřejností. Ale jakým způsobem a na základě 

čeho se tento konsensus vytváří? Jak se konstruují obrazy nepřítele? Vytváření obrazů 

nepřítele je vysoce systematickým procesem, kdy dochází k vytváření symbolického 

jazyka, repertoáru, který ti, jež mají slovo, používají. Je zkonstruován celý systém vír, 

jež jakoby zkonstruuje celou identitu našeho protivníka. Tento systém je postupně 

pěstován, velmi opatrně tak, aby nakonec posloužil svému účelu a přinesl kýžené 

ovoce. Plody, v našem případě důsledky vytvořených obrazů nepřítele, mohou být 

různé. „Nepříteli“ může být přiřčeno stigma, které ho zdiskredituje na dlouhou dobu 

dopředu. Rozšířením významů do široké veřejnosti a následným neustálým 

opakováním těchto významů ve veřejném diskursu může dojít k tomu, že přiřčené 

vlastnosti jsou objektivizovány, stávají se z nich normy a lidí již nedokážou vnímat 

oponenta jinak než jako nepřítele. Je vytvořen „model“ vnímání, který pak má 

důsledky pro přímou zkušenost s danými jedinci. Vytvoření takového obrazu je 

samozřejmě cílem těch, kteří chtějí vyvolat proti nepříteli nějakou akci. Ať už to byly 

v minulosti například válečné konflikty, ale třeba i genocida, účelem může být 

například jen zvýšení bezpečnostních opatření vůči nějaké skupině, zpřísnění 
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imigrační politiky atd. (Eckhardt, 1991: 88; Dodge, 2012: 30; Steuter, Wills, 2009: 9; 

Novikova, 2012: 552; Smith, 1996: 203; Cooper, 2011: 4-5). 

2.1.2 Způsoby konstrukce obrazu nepřítele 

Jedním z nejjednodušších způsobů vytváření těchto obrazů je odsuzovat jedince 

nebo skupinu za to, že neuznávají nebo nedodržují hodnoty pro nás důležité. Vhodnou 

se v tomto případě jeví oblast lidských práv a jejich porušování. Odsuzování a 

vylučování se ale děje na základě různých kritérií a já bych nyní chtěla popsat ty 

způsoby, které jsou nejčastěji popisovány v odborné literatuře. Je na místě zdůraznit, 

že způsoby, které popíši, se nedějí odděleně, ale často je využíváno mnoho těchto 

způsobů zároveň (Cooper, 2011: 3-5; Ottosen, 1995: 98; Pokliatska, 2015: 94). 

Konstrukce hranic je jedním z nejzákladnějších způsobů k vytvoření obrazů 

nepřátel. Jednoduché rozlišení na „my“ versus „oni“ je součástí každodenního jednání 

a toto vymezování se učíme již od dětství. Typicky toto rozlišení najdeme již 

v klasickém prohlášení rodičů „neotvírej dveře cizím lidem“. Rodiče nás tím učí 

rozlišovat mezi bezpečím a nebezpečím, a to platí i obecně v rétorice „my“ versus 

„oni“. Je to právě teorie in-group/out-group, která nám říká, že je „bezpečné“ být 

součástí nebo v přítomnosti „my“, ať už se jedná o rodinu, třídu ve škole, etnickou 

skupinu nebo celý národ, zatímco ti, kteří jsou součástí „oni“, jako cizí lidé, jiný 

národ, mohou být nebezpeční a zlí. Dostáváme se tedy k binárním opozicím, kdy se s 

„my“ versus „oni“ pojí další protiklady. Základním protikladem je právě „my jsme 

dobro, oni zlo“. A právě tato opozice je do nás vtloukána již od dětství - ať již rodiči či 

populární kulturou. V dětské literatuře, televizních pořadech, pohádkách… Všude 

najdeme tuto tolik typickou opozici. Přitom například školy by měly ve své podstatě 

sloužit jako „učitelky“ občanských hodnot jako je například tolerance odlišností, ať už 

se jedná o postižení, jinou barvu pleti nebo jiné náboženství… Když se pak podíváme 

na případ Francie a „aféru šátků“, které se táhne již od roku 1989, kdy byly tři 

muslimské dívky vyloučeny ze školy za to, že si odmítly sundat muslimský šátek, tak 

vidíme, že tato role školy je s neustálým vymezováním se vůči někomu narušena. 

Takto jednoduchý způsob je často tím nejúčinnějším, protože nevytvoří jen identitu 

nepřítele, ale zkonstruuje i identitu tohoto „my“, které se může stát celou národní 

identitou (Silverstein, Holt, 1989: 167; Pokliatska, 2015: 92; Smith, 1996: 208; 

Steuter, Wills, 2009: 9,11; Ottosen, 1995: 98; Dodge, 2012: 465-466; Holt, 
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Silverstein, 1989: 4; Mcveigh, Myers, Sikkink, 2004: 656; Cooper, 2011: 4,6; Barša, 

2011: 37-38, 42-43). 

S tím souvisí i další způsob ustavování obrazů nepřítele a to je konstrukce podél 

nacionalistické linie. Tento způsob vychází z etnocentrické perspektivy, kdy 

definujeme vlastní kulturu nebo národ jako ten nejlepší, jako ten, který je nadřazen 

všem a měl by být vzorem pro ostatní. Tímto způsobem se ustavuje i samotná národní 

identita, protože každý národ se ustavuje odlišením od národa jiného čili nemůže 

existovat jeden národ, aby zároveň neexistoval cizinec. Často dochází k tomu, že je 

vlastní národ nebo skupina považována za nadřazenou všem ostatním, a proto je i 

často spojována s hodnotami jako morálka, mír, svoboda, inteligence, solidarita s 

druhými a zároveň „nepřítel“ bývá označován jako nemorální, hlásající nesvobodu, 

primitivně smýšlející, porušující lidská práva, nestarající se o obecné blaho atd. 

Nepřátelské obrazy na nacionalistické linii vznikají také proto, aby se upozornilo na 

obranu národní identity před cizím a jiným. Zde lze opět jako příklad uvést 

francouzskou „aféru šátků“ (Eckhardt, 1991: 89-90; Silverstein, 1989: 903, 906; 

Ottosen, 1995: 98; Link, Schulte-Sasse, 1991: 33; Barša, 2011: 37-38, 65-66, 120). 

Cílem vytvořených obrazů je vyvolání pocitu nebezpečí a strachu. Tyto emoce 

mohou být tak silné, že může dojít ke změně vnímání. Informace jsou vnímány 

zkresleně, zjednodušeně, vnímání je zúžené, a to kvůli prostředkům, které jsou při 

vytváření těchto obrazů využívány. Někdy jsou vlastnosti a popisy oponentů tak 

extrémní, že dochází k jakémusi odlidštění nepřátel. Při procesu dehumanizace jsou 

v mnoha případech využívány metafory, kdy nejčastěji dochází k přirovnáváním ke 

zvířatům, dochází ale také k démonizaci nepřátel (Silverstein, 1989: 904, 906; 

Silverstein, Holt, 1989: 161, 166-167; Novikova, 2012: 556; Steuter, Wills, 2009: 9; 

Dodge, 2012:466; Pokliatska, 2015: 92; Cooper, 2011: 5-6; Ottosen, 1995: 99). 

Steuter a Wills se zaměřili na odlidšťující diskursy v kanadských mediích, které se 

týkaly muslimů a islámu. Právě zvířecí metafory zde hrály významnou roli. Objevilo 

se přirovnávání ke hmyzu nebo krysám. Pronásledování nepřítele bylo znázorňováno 

jako lov, nebo hon na zvířata, dopadení bylo zaznamenáno jako uvěznění do klece. 

Nejednalo se ale jen o zvířecí metafory, nepřítel byl přirovnáván i k různým chorobám 

nebo virům (Steuter, Wills, 2009: 8-9, 12). Podobně i dle Linka a Schulte-Sasseho 

docházelo v osmdesátých letech v Německu k přirovnávání žadatelů o azyl 

k povodním nebo k „teroru z pouště“ (Link, Schulte-Sasse, 1991: 34). 
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Stereotypizace je dalším způsobem vytváření obrazů nepřítele a diskreditace. 

Stereotyp je zjednodušenou reprezentací reality, nějaké lidské vlastnosti, postoje nebo 

projevu, který ale určitým způsobem deformuje předlohu, a to například tím, že 

zdůrazňuje či přímo zveličuje určitou vlastnost nebo charakteristiku nějakého subjektu 

nebo osoby. Stereotyp má hodnotící podstatu a funguje jako soud. Je spojen se 

vznikem předsudků, jež jsou většinou typicky diskriminační, a to podél rasových, 

etnických, genderových nebo třídních linek. Stereotypy vychází z každodenního 

života, ale jsou hojně šířeny především v mediálním diskursu (Burton, Jirák, 2001: 

188-191). Typickým příkladem může být zobrazování žen jako slabšího pohlaví nebo 

Romů jako nepracujících lidí, kteří žijí jen z dávek. Stejně tak se symbolem islámu 

stávají zahalené a zneužívané ženy. Stereotypy byly dle Pokliatské hojně využívány 

jak v textové, tak v obrazové formě během období studené války, a to jak ze strany 

Sovětů, tak ze strany Američanů. Opět i Steuter a Wills nalezli příklady stereotypů 

v kanadských mediích, jako např. Západ jako racionální a Východ jako barbaři. Podle 

Silverstein se předsudky vůči Sovětům promítaly i do americké populární kultury 

(Pokliatska, 2015: 92; Steuter, Wills, 2009: 11-12; Silverstein, 1989: 909; Barša, 

2011: 26). 

Se stereotypozací pak souvisí i proces generalizování. Při tomto procesu dochází 

k zobecňování například nějaké vlastnosti, která je pak připisovaná celé řadě subjektů, 

které jsou nějakým způsobem podobné předloze. „Čím dokonaleji je (objekt) popsán, 

změřen, zvážen a zařazen, tím víc je redukován na jednotlivý případ zvláštní esence 

(psychické či sexuální úchylky, etnické kategorie, Orientu, islámu, arabsko-muslimské 

civilizace), tím méně je svobodným příslušníkem obecného lidského druhu, člověkem, 

s jehož emocemi a postoji by výzkumník mohl soucítit a s jehož zápasy by mohl 

solidarizovat.“ (Barša, 2011: 31). Můžeme přitom říct, že generalizovaní je 

pozůstatkem antropologické etnografie, kdy základním předpokladem bylo, že 

výzkumník je oddělený od zkoumané skupiny, jejíž identita se vymezovala na základě 

fyzických znaků, psychických vlastností, jazyka, atd. Pokud se pak identita odvozuje z 

jednoho z těchto znaků (např. barva pleti), pro publikum se pak tyto subjekty jeví jako 

homogenní masa a už není schopné vidět jedinečnost jednotlivých subjektů, ale vidí 

pouze nerozlišitelnou „hmotu“. Při vytváření obrazů nepřítele se navíc generalizování 

většinou provádí pomocí zdůrazňování negativních vlastností, tudíž výsledkem může 

být stigma pro obrovské množství lidí, které ale ve skutečnosti vzniklo na základě 
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charakteristik, které má jen malá skupina. Zařazením jedince pod skupinovou 

vlastnost se vytrácí jeho individualita a dochází k dehumanizaci tohoto jedince. Dle 

Steutera a Willse se jedná o jednu z nejzákladnějších a nejvíce nebezpečných strategií 

při vytváření obrazů nepřítele, protože může mít dalekosáhlé důsledky i pro obrovské 

množství „nevinných“ lidí. Jako příklad uvádějí rétoriku, která vznikla v důsledku 

teroristických útoku 9. 11. 2001, kdy bylo u popisu a výrocích o teroristech neustále 

připomínáno jejich náboženské vyznání (islám) a jejich původ (obecně Arabové), což 

vedlo ke generalizaci, že všichni Arabové a muslimové jsou teroristé. Začal se tak 

vyvíjet koncept islamofobie, který popíši níže (Steuter, Wills, 2009: 9, 12; Cooper, 

2001: 5; Barša, 2011: 30-31, 112). 

Vytvořené obrazy nepřítele narušují vnímání lidí tím, že jsou vytvořené pomocí 

prostředků, jejichž účelem je měnit toto vnímání. Nenarušují tak jen to, jakým 

způsobem budeme oponenta vnímat, ale také to, jak s ním budeme jednat. Obrazy 

nepřítele jsou obvykle určitým způsobem hodnotícím soudem, skrze nějž tak vzniká 

určitá zaujatost publika, jež tyto obrazy přijímá. Navíc ne vždy jsou tyto obrazy 

založené na pravdivých informacích, ale jak jsem se snažila ukázat výše, často se 

jedná spíše o klam. Připisujeme třeba určité skupině vlastnosti, které z nich má jen 

málokdo. Navíc se mohou tyto konstrukce zakládat i na lživých informacích. Účelem 

těchto obrazů pak pravděpodobně není nějaký užitek, ale spíše destrukce. Problémem 

je, že ne vždy má publikum dostatek informací, důkazu nebo znalostí na to, aby 

dokázalo rozhodnout, zda jsou obrazy nepřítele, které jsou prezentovány, založené na 

pravdě nebo lži. Obrovským problémem je navíc to, že v mnoha případech nemají lidé 

žádnou vlastní zkušenost s popisovaným nepřítelem, a proto přijímají tyto obrazy 

nekriticky a zprostředkovaně, ať již od jiných lidí, politických elit, ale především 

z médií. Tyto zprostředkované informace pak bývají již samy určitým konstruktem 

(Eckhardt, 1991: 88-91; Silverstein, 1989: 905, 907-908; Silverstein, Holt, 1989:166; 

Novikova, 2012: 556; Cooper, 2011: 5). To může být i případ České republiky, kde je 

populace muslimů velmi nízká, jak jsem zmínila výše, a občanům tak chybí přímá 

zkušenost s nimi. ČR navíc ani během evropské migrační krize nebyla cílovou zemí 

(muslimských) imigrantů, do ČR jich přišlo málo a většině obyvatel tak chyběla i 

zkušenost s migranty a uprchlíky. Přesto zde získaly antiislamistické organizace 

množství sympatizantů na základě svých prezentovaných obrazů nepřítele a rámování 
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během migrační krize. To dokazuje, že média, sdělovací prostředky, politické elity a 

kolektivní aktéři drží velkou část moci při vytváření obrazů nepřítele a diskursu. 

Média vždy hrála a pravděpodobně budou hrát i v budoucnosti důležitou roli jak 

při vytváření obrazů nepřítele, tak při jejich šíření. V minulosti byl především tisk 

hojně využíván při šíření válečné propagandy. Navíc v dnešním přetechnizovaném 

světě mají média mnohem větší dopad než kdy dřív. Nejde už jen o tiskoviny, ale 

s rozšířením televize a internetu se rozšířily jak mediální kanály, tak jejich dopad. 

Obrovskou výhodou těchto mediálních kanálů je to, že mohou v jeden okamžik 

působit na obrovskou část publika a mohou používat vizuální materiál. Ten v mnohem 

větší míře působí na emoce, než kdyby se jednalo jen o psaný text. Dříve pouze v 

novinách používané karikatury, které často pracují se stereotypizací a předsudky a 

které jsou ve většině případech velmi kontroverzní, dnes najdeme téměř všude. Stejný 

dopad mohou mít i fotografie, které by měly vždy o něčem vypovídat. Tudíž i v těchto 

případech se vybírají takové fotografie, které ještě více zesílí titulky a texty. Podobné 

dopady mají pak filmy, seriály a zpravodajství v televizi. Vizualizace nepracuje navíc 

jen s domněnkami, jak to může být u mluveného slova, ale představuje jakýsi důkaz o 

tom, že se zobrazené věci skutečně staly. Přesto ale mohou být vytržené z kontextu a 

právě v tom média drží moc při zprostředkovávání informací (Silverstein, 1989: 904, 

909; Silverstein, Holt, 1989: 166; Pokliatska, 2015: 92; Steuter, Wills, 2009: 9-10; 

Ottosen, 1995: 98; Holt, Silverstein, 1989: 2; Link, Schulle-Sasse, 1991: 34).  

Stejně tak elity mají obrovskou moc při vytváření a šíření obrazů nepřítele. 

Především politické elity mohou manipulovat tyto obrazy pro vlastní vytyčené cíle a 

mohou používaným repertoárem výrazů nastolit určitou rétoriku nebo diskurs, který se 

dle jejich pozice může stát i oficiální rétorikou vlády nebo pak celého národa. 

Takovou politickou rétoriku nastolil např. Hitler za druhé světové války, americký 

prezident Reagan v období studené války nebo americký prezident Bush po 

teroristických útocích 9. 11. 2001 (Silverstein, Holt, 1989: 166; Pokliatska, 2015: 93). 

Nastolená rétorika a diskurs pak mohou být přebírány a rozšiřovány i dalšími 

kolektivními aktéry. To byl dle mého názoru i příklad IVČRN a Bloku proti Islámu, 

když se začaly odkazovat například na výroky prezidenta, nebo když jim politici 

svými vyjádřeními k migrační krizi, kvótové politice EU a teroristickým útokům, 

otevřeli obrovské možnosti k rámování, a právě konstrukci obrazů nepřítele. Protože 
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se jedná o antiislamistické aktéry a rétorika se tak v jejich případě točila kolem 

islamofobních obrazů a rámců, navážu nyní kapitolou o islamofobii. 

2.1.3 Co je to islamofobie? 

Termín islamofobie je často spojován s termínem xenofobie. V souvislosti 

s islamofobií mluví Barša o tzv. nové xenofobii, kdy dochází k posunu od partikulární 

obrany národa a rasy, k liberální obraně univerzálních práv jednotlivce. Hlavním cílem 

xenofobie tak už není rasa, etnicita nebo kultura jedince, ale přidává se náboženství a 

ideologie. Terčem staré xenofobie byli navíc především Židé a judaismus, zatímco 

nová xenofobie se zaměřuje na Araby a islám (Barša, 2011: 77-80). Termín 

islamofobie je také často spojován s rasismem, kdy dochází ke konstrukci etnicity a 

náboženství muslimů takovým způsobem, že vzniká jakási nová rasa, kterou pak jako 

negativní znak nese určitá skupina populace (Bowe, Makki, 2016: 544). Někteří autoři 

mluví o islamofobii také jako o novodobé ideologii nebo „zdravém rozumu“, kdy je ve 

společnosti vytvořena sada přesvědčení a předpokladů, jež ovlivňují společenské 

jednání, formuje porozumění, vnímání a postoje, omezují myšlení a podporují 

vylučovací praktiky vůči muslimům, islámu a Arabům obecně, a to jak v sociální, 

politické, tak ekonomické sféře (Bowe, Makki, 2016:544; Yazdiha, 2014: 268; Kumar, 

2010: 255; Mareš, 2014: 218). 

Ale jak můžeme tedy islamofobii definovat? Definice islamofobie již poskytlo 

mnoho autorů, kdy se v některých případech tyto definice různí, ale ve své podstatě se 

shodují v několika bodech. Vybrala jsem tedy nejdůležitější aspekty těchto definic, 

které by měly být důležité pro analýzu této práce, a definuji tedy islamofobii takto: 

„Islamofobie je nepodložené nepřátelství, přehnaný neoprávněný strach, nenávist, 

nevybíravé negativní postoje a pocity, předpojatý názor, odmítání, vylučující nebo 

negativně reaktivní chování na základě negativních stereotypů a předsudků, vedoucí 

k nespravedlivé diskriminaci, marginalizaci či vyloučení jednotlivých muslimů, 

komunity muslimů, Arabů a islámu jako takového ze společenského, politického a 

občanského života“ (Bowe, Makki, 2016: 543-544; Stein, Salime, 2015: 383; Pratt, 

2015: 205; Bonansinga, 2015: 829; Bleich, 2011: 1585-1586). 

Jak vidíme v definici, islamofobii můžeme považovat za jeden z konkrétních 

obrazů nepřítele, který vypovídá o muslimech, Arabech nebo islámu jako takovém. 

V kapitole o vytváření obrazů nepřítele jsem mluvila o tom, že jsou často 
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konstruovány tak, aby vyvolávaly strach, negativní pocity odlišnosti nebo nenávist 

s využitím stereotypizace, předsudků, generalizace atd. Z definice islamofobie, kterou 

jsem zde předložila, je zřejmé, že za použití těchto prostředků má vyvolat stejné nebo 

podobné pocity, jako obrazy nepřítele. Proto ji tedy považuji za konkrétní typ obrazů 

nepřítele a nyní bych ráda popsala její konkrétní projevy, které vyplynuly z některých 

studií. 

2.1.4 Projevy islamofobie 

Přestože termín islamofobie byl poprvé použit již na konci 19. století pro 

vyjádření nesmiřitelných odlišností islámu a muslimů od křesťanského světa, za 

přelomový okamžik, kdy dochází ke světovému boomu islamofobních nálad, lze 

považovat teroristické útoky 11. září 2001, které se odehrály ve Spojených státech 

amerických, v New Yorku a ve Washingtonu. Po těchto útocích dochází k rozšíření 

islamofobní rétoriky především u vládních představitelů, a to nejen v USA. Poté se 

islamofobie šíří v dalších vlnách jak kvůli několika teroristickým útokům v Evropě, 

tak kvůli nárůstu počtu islámských imigrantů (Mareš, 2014: 206; Bowe, Makki, 2016: 

543; Leudar, Marsland, Nekvapil, 2004: 243; Fisher et al, 2007: 373-374). 

„Tváří“ politizace islamofobní rétoriky se po teroristických útocích 9. 11. 2001 

stal bezesporu americký prezident George W. Bush. Ten ve svých projevech často 

používal vymezení in-group/out-group, kdy zdůrazňoval, že „my“ jsme Američané, 

kdo utrpěli ztrátu, zatímco „oni“ islámští teroristé spáchali tyto „ohavné“ činy 

(Leudar, Marsland, Nekvapil, 2004: 243, 246; Kumar, 2010: 254-255). Bowe a Makki 

zmiňují ve svém textu islamofobní rámec, který byl často používaný po útocích 9. 11. 

2001 a nazývají ho „Islámská hrozba“. Tento rámec se především vyznačoval 

vymezováním in-group/out-group, kdy opět Američané byli in-group a vše co je 

islámské, bylo identifikováno jako out-group. Tento rámec byl dle jejich analýzy navíc 

silně spojen s morálním hodnocením loajality, jež byla založena na vlastenectví, 

nacionalismus a ochraně národních hodnot a území. Z rámování „my“ versus „oni“ 

navíc jasně vyplývá, že žádný jednotlivec nemůže být součástí obou skupin, tedy 

žádný muslim nemůže být považován za Američana a zároveň žádný Američan 

nemůže vyznávat islám (Bowe, Makki, 2016: 550, 553). To opět odkazuje k vytváření 

obrazů nepřítele, kdy jsou tyto obrazy často vytvářeny podél nacionalistických linií 

s vymezením na in-group a out-group.  



26 
 

Jak jsem zmínila výše, při vytváření obrazů nepřítele dochází často ke 

generalizování, a tak není překvapením, že i v islamofobii je generalizování stěžejním 

prostředkem k identifikaci nepřítele a mobilizaci. Jedním ze způsobů generalizace je 

v tomto případě omezení identity jedince pouze na jeho náboženskou příslušnost. To 

pak znamená, že identita muslima se stává jedinou lidskou identitou jedince. Není 

důležité, zda je něčí otec, bratr, učitel, prodavač atd., ale dominantní charakteristikou 

je jen to, že je muslim. A muslim se v islamofobii rovná nepřítel. Opět tak vzniká 

homogenní nerozlišitelná masa (Lathion, 2015: 135; Pratt, 2015: 205; Bonansinga, 

2015: 828). Love ve svém textu mluví o jiném typu generalizování ve spojitosti 

s rasovou ideologií především v USA, a to na základě fyzických fenotypových znaků. 

Přestože ve Spojených státech žijí široce rozmanité skupiny, dochází k tomu, že na 

základě především fyzických znaků, jsou všichni „házeni do jednoho pytle“ s názvem 

„muslim“. Jinými slovy dochází k tomu, že je vytvořen jakýsi „rasový deštník“, pod 

který se na základě určitých charakteristik vejde obrovská skupina jedinců, ať už se 

skutečně jedná o muslima či nikoliv. Islamofobií je pak postiženo mnohem větší 

množství jedinců, kterých by se v jiných případech islamofobie nedotkla a vzniká tak 

pro ně určité stigma. Znaky, které jsou pro tuto generalizaci charakteristické, nejsou 

pouze odstíny pleti, ale i např. turban, hidžáb, vous, atd. Démonizování jsou tak 

všichni Arabové, přestože ne všichni Arabové jsou muslimové a všichni muslimové 

nejsou Arabové (Love, 2009: 402-405; Kumar, 2010: 260-261). 

Kumar v roce 2010 publikovala text „Framing Islam: The resurgence of 

Orientalism during the Bush II era“, ve kterém analyzovala především politický 

diskurs ve Spojených státech po teroristických útocích 9. 11. 2001 a identifikovala zde 

pět islamofobních rámců, které byly nejčastěji používany a které zároveň odrážejí 

jedny z klíčových a nejčastěji užívaných stereotypů o islámu a muslimech. Jednalo se 

o:  

1. Islám jako monolitické náboženství 

2. Islám jako unikátně sexistické náboženství 

3. Muslimové nejsou schopni myslet racionálně a vědecky 

4. Islám je neodmyslitelně násilnický  

5. Západ šíří demokracii, zatímco Islám šíří terorismus (Kumar, 2010: 254-

257). 
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Stereotyp a zároveň rámec, kdy je islám považován za monolitické náboženství, 

je často používaný a jeví se jako „nadrámec“, z kterého pak vycházejí další rámce. 

V tomto stereotypu je důležité to, že islám je líčen jako monolitický celek, ve kterém 

neexistují žádné nuance, žádné alternativní praktiky a významy, žádné rozdíly napříč 

islámskou náboženskou obcí. Islám je pak vidět jako monolitický blok, ze kterého 

nemohou žádní muslimové vystoupit. Je to jednotné, fanaticky věřící, soudržné 

společenství s jediným úhlem pohledu, což se jeví jako nebezpečné. Islám je také 

viděn v tomto rámci jako statické fundamentální náboženství, které nedokáže reagovat 

na společenské změny, modernizaci nebo vývoj ve světě, a je tedy zpátečnické. Tento 

rámec vychází z orientalistické představy, že všichni muslimové jsou barbaři, islám 

jako náboženství je založen na hodnotách, které jsou neslučitelné s dalšími 

náboženstvími, což vede k představě „střetu civilizací“ a ohrožení „západních 

hodnot“. Západní společnost by se tedy měla bránit pokračující islamizaci, protože 

jinak dojde ke zničení americké i evropské kultury. Tento rámec je často provázen 

apokalyptickými scénáři, kdy muslimové nastolí totální válku, aby zbyli jen ti, kteří 

uznávají Alláha. Jedná se tak zároveň o typický obraz nepřítele, který má vyvolat 

strach a nenávist (Kumar, 2010: 258-261; Bowe, Makki, 2016: 541; Lathion, 2015: 

136-137; Stein, Salime, 2015: 383).  

Druhým zásadním rámcem je „islám jako unikátně sexistické náboženství“, kdy 

se islámský šátek stává hlavním symbolem patriarchální nadvlády islámu. Islámské 

ženy jsou viděny jako nesvobodné, v soukromí utlačované a vždy mužům podřízené 

figurky, jejichž práva jsou omezována na úkor vlastního rozvoje. Někteří autoři v této 

souvislosti zmiňují „břemeno bílého muže“, kdy západní svět má pocit, že islámské 

ženy musí být zachráněny z útlaku a boj proti terorismu znamená také boj za práva žen 

a dětí. Zahalené ženy se stávají symbolem ohrožení západního světa islamizací 

společnosti a zároveň se jedná o typický obraz nepřítele vytvořený pomocí 

stereotypizace. Je to nejen symbol pro utlačování a sexismus, ale také symbol 

odlišnosti. „Aféra šátku“ se ve Francii stala přesně tímto symbolem boje proti 

islámské hrozbě, navíc i jako symbol osvobození utlačovaných žen (Kumar, 2010: 

261-262; Bonansinga, 2015: 828-829; Barša, 2011: 26, 37-38, 46). 

Třetím rámcem, který Kumar identifikovala, byl „muslimové nejsou schopni 

myslet racionálně a vědecky“. Ten opět vychází z orientalistické představy 

barbarského, iracionálního, nevědeckého, primitivního islámského východu, zatímco 
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západními hodnotami jsou osvícenský rozum, racionalita, věda, pokrok a zvídavost. 

Často se objevují předsudky, že muslimové jsou pouze náboženští fanatici, kteří jsou 

neosvícení a nevzdělatelní, a proto nejsou schopni se integrovat do západní kultury. 

Do této diskuze se zapojil i papež Benedikt XVI., když při svém projevu v roce 2006 

řekl, že katolicismus je spojen s rozumem, zatímco islám s násilím a nedostatkem 

rozumu (Kumar, 2010: 258, 264-265; Pratt, 2015: 214;  Lathion, 2015: 139). 

Další identifikovaný rámec říká, že „islám je neodmyslitelně násilným 

náboženstvím“. Tento stereotypní rámec je často vyžíván v médiích, kdy jsou 

muslimové a jejich praktikování víry vykreslováni jako agresivní. Objevily se také 

karikatury proroka Mohameda s bombou nebo s šavlí, které mají publiku sdělit, že 

islám je násilný a destruktivní již ze své podstaty. Rámec je spojován i se sexistickým 

rámcem, kdy ženy jsou zobrazovány jako v soukromí utlačované a omezované oběti. 

K těmto výkladům navíc pomáhají zprávy o ukamenování žen za nějaký hřích nebo 

zprávy o sebevražedných útocích ve jménu víry (Kumar, 2010: 260, 267; Fisher et al, 

2007: 374; Lathion, 2015: 135).  

Jedním z nejčastějších a také velmi klíčových rámců při rámování islamofobie je 

rám „islám šíří terorismus“. Zvyšující se počet teroristických útoků (11. 9. 2001 USA, 

11. 3. 2004 Madrid, 7. 7. 2005 Londýn, 7. 1. 2015, 13 a 14. 11. 2015 Paříž, 22. 3. 2016 

Brusel…) způsobil změny v politickém klimatu a tedy i politickou rétoriku vůči 

islámu. Islamofobní stereotyp mluvící o muslimech jako teroristech se začal šířit skrze 

média do celého světa. Prezentace teroristických útoků v médiích má za následek 

zvýšení nesnášenlivosti a skepse jak proti muslimům, kteří již žijí v USA nebo 

v Evropě, tak vůči imigrační vlně. Jakýkoliv útok je nyní v médiích okamžitě líčen 

jako islámský teroristický útok bez toho, že by byly tyto informace nějak podložené. 

Objevují se zprávy o tom, že Korán přímo vybízí k terorismu a že mešity jsou centrem 

radikalizace. Každý muslim je pak líčen jako hrozba (Kumar, 2010: 270; Passini et al, 

2012: 331; Kallis, 2015: 28, 30, 34; Fisher et al, 2007: 373-374; Bonansinga, 2015: 

828, 830; Love, 2009: 411; Bowe, Makki, 2016: 550-551). Jasným účelem 

předchozích dvou rámců je vytvořit nepřítele tak, jak jsem popisovala výše. Má 

vyvolat především strach a nenávist, zároveň může sloužit k legitimizaci protiakce 

vůči muslimům. 
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Uprchlická krize a imigrační vlna způsobila vznik ještě dalšího významného 

rámce, který se prolíná s ilamofobií a který bych nazvala jako „anti-imigrační rámec“. 

Dochází v něm k tomu, že jsou např. upřednostňováni křesťanští uprchlíci na úkor 

muslimských. K tomuto rámci např. v ČR přispěly i prohlášení ze strany prezidenta 

Zemana, který se vyjádřil k tomu, že uprchlíci z jiných kultur nejsou vítáni. Imigranti 

nejsou zobrazování v tomto rámci jen jako hrozba, ale i jako konkurence při 

zaměstnávání a programy těchto subjektů často útočí na ekonomickou deprivaci svého 

publika (Markowitz, Peshkova, 2016: 272-274; Kallis, 2015: 30-31; Hafez, 2015: 19-

21, 23).  

Všechny tyto zmíněné rámce způsobily především v Evropě vznik 

extremistických pravicových subjektů, ať již stran, hnutí nebo dalších kolektivních 

aktérů. Extrémní pravice využívá při rámování prvky nacionalismu, xenofobie nebo 

rasismu, a v posledních letech se v souvislosti s islamofobií zaměřila na anti-imigrační 

rámec. Nejprve se počet těchto subjektů zvýšil v západní Evropě, především 

v Německu, Francii a Velké Británii, poté se tyto subjekty začaly objevovat i ve 

střední a východní Evropě (Mareš, 2014: 205-206; Goodwin et al, 2016: 4; Pratt, 

2015: 205). Zajímavostí je, že přestože se zvyšuje nárůst radikální pravice, v roce 

2010 se odhad o počtu muslimské populace v Evropě pohyboval kolem 6 %, 

s odhadovaným nárůstem na 8 % do roku 2030 (Lugo, Cooperman, 2011). Krajně 

pravicové subjekty se vyznačují aktivistickým jednáním, kdy často využívají 

k mobilizaci a propagaci demonstrace a veřejné projevy. K šíření svých myšlenek také 

používají internet, především pak sociální sítě (Mareš, 2014: 220; Goodwin et al, 

2016: 4-5). 

Co se týče českých islamofobních nálad, v roce 1996 proběhlo několik 

protestních akcí proti výstavbě první mešity v Brně. Významnější islamofobní politiku 

poté propagovala Národní strana (založena v roce 2002, zrušena 2013), která nejprve 

propagovala proti-islámský kontroverzní snímek Fitna, poté se přihlásila i k hanobení 

mešity v Praze, kdy na její plot umístila prasečí hlavu. Dále se v ČR objevila také 

malá islamofobní skupina kolem webových stránek Eurabia.cz (Mareš, 2014: 209-

219). I v ČR byla přítomná tzv. „aféra šátku“, kdy bylo studentkám zdravotní školy 

v roce 2013 zakázáno nosit hidžáb. K islamofobii pak přispívala rétorika ze strany 

politických elit, prezidenta Miloše Zemana, nebo politika Tomia Okamury. 
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V posledních letech se pak nejvýznamnějšími staly dva subjekty, iniciativa Islám v ČR 

nechceme a z ní vzniklá nadstavba Blok proti Islámu (Bonansinga, 2015: 831-833).  

Tyto dva subjekty jsou zároveň předmětem výzkumu této práce. Oba tyto 

subjekty využily diskurs, který byl během migrační krize vytvořen politickými elitami, 

přetvářely ho k vlastní potřebě a přispěly k jeho dalšímu šíření. Ve své rétorice 

používaly obrazy nepřítele, kterými byli muslimové a islám, využívaly tedy specifické 

obrazy nepřítele v podobě islamofobie.  Proto jednou z mých výzkumných otázek je 

„Jakým způsobem Blok proti Islámu a IVČRN konstruují ve svých projevech 

obraz nepřítele?“. Islamofobní obrazy nepřítele budu nyní aplikovat na teorii 

rámování, protože prostupovaly celým rámovacím cyklem mnou zkoumaných 

subjektů. 

2.2  Teorie rámování 

Pro vysvětlení dynamiky, směřování a formování sociálních hnutí a kolektivních 

aktérů, ale také k vysvětlení jejich mobilizačního potenciálu a toho, jak je jejich 

mobilizační schopnost úspěšná, se několik let používala vysvětlení skrze teorii 

mobilizace zdrojů, teorie nových sociálních hnutí a skrze procesy politických 

příležitostí. Od 80. let 20. století se však v návaznosti na dramaturgickou sociologii 

Ervinga Goffmana začíná rozvíjet teorie nová, tzv. teorie rámování sociálních hnutí 

(Benford, Snow, 2000; Snow, Benford, 1988; Ruiz-Junco, 2013: 48). Protože obrazy 

nepřítele byly součástí rámování IVČRN a Bloku proti Islámu, tato sekce by měla 

popsat samotný koncept rámování, který kolektivní aktéři využívají při svých 

jednáních a mobilizaci sympatizantů. Měla by tak teoreticky ukotvit hlavní 

výzkumnou otázku, která se ptá „Jaké rámce IVČRN a Blok proti Islámu využívají 

při svých projevech a jednáních?“. Rámování se dominantě rozvíjelo v tradici 

sociálních hnutí7 8. Je typickým nástrojem mobilizace kolektivních aktérů, kterými 

                                                           
7 Pojem sociální hnutí představuje velmi širokou oblast, které se věnuje spousta autorů, a proto jen velmi 

složitě hledáme jednotnou definici tohoto konceptu. Přestože se definice odlišují, můžeme u všech definic 

najít několik společných znaků. Ty ve svém textu na základě definic a teorií jiných autorů sumarizoval Diani 

v roce 1992. Autor zde vychází ze 4 základních přístupů k analýze sociálních hnutí a to teorie kolektivního 

chování (Turner a Killian), teorie mobilizace zdrojů (Zald a McCarthy), teorie politického procesu (Tilly) a 

teorie nových sociálních hnutí (Touraine a Melucci)(Diani, 1992: 3). Definice, která pak ze syntézy 

zmíněných teorií vznikla, říká, že sociální hnutí jsou sítě neformálních interakcí mezi množstvím aktérů, kteří 

sdílejí kolektivní identitu a jsou angažováni v politickém nebo kulturním konfliktu, kterým chtějí podpořit či 

zastavit sociální změny (Diani 1992: 13). 
8 V minulosti se měnily i cíle jejich působení. Zatímco stará sociální hnutí se snažila působit především na 

stát a byla nápomocná při procesu demokratizace (della Porta, 2013), nová sociální hnutí se snaží působit na 

problémy každodenního života a potvrzování vlastní identity. Proměňovala se i identita aktérů působících 
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jsou i mnou zkoumané subjekty IVČRN a Blok proti Islámu. Ty splňují i znaky, které 

Diani definoval pro sociální hnutí a které lze aplikovat na kolektivní aktéry.  

Prvním společným znakem je, že jsou to sítě neformálních interakcí, a to mezi 

množstvím individuí, skupin nebo organizací (Diani, 1992: 7-8). Druhý znak jsou 

sdílená přesvědčení a solidarita, jež odkazují ke kolektivní identitě, kterou sdílejí 

zainteresovaní aktéři. Právě vytváření kolektivní identity, která se vytváří na bázi 

sdílených názorů a solidarity, se zdá jako klíčové pro mobilizaci lidských zdrojů, tedy 

přívrženců a sympatizantů kolektivních aktérů. Sdílené názory jsou zdrojem 

přináležení, kdy aktéři sami sebe identifikují jako členy a vymezují svými myšlenkami 

hranice svého subjektu. Odlišují se pak jako celek od těch, kteří sdílejí jiné názory a 

mají odlišnou kolektivní identitu. Nelze však vždy mluvit o naprosté homogenitě 

myšlenek, navíc i v rámci hnutí nalezneme odlišné interpretace názorů (Diani, 1992: 

8-9; Snow, Benford, 1988: 197-199; Znejebánek 1997:28). Dalším znakem jsou pak 

kolektivní akce ke konfliktním otázkám. To znamená, že sociální hnutí jsou zapojena 

do kulturních či politických konfliktů, kterými chtějí podporovat či zastavit určitou 

sociální změnu. Posledním znakem, který však nemusí být vždy splněn, jsou pak akce, 

které se primárně vyskytují mimo institucionální sféru a rutinní procedury sociálního 

života (Diani, 1992:7-12). 

Těmto znakům tak odpovídají i IVČRN a BPI. Ty jako kolektivní aktéři 

seskupily nejen běžné občany, ale spolupracovaly i s politickým hnutím Úsvit – NK a 

dalšími politickými osobnostmi. Svou identitu a hranice vytvářely na základě 

sdílených názorů a zároveň na základě vymezování se vůči svému nepříteli – 

muslimům a islámu. Samy se vztahovaly také ke kulturním i politickým konfliktům, 

když využily politický diskurs, ve kterém politické elity definovaly nejen migrační 

krizi jako politický problém, ale příchod muslimských uprchlíků jako ohrožení 

kulturních hodnot národa. Při svém jednání využívaly i petice, pořádali demonstrace a 

protesty. 

                                                                                                                                                                                
v těchto hnutích. Zatímco identita aktérů ve starých sociálních hnutích se formovala především na třídní či 

socio-profesní bázi, identita aktérů nových sociálních hnutí již takto nefunguje. Sdílená identita sice zůstává, 

ale báze, na které se vytváří, se proměňuje. Již to není třídní či socio-profesní příslušnost, ale spíše ta kulturní 

či světonázorová (Barša, Císař, 2004). 
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2.2.1 Co je rámování? 

Jak jsem již zmínila výše, teorie rámování vychází primárně z interpretativní 

dramaturgické sociologie Irvinga Goffmana, kterou koncipoval v rámci perspektivy 

symbolického interakcionismu. Goffman ve své práci z roku 1974 definuje rámce jako 

schémata interpretace, jenž jednotlivcům umožňují lokalizovat, vnímat a identifikovat 

události v rámci jejich žitého světa a světa obecně (Goffman 1974: 21, in Benford, 

Snow, 2000:614). Goffman tím dle mého názoru odkazuje k tomu, že člověk 

interpretuje to, co vidí a co prožívá, čímž konstruuje svou vlastní realitu, žitý svět, ve 

kterém jedná a který mu pomáhá přežívat v obecném světě. Člověk tak dává svému 

jednání smysl.  

Na interpretaci je založena i teorie rámování. Tato technika je stejně jako 

Goffmanova interpretace dynamickým, pokračujícím a nikdy nekončícím procesem, 

v němž dochází k neustálému přehodnocování, opětovnému zdůvodňování, revidování 

a formování nových výkladů reality, významů světa, dané situace a používaných 

rámců (Benford, Snow 2000: 611; Snow et.al 1986: 467,471). Rámování využívají 

kolektivní aktéři jako strategické jednání, při kterém vytvářejí, interpretují a tvarují 

významy a myšlenky takovým způsobem, aby zmobilizovali, co nejvíce svých 

potenciálních sympatizantů, zacílili na nejrůznější skupiny, byli podporováni 

veřejností, získali zdroje, případně také demobilizovali své odpůrce nebo mohli 

vytvářet koalice. Tímto procesem se snaží vybudovat silnou organizační základnu, 

která by jim měla umožnit ovlivňovat politická rozhodnutí, a tím přispět k dosahování 

jejich stanoveného cíle. Rámování vytváří sociální solidaritu, kterou se dané subjekty 

odlišují od opozice. Představitelé jednotlivých kolektivních aktérů pak pomocí rámců 

vykreslují události tak, že se potenciálním přívržencům zdá smysluplné se k nim 

připojit, vytvářejí novou sociální realitu a diskurs, kterým se o věcech mluví (Benford, 

Snow 2000: 624; Fuist 2013: 1047; McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 655, 657; Snow, 

Benford 1988: 198). Jedná se tak především o rétoriku, jež je kolektivními aktéry 

využívána k mobilizaci sympatizantů a jež využívá politický jazyk, který chce tato 

práce zkoumat. 

Vytvořené rámce a interpretace pak odkazují k druhému společnému znaku 

kolektivních aktérů tak, jak jej definoval Diani, tedy ke sdíleným názorům a 

přesvědčení, které dávají vzniknout kolektivní identitě. Vzniklé rámce a kolektivní 

identita vymezují hranice působení těchto aktérů (Diani, 1992: 8-9, McVeigh, Myers, 
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Sikkink, 2004: 657). Teorie rámování se ve své podstatě snaží spojit sociálně-

psychologické a strukturální či organizační faktory participace a mobilizace 

kolektivních aktérů. Proces rámování se neodehrává v kulturním ani strukturálním 

vakuu, ale je ovlivněn řadou sociálních, kulturních a strukturálních externích faktorů, 

jako například strukturou politických příležitostí, kulturním kontextem a také 

omezeními týkajícími se cílového publika (Benford, Snow 2000: 627-628, Snow et.al 

1986: 476). 

Rámování je poměrně flexibilní technika. Přizpůsobuje se a proměňuje se na 

základě vnějších událostí, protipohybů oponenta, veřejného mínění, ale také interakcí 

s ostatními subjekty, jako jsou sociální nebo politická hnutí a další elity. Kolektivní 

aktéři, ale i jejich kampaně mohou být řízené elitami, které si vytvořením nebo i jen 

podporou takovýchto subjektů zvyšují volební šance. Pomocí kolektivních aktérů 

mohou politické elity upozornit na nějaký problém, který se na politickém poli neřeší 

nebo je opomíjen, stejně tak se někdy politické strany mohou spojit s takovýmito 

subjekty a vytvořit tak nový politický subjekt. Navíc elity mohou často nabídnout 

zdroje, které jim chybí. Jedna ze zásadních věcí, která může vznikat díky podpoře ze 

strany elit, je institucionální legitimita. Pokud se na demonstraci, nebo jiné protestní 

veřejné akci objeví někdo z politické elity, veřejně podpoří myšlenky, jež subjekt 

zastává, nebo se podobným způsobem vyjádří o oponentovi, na kterého se aktér 

zaměřuje, automaticky dává jejich projevům část institucionální legitimity, která může 

zvýšit jejich mobilizační potenciál (Hedley, Clark, 2007: 28; Knight, Greenberg, 2011: 

325-326; D’Errico, Poggi, 2012: 460-465). V tomto případě lze opět zmínit např. účast 

prezidenta Zemana na demonstraci Bloku proti Islámu na Albertově 17. listopadu 

2015, kdy přinejmenším legitimizoval problém nebezpečí muslimských uprchlíků a 

islámského náboženství pro bezpečnost a kulturu v ČR. Legitimitu však nezískávají 

tyto subjekty jen od elit, ale mohou ji získat i samy svým jednáním. Právě způsob, 

jakým rámují, je v tomto bodě důležitý. 

2.2.2 Rámce kolektivního jednání 

Rámce, které vznikají při technice rámování a které se snaží o mobilizaci 

potenciálních participantů, označujeme jako rámce kolektivního jednání (collective 

action frames). Můžeme říct, že jsou to zaměřené významy a přesvědčení, jež inspirují 

a legitimizují kampaně, program a jednání kolektivních aktérů. Pomáhají nám v 

konkrétní problematické situaci definovat, co nebo kdo nese vinu za danou situaci či 
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problém, jaká mohou být následná řešení a na jakých požadavcích je nutné trvat, aby 

došlo ke zlepšení situace. Rámce kolektivního jednání jsou nejvíce závislé na 

kulturním kontextu, ve kterém jsou vytvářeny, když se opírají o již existující kulturní 

významy, ideologie, přesvědčení, hodnoty, zvyky, mýty, vyprávění nebo politický a 

mediální diskurs. Tento kulturní kontext spolu s tím strukturálním dělá rámce 

specifickými. To znamená, že i když je nějaký rámec kolektivního jednání úspěšný v 

mobilizaci v nějaké konkrétní zemi nebo situaci, neznamená to, že lze tento rámec 

přenést do jiného strukturálního a kulturního kontextu s očekáváním, že i zde úspěšně 

zmobilizuje řadu potenciálních členů. Cílové publikum, které žije vždy ve specifickém 

kulturním a strukturálním prostředí, je neopomenutelným omezením pro vytváření 

těchto konkrétních rámců (McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 655; Benford, Snow, 

2000: 614-615, 628-630). 

I zde lze poukázat na situaci v České republice. "Česká republika patřila dlouhá 

léta mezi země, které byly uzavřené před světem. Neměli jsme zkušenosti s velkým 

počtem národností, které se chovají jinak, respektují jiné hodnoty, opírají se o jiné 

tradice, jinak komunikují a mají jiná očekávání než my - Češi. I když od změn, které 

nastaly v naší zemi po roce 1989, uběhlo už více než deset let a my jsme ušli velký kus 

cesty novým směrem, stále se u nás objevuje strach z cizinců, strach z neznámého, 

strach z někoho, kdo vypadá jinak než my - xenofobie." (Šišková, 2001: 9). Kulturní 

prostředí zde bylo tedy vždy spíše uzavřené a nedalo se příliš mluvit o multikulturním 

zázemí. Tento kulturní kontext spolu s tím strukturálním, kdy se jednalo především o 

politickou rétoriku kolem migrační krize, umožnil kolektivním aktérům, jakými jsou 

IVČRN a BPI, vytvořit specifické rámce kolektivního jednání. 

Kolektivní aktéři se snaží rámce vytvořit tak, aby se dotkly co největšího 

publika. Proto dochází k neustálé revizi rámců kolektivního jednání. To je také důvod, 

proč se rámce často liší v rozsahu působení. Některé mohou být relativně otevřené a 

pružné ve svých výkladech, když se snaží dotknout co nejširšího publika. Naopak 

některé rámce jsou spíše inklusivní a tuhé, když se zaměřují pouze na zájmy určité 

skupiny nebo konkrétní problém (McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 655; Benford, 

Snow, 2000: 614-615, 618, 628-630). Dle Benforda a Snowa jsou rámce kolektivního 

jednání charakteristické dvěma hlavními složkami. V první řadě se jedná o k akci 

orientované funkce, tzv. klíčové úkoly rámování (core framing tasks), v druhé řadě se 
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jedná o interaktivní diskursivní proces týkající se především procesu přizpůsobování 

rámců a procesu artikulace rámců (Benford, Snow, 2000: 615,623).  

2.2.3 Core framing tasks – klíčové úkoly rámování 

Klíčovými úkoly rámců kolektivního jednání je pomocí několika kroků 

přitáhnout co nejvíce individuí do kolektivního aktéra a přimět je k jednání dle jejich 

interpretovaných požadavků. Tři zásadní kroky rámování přitom dělíme na tzv. 

diagnostické rámování, prognostické rámování a motivační rámování. Během těchto 

tří kroků se vytváří mobilizační kampaň a její úspěch závisí na tom, jaké strategie 

aktéři zvolí a jak tyto strategie načasují (Benford, Snow 2000: 615; Snow, Benford, 

1988:199).  

2.2.3.1 Diagnostické, prognostické a motivační rámování 

Diagnostické, prognostické a motivační rámování jsou procesy, které 

označujeme jako tzv. core framing tasks. Skrze tyto tři typy rámců kolektivní aktéři 

provádí celý proces rámování, kdy identifikují problém, nastiňují nápravu a motivují 

k akci, a jedná se tak o funkční oblast rámování. Zároveň tyto rámce nesou určitý 

obsah, kdy mě v tomto konkrétním případě budou zajímat především obrazy nepřítele, 

které v případě IVČRN a BPI, prostupovaly i diagnostické, prognostické a motivační 

rámování. Zajímá mě tedy, do jaké míry byly obrazy nepřítele použity v těchto třech 

typech rámců. 

 Úkolem diagnostického rámování je, jak již z názvu vyplývá, diagnóza 

problému, jež je závislá na identifikaci zdrojů. Znamená to, že v této fázi se kolektivní 

aktéři snaží identifikovat problém nebo situaci, kterou by svým jednáním chtěli změnit 

či vyřešit, identifikují také viníky odpovědné za danou situaci či problém, co je 

příčinou konkrétního problému a jaké jsou jeho důsledky. V rámci tohoto typu 

rámování jsou také interpretovány jednotlivé významy toho, jakou roli by aktér 

samotný měl v tomto problému, či spíše při jeho řešení hrát, vykreslují svého 

protivníka tak, aby šlo jasně odlišit, kdo je v dané situaci tím „dobrým“ a kdo tím 

„špatným“. Často v tomto procesu aktéři operují na základě rasových, etnických nebo 

náboženských linií (Benford, Hunt, 1992: 39,48; Benford, Snow, 2000: 616; 

McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 656,658; Snow, Benford, 1988: 200). V souvislosti 

s islamofobií byl analyzován Breivikův manifest, který proti-islámský terorista 

zveřejnil chvíli před tím, než v Norsku 22. července 2011 spáchal dva teroristické 
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útoky. Rámec „islám jako existenční hrozba“, kdy dojde ke zničení západních hodnot 

a sociálního státu, zde byl identifikován jako jeden z diagnostických rámců. Další 

diagnostický rámec byl „islám jako násilná ideologie“, kde Breivik popisoval historii 

násilí, dobývání a otroctví muslimů, a vykresloval islám jako v jádru brutální a 

despotickou ideologie, která ohrožuje především Evropu kvůli imigrantům. (Berntzen, 

Sandberg, 2014: 763-764, 766-767).  

Druhým krokem procesu rámování kolektivních aktérů je rámování 

prognostické. Jeho úkolem je navrhnout řešení problematické situace, kterou 

kolektivní aktéři definují během diagnostického rámování. Navrhuje se zde „plán 

útoku“, tj. jaké strategie by aktéři měli využít při samotném řešení daného problému, 

kdo je „terčem útoku“, tedy jasně specifikují, koho nebo co je potřeba změnit. Úspěch 

prognostického rámování často závisí na tom, jak dobře bylo provedeno předchozí 

rámování diagnostické, jehož cílem je právě identifikace zdroje problému. Úkolem 

prognostického rámování je pak tyto zdroje ještě více specifikovat a přímo se na ně 

zaměřit. Při tomto procesu je nutné brát v potaz i vynořující se externí faktory, jako je 

vliv médií, významy, cíle a interpretace „protihnutí“ (countermovement) nebo aktuální 

vývoj situace (Benford, Snow, 2000:616-617; Snow, Benford, 1988:201). 

V Breivikově manifestu byl stěžejním prognostickým rámcem „anti-imigrační rámec“. 

Breivik požadoval snížit či zastavit nezápadní imigraci, která ohrožuje Evropu a její 

hodnoty (Berntzen, Sandberg, 2014: 765, 768). 

Posledním klíčovým úkolem rámování je rámování motivační. Úkolem 

motivačního rámování je dle Snowa a Benforda „volání do zbraně“. Při této fázi 

dochází ke zdůvodňování participace účastníků, motivují se takovým způsobem, který 

je přesvědčí o tom, že účast je pro ně výhodná a atraktivní. Kolektivní aktéři při 

motivačním rámování pracují především se slovníkem, kdy ho volí tak, aby 

participanty k účasti přesvědčili. Je důležité, aby toto rámování otevřelo veřejnou 

diskuzi a vyzvalo širokou veřejnost. Pokud kolektivní aktér používá termíny nebo 

slovník, který je odborný a laici mu nerozumí, tak se vytrácí mobilizační potenciál. 

Často je zde potřeba přidání a vyzdvihnutí morálních hodnot, kdy pak dojde k 

přesvědčení možných aktérů o morálním závazku se zapojit. Motivační rámování 

závisí na předešlém diagnostickém a prognostickém rámování (Benford, Snow, 

2000:617; Snow, Benford, 1988:201-204). V motivačním rámováním využíval Breivik 

ve svém manifestu apokalyptická tvrzení a válečné metafory, kdy příliv migrantů 
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z východu znamená pro Evropu invazi, kulturní válku a boj o přežití. Pro 

ospravedlnění svých tvrzení používal číselné údaje např. o počtu krádeží, vražd nebo 

znásilnění ze strany muslimů, které byly značně nadsazené (Berntzen, Sandberg, 2014: 

766-767). 

Benford spolu s Huntem v roce 1992 popsali dramaturgii sociálních hnutí, ve 

které opět navázali na Ervinga Goffmana. Pomocí čtyř divadlech technik, zde popsali, 

jakým způsobem sociální hnutí kolektivně konstruují a komunikují svoji moc. Jedná 

se o techniky scripting, staging, performing a interpreting. Tyto čtyři divadelní 

techniky bych nyní krátce popsala, protože i při rámování kolektivních aktérů, a to 

především při diagnostickém, prognostickém a motivačním rámování, je samotní 

aktéři využívají. Klíčovou metodou je pro nás scripting, v rámci nějž dle autorů 

probíhají veškeré rámovací aktivity a vyrovnávací strategie, a také interpreting, jenž je 

základem pro všechny další aktivity (Benford, Hunt, 1992: 36-39, 48). 

Během scriptigu dochází k jakémusi psaní scénáře. Kolektivní aktéři zde 

definují jako při diagnostickém rámování problém či problematickou situaci, 

identifikují zainteresované aktéry (viníky za danou situaci) a nastiňují jako při 

prognostickém rámování řešení problému. Stejně jako při rámování, i zde se významy 

neustále revidují a znovu interpretují. Na rozdíl od rámování však již dochází 

k samotné koordinaci aktivit kolektivních aktérů. I zde dochází k vykreslování rolí, 

které jednotlivý aktéři v definovaném problému hrají, i zde je nutné odlišit „dobro“ od 

„zla“. Znamená to, že při scriptingu dochází k využívání morálního závazku jako 

motivačního náboje. Pomocí této techniky dochází jako ve filmovém scénáři 

k obsazení rolí. Jasně jsou tu identifikovány hlavní postavy, oběti, vedlejší postavy a 

publikum. Je zde rozvíjen slovník jednotlivých postav, jež kladou důraz na pro ně 

stěžejní motivy. Využívají také rekvizity, jejichž úkolem je vyvolat určité emoce. 

Vytváří se tak zde i obraz oponenta nebo nepřítele (Benford, Hunt, 1992: 38-42). 

Staging je interaktivním procesem, při kterém kolektivní aktéři spravují a řídí 

svou činnost, materiály a publikum, a zároveň při které se snaží demonstrovat vlastní 

představy o moci. Pomocí této techniky se snaží udržet či rozšířit svoji organizační 

základnu. Dochází zde k manipulaci určitých symbolů a významů, k propagaci a 

k uvedení kampaně do chodu. Během tohoto procesu musí kolektivní aktér brát 

v potaz aktivity protivníka a přizpůsobit své jednání (Benford, Hunt, 1992: 42-44). Dle 
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mého názoru lze za příklad stagingu ze strany IVČRN a Bloku proti Islámu považovat 

např. případ, kdy obě organizace umístily na několika místech v Praze torza 

ukamenovaných žen, čímž chtěly upozornit na nebezpečí islámu9. Tímto způsobem 

tedy manipulovaly s jedním ze symbolů islámu, zahalených zneužívaných žen, 

zároveň propagovaly svůj program, kdy se snaží zastavit islamizaci Evropy a ČR. 

Performing můžeme definovat, jako vystupovaní aktérů navenek. Během tohoto 

procesu se kolektivní aktéři snaží demonstrovat a legitimizovat svoji moc. Realizují 

akce, které si naplánovali během předchozích fází, snaží se k nim zmobilizovat své 

sympatizanty a ukázat tak svou sílu protivníkovi (Benford, Hunt, 1992: 45-46). Jedná 

se tak především o samotné demonstrace, protestní akce, nebo jiná veřejná vystoupení. 

Jako poslední autoři popsali techniku nazvanou interpreting. Interpretace je 

stěžejní jak pro Goffmanovu sociologii, tak i v procesu rámování kolektivních aktérů. 

Bez ní by nemohlo dojít ani k jedné z výše popsaných technik. Během interpretace 

dochází u individuí k vytváření významů žitého světa a aktéři vytváří významy dané 

skutečnosti. Snaží se tak najít shodu mezi žitým světem potenciálních účastníků a 

svými záměry (Benford, Hunt, 1992: 47-48). 

V následující části bych se ráda věnovala konkrétnímu typu rámců, které 

nejčastěji v odborné literatuře najdeme pod termínem adversarial frames, někdy také 

nazývaných counterframes. Ve své práci je budu dále označovat jako tzv. konfliktní 

rámce. 

2.2.4 Adversarial frames – konfliktní rámce 

Adversarial frames, dále tedy konfliktní rámce, můžeme dle některých autorů 

označovat jako konkrétní typ diagnostického rámování (Benford, Snow, 2000: 625; 

Benford, Hunt, 1995: 39; Knight, Greenberg, 2011: 325). Právě při diagnostickém 

rámování totiž nejčastěji dochází k vymezování vlastní identity kolektivního aktéra a 

jeho členů, a tím také k vymezování hranic tohoto aktéra. Dochází ale především 

k identifikaci daného problému, situace a k přiřčení viny či odpovědnosti za tento 

problém nebo situaci. Stejně jako při konstrukci obrazů nepřítele se konfliktní rámce 

zaměřují na oponenty nebo protivníky v určitých situacích, ať už se jedná o 

                                                           
9 NOVINKY.CZ. V Praze se objevily sochy ukamenovaných žen, instalovaly je protiislámské spolky. 

Novinky.cz. 12.8.2015. [online]. [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/377496-v-

praze-se-objevily-sochy-ukamenovanych-zen-instalovaly-je-protiislamske-spolky.html 
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vnitrostátní nebo mezinárodní konflikty, válečné konflikty, stavy ohrožení, politické 

diskuze, mediální přestřelky a další. Tento typ diagnostického rámování je pro mou 

práci stěžejní, protože lze obrazy nepřítele, na jejichž analýzu se tato diplomová práce 

zaměřuje, považovat za součást nebo jeden z projevů právě konfliktního rámování. 

Gamson ve svém textu „Constructing social protest“ zmiňuje, že rámce 

kolektivního jednání jsou přirozeně konfliktní. Výstavbou rámce totiž kolektivní aktéři 

identifikují antagonistu, který je vůči nim v konfliktním postavení. Prvek identity je 

zde klíčový pro mobilizační potenciál daného subjektu (Gamson, 1995:90). Při 

konfliktním rámování se však neidentifikuje pouze antagonista, ale dochází k tzv. trojí 

identifikaci. V první řadě se jedná o zformování samotného kolektivního aktéra, hnutí 

nebo iniciativy. Druhou identifikovanou figurou je publikum, tedy např. široká 

veřejnost, kterou by aktéři rádi dostali na svou stranu, svým rámováním tak 

legitimizovali svoje jednání a posílili své postavení. Poslední figurou jsou pak právě 

antagonisté, kteří stojí v konfliktu či v opozici k danému aktérovi (Knight, Greenberg, 

2011:325). Důležité především je to, aby byli antagonisté a cíle, jichž by mělo být 

dosaženo, popsáni dostatečně konkrétně. Pokud je hlavní problém, nepřítel či cíl 

popsán vágně a abstraktně, rámce ztrácí svůj mobilizační potenciál, protože 

zainteresované osoby mohou tyto problémy vnímat jako nezměnitelné. Gamson 

v tomto bodě jako příklad uvádí např. boj s chudobou v Africe, kdy tento cíl můžeme 

sice považovat za ušlechtilý, ale pokud nemáme konkrétně identifikované příčiny, 

viníky či způsoby jak cíle dosáhnout, není zde velká šance pro mobilizaci 

potenciálních participantů (Gamson, 1995:90-91). 

Proto za jeden z hlavních úkolů konfliktního rámování považujeme konkrétní 

identifikaci konkrétních lidí či skupiny, konkrétních problémů nebo situace. Pokud je 

totiž tato identifikace dostatečně konkrétní a dotýká se určitým způsobem žitých 

zkušeností potenciálních participantů nebo působí na jejich emoce, zvyšuje se tak 

mobilizační potenciál. Právě emoce dokážou přitáhnout řadu sympatizantů, protože 

pocity často umožňují vznik tzv. nespravedlivých rámců (injustice frames), které snáz 

vyvolají pocit nutného zapojení u širokého publika (Gamson, 1995: 91-96). 

Emoce však nejsou jediným účinným faktorem, jenž konfliktní rámování, a 

celkově rámování jako takové, využívá. Je to například i historický kontext, ke 

kterému se kolektivní aktéři často odvolávají (Theobald, 2015: 184). Historie je 
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účinným nástrojem, který pomáhá ilustrovat, že se určitá situace už třeba stala a měla 

dalekosáhlé důsledky. Nebo že skupina či jedinec, kterého vnímáme jako antagonistu, 

má určitou historii, na kterou bychom neměli zapomínat. Kolektivní aktéři tak 

způsobem své komunikace často otevírají dávno zapomenuté a zahojené rány. Toho 

při diagnostickém konfliktním rámování využil například i Breivik, jak jsem zmínila 

výše. Jeho rámec „islám jako násilná ideologie“ upozorňoval na historické události a 

války vedené muslimy a ve jménu islámu (Berntzen, Sandberg, 2014: 766-767). 

Při konfliktním rámování dochází tedy k vymezování se vůči druhé straně. 

Cílem tohoto typu rámování je především zdiskreditovat, napadat, kritizovat nebo 

hanobit svého oponenta či viníka za danou situaci. Je to strategické jednání, kterým 

chtějí zainteresované subjekty upevnit svou pozici a zároveň ve stejný okamžik oslabit 

pozici svého protivníka. Snaží se svého oponenta charakterizovat takovým způsobem, 

aby samy zmobilizovaly co nejvíce lidí a zároveň demobilizovaly sympatizanty druhé 

strany. Je to vysoce konkurenční proces, jehož cílem je všemi dostupnými prostředky 

vytvořit obraz nepřítele a zpochybnit jeho charakter. Konfliktní rámování považujeme 

za součást diagnostického rámování právě proto, že konkrétně definuje osoby nebo 

subjekty, které jsou odpovědné nebo vinné za danou situaci nebo problém, ale také 

přímo rámuje a dává do souvislostí jejich praktiky, morálku a charakter, které se 

stávají součástí celé jejich identity. A je to právě identita nepřítele, která je jim 

přiřčena (Knight, Greenberg, 2011: 324-325; Hedley, Clark, 2007: 28). 

Knight a Greenberg v roce 2011 provedli analýzu konfliktních rámců v oblasti 

diskurzu klimatických změn. Byly zde analyzovány rámce používané klimatickými 

vědci a zároveň jejich oponenty, kteří s jejich názory nesouhlasili a stáli tak v této 

diskuzi na druhé straně. Diskreditace oponenta se dle Knighta a Greenberga 

uskutečňuje nejčastěji na základě pěti hlavních dimenzí. Patří sem praktiky protivníka, 

dále jejich morální charakter, kompetence a kvalifikace, sociální sdružování a 

v poslední řadě reálné motivace proti zjevným motivacím (Knight, Greenberg, 2011: 

323). Téma napadání morálního charakteru oponenta přitom nacházíme v dalších 

textech a zdá se jako klíčové. Útoky proti oponentům jsou často mířeny na osobní 

hodnoty jako je integrita, poctivost, důvěryhodnost, nedostatek svobody, důstojnost a 

další (Theobald, 2015: 182; Hedley, Clark, 2007: 28; Gamson, 1995: 91; Benford, 

Hunt, 1995: 39).  
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Často se subjekty zaměřují na takové charakteristiky, které stojí v přímé opozici 

k nim samotným, protože právě tyto charakteristiky nejlépe ukazují hranice mezi 

znepřátelenými stranami. V rétorice těchto subjektů pak můžeme často identifikovat 

zkreslené, často černobílé vidění světa. Jakoby se jejich výroky a konstruované 

významy odehrávaly v binárních opozicích. Tohle je „dobro“, tohle je „zlo“. Tohle 

jsme „my“, tohle jsou „oni“. „My“ chceme pomoct, „oni“ ubližují… Tyto polarizační 

rozdíly mají jasně definovat a oddělit proti sobě stojící strany, zdůraznit tak rozdílnost, 

často vyvolat pocity strachu, nejistoty nebo ohrožení. Technikou konfliktního 

rámování jsou antagonisté vykreslováni jako nebezpeční a jejich chování a praktiky 

jako extrémní. I proto je technika dle některých autorů často spojena s morálně 

dilematickými tématy jako např. potraty nebo sexuální práva, zároveň se také většinou 

týkají problémů, které mohou mít význam nejen pro širokou veřejnost, ale i 

celosvětově, jako je imigrace, změna klimatu a další (Knight, Greenberg, 2011: 324-

325, 327; Theobald, 2015:182; Gamson, 1995:85, 99-101; McVeigh, Myers, Sikkink, 

2004: 656-657). Jak jsem již ukázala výše, všechny tyto techniky jsou typické i pro 

vytváření obrazů nepřítele. 

D’Errico a Poggi vydali v roce 2012 článek „Blame the opponent! Effects of 

multimodal discrediting moves in public debates“, ve kterém popisují umění 

diskreditace protivníka především v politických debatách, ale i kolem témat, jež jsou 

politicky významná. Dle autorů není důležité zaměřit se pouze na proces diskreditace 

oponenta, kdy se často zaměřujeme na jeho morální charakteristiky nebo praktiky, 

stejně jako v textu od Knighta a Greenberga, ale je také důležité posilovat vlastní 

image důvěryhodné a spolehlivé osoby nebo subjektu tím, že se zaměříme na tři 

základní rozměry, tj. kompetence, shovívavost a dominance. Zásadní tak není pouze 

ukázat, že oponent je ten špatný, šíří zlo, nedá se mu věřit, je nebezpečný, ale je 

potřeba budovat vlastní obraz tím, že se jasně odliší od oponenta a ukážou, že oni jsou 

ti, kterým by se mělo věřit a na jejichž stranu by se mělo přidat co nejvíce lidí 

(D’Errico, Poggi, 2012: 462). 

Ne vždy jsou konfliktní rámce vytvářeny na základě reálných faktů. Hanobení 

něčího jména tak může být naprosto vykonstruované a postavené na smyšlených nebo 

zkreslených informacích. Obvykle pak záleží na rétorických schopnostech a 

připravenosti mluvčích, protože i nepravdivé a nespravedlivé rámce mohou úspěšně 

rezonovat ve společnosti. K vykonstruování rámců se často užívají techniky jako 
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generalizování a stereotypizování, které se používají i při vytváření obrazů nepřítele, o 

nichž jsem se již zmínila výše (Knight, Greenberg, 2011:323; Theobald, 2015:184-

185; Gamson, 1995:97; D’Errico, Poggi, 2012:462). I zde lze opět zmínit norského 

islamofobního teroristu Breivika, který při rámování využil značně nadsazené a tudíž 

zmanipulované údaje o počtu trestných činů spáchaných muslimy (Berntzen, 

Sandberg, 2014: 766-767). Oponent, jehož charakteristiky a jednání jsou při 

konfliktním rámování neustále rekonstruovány a konkrétní rámce jsou znovu 

přizpůsobovány tak, aby se daný problém jevil publiku jako palčivý. Strach, 

nepřátelství a odstrašující zdůvodnění mohou pak znovu ospravedlňovat a 

legitimizovat předběžná opatření, represe nebo použití násilí (Knight, Greenberg, 

2011:327; Cooper, 2011:3; Gamson, 1995:96). 

Konfliktní rámování se přitom může jevit jako velmi účinná, ale přesto riskantní 

taktika. Jak jsem popsala výše, často je založena na napadání morálního charakteru 

protivníka, tedy jeho pověsti. To může někdy úspěšně zvýšit mobilizační potenciál, 

zároveň to ale může být vnímáno jako porušování hranic slušnosti a etiky, což může 

zdiskreditovat samotný subjekt, který konfliktní rámování strategicky využívá. Pak 

může naopak dojít ke snížení mobilizačního potenciálu. Kolektivní aktér se sice snažil 

přiřknout určité stigma svému oponentovi, ale naopak vytvořil jiné stigma pro sebe. 

Přesto i takovéto hraniční a riskantní jednání a diskreditace sebe sama, může nakonec 

vést ke zvýšení mobilizačního potenciálu. V procesu rámování, ať už rámování 

konfliktního nebo obecného, hrají velice důležitou roli média. Mediální zájem je pro 

kolektivní aktéry důležitý proto, že díky němu mohou veřejně zviditelnit jejich 

program, může díky zveřejnění v mediích rezonovat dále do široké společnosti a 

zvýšit tak jejich mobilizační potenciál tam, kde byl dříve nízký. A to i tehdy, jedná-li 

se o vyostřený konflikt mezi aktérem a dalším subjektem, nebo o kontroverzní výroky 

na úkor svého oponenta. Mediální diskurs i v tomto případě pracuje pro podporu 

konfliktního rámování (Knight, Greenberg, 2011: 324-325, 327-328; Gamson, 1995: 

86-87, 102; D’Errico, Poggi, 2012: 460-465). 

Konfliktní rámce tedy nakonec můžeme definovat takto: Jsou to způsoby, jimiž 

kolektivní aktéři kritizují, napadají, stigmatizují nebo hanobí své oponenty. 

Diskreditace, a tedy konfliktní rámce, se často zaměřují na morální charakter a 

praktiky oponenta. Aktéři se snaží zintenzivnit tyto rámce tím, že označují své 

oponenty za odlišné, nebezpečné či extrémní, čímž snižují jejich důvěryhodnost. 
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Využívají tak komunikační politiku pro legitimizaci a zviditelnění svých cílů a 

požadavků vůči svému protivníkovi. Konfliktní rámování přitom mění pohled 

samotného subjektu na svého oponenta. Ten není už jen oponentem, který stojí proti 

nám a kterého chceme porazit. Je to nepřítel, kterého je nutné odstranit. Navíc 

konfliktní rámce jsou v mnoha případech vytvářeny kolem rasových či náboženských 

linek, které jsou důležité i při vytváření obrazů nepřítele (McVeigh, Myers, Sikkink, 

2004: 663).  

2.2.5 Shrnutí rámování 

Pokud tedy shrneme zásadní body teorie rámování, rámy se stávají úspěšnými, 

pokud věrohodně, a hlavně srozumitelně popisují daný problém či situaci a navrhují 

odpovídající a možné řešení. Měly by v sobě obsáhnout hlavní zájmy, názory a 

hodnoty skupiny tak, aby bylo jasné, o co dané skupině jde. Měly by také stavět jak na 

symbolech kultury, ze které čerpají, tak na osobních zkušenostech možných 

participantů. Pokud přímá zkušenost chybí, je potřeba, aby kolektivní aktér poskytl 

zkušenost zprostředkovaně. Gamson zmiňuje, že rámce mají mnohem větší dopad, 

pokud jsou vytvořené kombinací právě kulturních a soukromých zdrojů, kdy 

kulturními zdroji myslí především mediální a politický diskurs a soukromými zdroji 

myslí především osobní zkušenosti. Mediální diskurs je v tomto bodě zásadní proto, že 

je to něco, co zná téměř každý. Jsou to filmy, to, co čteme v novinách, v knihách… 

Stejně tak politický diskurs na nás působí z různých komunikačních kanálů, novin, 

televize nebo veřejných prohlášení. Diskursy pak existují v našich hlavách a 

každodenně ovlivňují to, jak nahlížíme na svět kolem nás. Jsou veřejné, a pokud z nich 

něco neznáme, můžeme si to vždy dohledat. To je největší rozdíl oproti soukromým 

zdrojům, jako jsou osobní zkušenosti nebo např. výchova. To je náš vlastní kapitál, 

který ani naši známí s námi nemohou vždy sdílet. Navíc je nutné podotknout, že i tyto 

soukromé zdroje jsou ovlivněny veřejnými diskursy, které nás obklopují (Gamson, 

1995:86-87). Všechny tyto body mohou zásadně ovlivnit mobilizační potenciál 

kolektivních aktérů.  

Tato sekce teorie se tak snažila ukotvit výzkumnou otázku týkající se rámců, 

které Islám v ČR nechceme a  Blok proti Islámu využívaly při jednání a projevech ve 

veřejném prostoru. Částečně se však vztahovala i k otázce způsobu rámování a 

konstrukce obrazů nepřítele, kdy jsem se snažila ukázat, že obrazy nepřítele jsou 

nástrojem specifických typů rámců, tzv. konfliktních rámců. Navíc mě ve výzkumu 
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bude také zajímat, jaký podíl měly obrazy nepřítele v jednotlivých typech rámců, které 

jsem zde představila, tedy v diagnostickém, prognostickém a motivačním rámování. 

Jedním z mých cílů je také ukázat, jak se rámování a jednání kolektivních aktérů 

proměňovalo v čase. Tomu se nyní budu věnovat v následující sekci. 

2.3 Vývoj a proměny rámování v čase vlivem externích faktorů 

Protože považuji za důležité, podívat se na to, jakým způsobem se rámce 

prezentované IVČRN a BPI proměňovaly v čase vlivem externích událostí, především 

v souvislosti s teroristickými útoky, jež spáchal tzv. Islámský stát nebo jejichž 

pachateli byli muslimové, je podle mě nutné zaměřit se na to, jakým způsobem se 

může cyklus rámování měnit, vyvíjet a přizpůsobovat. Za důležité to považuji proto, 

že i z minulosti je zřejmé, že se právě islamofobní nálady a obrazy nepřítele, tedy celé 

antiislamistické rámování šířilo především v době po teroristických útocích. 

K největšímu rozkvětu islamofobních rámců a rétoriky do světového veřejného 

prostoru přitom došlo po teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu v USA 

11. září 2001. I během mnou zkoumaného období a tedy i během období, kdy 

probíhala evropská migrační krize, došlo k několika teroristickým útokům. Jednalo se 

o útoky na Charlie Hebdo 7. ledna 2015 v Paříži, útoky v noci z 13. na 14. listopadu 

2015 v Paříži, útok 12. ledna 2016 v Istanbulu, útoky 22. března 2016 v Bruselu. 

V této sekci se tak zaměřím na konceptuální rámec poslední výzkumné otázky. 

Představím zde Klandermansovy fáze mobilizace, které souvisejí s diagnostickým, 

prognostickým a motivačním rámováním. Nakonec pak představím koncept tzv. frame 

alignment, tedy přizpůsobování rámců, což je technika, pomocí níž se mění rámce 

v souvislosti s vnějšími událostmi.  

2.3.1 Konsensuální a akční mobilizace 

Klandermans v roce 1984 napsal důležitý text týkající se mobilizace a 

participace individuí v sociálních hnutích, který je stěžejním pro teorii rámování 

sociálních hnutí. Navázal v něm částečně na Goffmanovu interpretativní sociologii 

tvrzením, že individuální rozhodnutí být účastníkem akcí kolektivních aktérů závisí na 

vnímání reality individua a schopnosti aktérů interpretovat významy a tím i realitu 

takovým způsobem, jenž tyto individuální účastníky zaujme. Participace v sociálních 

hnutí je pak dle autora neustále kolísající a je ovlivněna především mobilizačními 

pokusy aktérů hnutí. Ti se neustále snaží přesvědčit co největší množství potenciálních 
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sympatizantů, že je pro ně přínosné se ke kolektivnímu aktérovi přidat, protože jejich 

cílem je získat kolektivní dobro. Důležitým faktem v mobilizaci pak je, že spojení 

mezi interpretovanými cíli a skutečností nemusí být obecně platné, ale musí být 

věrohodné a platné pro tu část populace, na kterou se kolektivní aktér zaměřuje a 

kterou chce zmobilizovat. Při mobilizaci se také zdá jako důležité vztahovat 

interpretace a významy k morálce. Tedy přesvědčit možné účastníky o tom, že připojit 

se ke kolektivnímu aktérovi je otázkou morálního závazku či morální povinností 

(Klandermans, 1984:584-585; Benford, Snow, 2000:620; Snow et al, 1986:472). 

Klandermans pak představil dvě fáze mobilizace, konsensuální a akční, které na sebe 

navazují.  

Konsensuální mobilizace je první fází mobilizace. Je dynamickým procesem, ve 

kterém se kolektivní aktéři snaží získat své podporovatele. Tento proces je ovlivněn 

jak strukturálním, tak kulturním kontextem, ve kterém aktéři operují, přičemž se skrze 

existující a vytvářené interpretace snaží najít s možnými sympatizanty shodu, čili 

konsensus. Konsensuální mobilizace se týká čtyř hlavních komponentů, a to 

definování a vyjednávání kolektivního dobra, strategií kolektivního aktéra, 

konfrontace s protivníkem (nepřítelem) a vymezením vůči němu, a v poslední řadě 

definování cíle, kterého chce dosáhnout. Techniky, které k interpretaci aktéři 

používají, mohou být často kontroverzní, ale dle Klandermanse je třeba je používat, 

aby se vymezili vůči odpůrcům a vykreslili především kolektivní dobro jako pro 

společnost hodnotné a obecně známé pro jejich cílové publikum. Na těchto 

schopnostech závisí úspěšnost této fáze mobilizace (Klandermans, 1984: 586). 

Konsensuální mobilizace se týká především diagnostického a prognostického 

rámování. Při diagnostickém rámování se totiž interpretačně vyjednávají konsensy 

potřebné pro tento typ mobilizace tím, že aktéři vyzdvihují určité významy a 

„manipulují“ realitu k obrazu svému. U prognostického rámování jsem zmiňovala, že 

je nutné pak brát v potaz i proměňující se mediální a politický diskurs, vnější faktory a 

kroky dalších kolektivních aktérů. Znovu tak dochází k vyjednávání konsensu, a proto 

se i tato fáze rámování týká především konsensuální mobilizace (Snow, Benford, 

1988: 200-201). 

Druhou fází mobilizace, kterou Klandermans popsal, je mobilizace akční. Je to 

proces, skrze který kolektivní aktér „volá do zbraně“ své participanty. Jejím úkolem je 

především dostatečně motivovat lidi k účasti tím, že využívají různé strategie, přístupy 
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a interpretace, že bojovat za konkrétní kolektivní dobro určitým způsobem je výhodné 

a atraktivní. Vždy záleží na tom, jaký typ kolektivního dobra a zároveň jaký typ 

kolektivní akce kolektivní aktér zvolí. Pro určitého člověka může být definované 

kolektivní dobro, o něž kolektivní aktér usiluje, atraktivní, ale způsob, kterým se toho 

snaží dosahovat, nemusí být ve stejnou chvíli pro stejného člověka přijatelný. I proto 

ve stejnou dobu většinou kolektivní aktéři volí více typů akcí. Kolektivní aktér by měl 

při akční mobilizaci kontrolovat dvě základní proměnné, volbu typu akce a volbu 

scény, přičemž každý typ je vhodný pro různé typy účastníků. Akční mobilizace může 

být ovlivněna i volbou typů akcí a strategií oponenta. Dle Klandermanse je důležité 

pochopit, že ne každá mobilizace má obě fáze, tedy konsensuální a akční. Akční 

mobilizace nemůže být bez předchozí fáze konsensuální mobilizace, ale po 

konsensuální fázi nemusí vždy nastat ta akční (Klandermans, 1984: 586-588, 592-

593). Tato fáze mobilizace se přitom vztahuje především k motivačnímu rámování. 

Stejně jako se akční mobilizace odvíjí od úspěchu té konsensuální, tak se i motivační 

rámování odvíjí od úspěchu diagnostického a prognostického rámování (Snow, 

Benford, 1988: 201-204). 

Navíc to, co je považováno a definováno jako kolektivní dobro, se může 

v průběhu času a také v závislosti na konkrétních vnějších situacích proměňovat. Je 

tak nutné opakovaně, znovu a znovu, vyjednávat konsensus kolektivního dobra, což je 

prováděno skrze další komponenty konsensuální mobilizace. Je tedy nutné použít 

takové strategie, které jsou v konkrétní situaci dle aktéra nejvhodnější, což znamená 

např. odkázat se v určité situaci na projev někoho jiného, například politické elity, 

která se už k situaci vyjádřila, přičemž s ní může aktér souhlasit, nebo se proti jejímu 

prohlášení vymezovat, nebo může být také vhodné v některých konkrétních situacích 

vyčkávat nebo použít umírněnější rétoriku. V případě obrazů nepřítele může být 

důležité přizpůsobovat je dle dané situace, zesílit např. rámce a obrazy, které mají 

vyvolat strach nebo ještě více poškodit oponenta. Posledním komponentem pak je 

vymezení cíle, který by měl dle Klandermanse být také přizpůsobován externím 

událostem, které mohou významně ovlivnit cíle, protože se jejich vlivem mohou 

změnit aktérem definované problémy, a tak i jejich řešení může být jiné. Na základě 

konsensu se pak promění i akční mobilizace, kdy musí kolektivní aktéři, jak jsem 

zmínila výše, zhodnotit danou situaci a scénu, kde vystupují, a zvolit vhodné akce, 

které na konsensus naváží (Klandermans, 1984: 586-588, 592-593). 
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2.3.2 Přizpůsobování rámců (frame alignment ) 

Dalšímu strategickému procesu, kdy kolektivní aktéři berou v úvahu vliv 

externích faktorů, říkáme přizpůsobování rámců, které se uskutečňuje čtyřmi procesy. 

Jsou to bridging (přemostění), amplification (rozšíření), extension (prodloužení) a 

transformation (transformace) (Benford, Snow, 2000: 624; Snow et.al, 1986: 464; 

Snow, Benford, 1988: 205).  

První technikou přizpůsobování rámců je frame bridging, kterým dochází 

k propojování dvou či více rámců se stejným ideologickým zaměřením, které spolu 

však nemusí souviset strukturálně. Dochází k tomu často proto, že kolektivní aktéři 

vytváří koalice s dalšími subjekty, ať již s hnutími nebo s jinými typy organizací, které 

sdílejí společné zájmy a kolektivní aktér se tak snaží například rozšířit své pole 

působení a svou organizační základnu. Přemostěné rámce by měly zmobilizovat další 

část publika především tím, že rozšíří sítě svého působení pomocí nových technologií 

(Benford, Snow, 2000: 624; Snow et.al, 1986:467-468). 

Frame amplification, rozšíření nebo také zesílení rámců, je druhou technikou 

přizpůsobování. Při ní dochází k idealizaci, objasnění a osvěžení hodnot a 

přesvědčení, která kolektivní aktéři zastávají. Zesílení hodnot znamená, že ze systému 

hodnot definovaných kolektivními aktéry jako důležité, se vyberou hodnoty, které 

mají dle kolektivních aktérů největší mobilizační potenciál v dané situaci a u kterých 

dojde k zesílení rámců. Znamená to, že se ještě více prohlubuje význam jejich 

důležitosti a jejich obrana je vykreslena jako nezbytná nebo morálně povinná. Dochází 

zde také k revizi obrazů nepřítele, kdy se aktéři snaží jejich „špatný charakter“ ještě 

více stereotypizovat (Benford, Snow, 2000: 624; Snow et.al, 1986: 469-472). 

Třetí technikou přizpůsobování je frame extension (prodloužení). Ta z velké 

části souvisí s žitým světem možných participantů. Kolektivní aktéři se snaží rozšířit 

své primární rámce tak, aby zmobilizovali další stoupence, kterých se po prodloužení 

dotknou významy a hodnoty, které prezentují. Snaží se rozšířit svou základnu tím, že 

ukážou přesah problému a hodnot na život jedinců, kterých by se primární rámec 

nedotknul (Benford, Snow, 2000: 625-627; Snow et.al, 1986: 472). 

Poslední přizpůsobovací technikou je pak transformace rámců (frame 

transformation). Ta přichází na řadu, když hodnoty nebo problémy, jenž kolektivní 

aktér interpretuje, přestávají rezonovat a začínají ztrácet mobilizační potenciál. 
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Kolektivní aktér tak může pociťovat potřebu zakomponovat nové hodnoty, začít 

vyzdvihovat hodnoty, které byly dříve okrajové nebo pozměnit výklad rámců. Může 

k tomu docházet i z toho důvodu, že nastanou nové skutečnosti, které problém 

ovlivňují a kolektivní aktéři vidí nové možnosti, jak zmobilizovat další sympatizanty 

(Benford, Snow, 2000: 630; Snow et.al, 1986:473-475). 

Domnívám se, že tyto dvě fáze mobilizace i techniku přizpůsobování rámců lze 

vhodně aplikovat na rámování mnou zkoumaných subjektů, které mohlo být ovlivněno 

teroristickými útoky, které se ve zkoumaném období udály. IVČRN a BPI mohly tyto 

útoky využít pro svoji rétoriku a vyjednávání konsensu, ale i pro načasování různých 

typů akcí v různou dobu. Některé protestní akce a demonstrace byly cíleně 

naplánovány po těchto útocích tak, aby prezentované rámy více rezonovaly do veřejné 

sféry a zmobilizovaly tak další sympatizanty. Proto i moje poslední výzkumná otázka 

zní „Jakým způsobem se využívané rámce těchto konkrétních organizací 

proměňují v čase v souvislosti s vnějšími událostmi?“. 
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3 Metodologie 

Protože mým cílem je zjistit, jakým způsobem dva subjekty, iniciativa Islám 

v ČR nechceme a její organizovaná nadstavba Blok proti Islámu, rámují své jednání 

ve veřejném prostoru, jakým způsobem ve svých projevech konstruují obraz nepřítele 

a zda se tyto rámce nějakým způsobem proměňují na základě vnějších okolností, budu 

v tomto výzkumu využívat kvalitativní metodologii. Cílem kvalitativního výzkumu 

totiž je pomocí řady postupů a metod odkrýt a zároveň pomocí interpretací 

reprezentovat významy, jež jsou přikládány sociální realitě a sdělovaným informacím. 

Kvalitativní výzkum je procesem hledání porozumění tomu, jakým způsobem lidé 

chápou, konstruují a interpretují sociální realitu (Disman, 2011: 285; Hendl, 2005: 50; 

Švaříček, Šedová, 2007: 17). V tomto konkrétním případě je dle mého názoru 

kvalitativní metodologie vhodnou volbou proto, že mě zajímá, jaké konkrétní 

významy oba mnou zkoumané subjekty a jejich představitelé vytvářejí a zároveň tedy 

jakým způsobem chápou sociální realitu. Rámování je přitom technikou vytváření 

významů a významy jsou ve své podstatě interpretativní. Rámce nám poskytují obraz 

o tom, jakým způsobem se mluví o určité věci, situaci či problému (Johannessen, 

2015: 18-19).  Přímo se pak zaměřuji na to, jakým způsobem IVČRN a BPI rámují 

obrazy nepřítele, tedy jak ho chápou a jaké charakteristiky mu přisuzují. Jelikož se 

jedná o islamofobní subjekty, zajímá mě, jakým způsobem v tomto případě mluví o 

islámu a muslimech. V kvalitativním výzkumu se výzkumník snaží na základě dat 

konstruovat ucelený obraz, podat informace o zvoleném tématu či problému, odhalit a 

porozumět podstatě jevu a získat o něm detailnější informace (Strauss, Corbin, 1999: 

11; Hendl, 2005: 50-52). 

Jako výzkumnou metodu jsem si zvolila analýzu dokumentů, kterou 

v kvalitativním výzkumu můžeme v širším pojetí chápat jako „analýzu jakéhokoliv 

materiálu, který je zdrojem informací relevantních cílům studie“ (Miovský, 2006: 98). 

Jedná se o systematický postup zkoumání, který vyžaduje opakované přezkoumávání a 

interpretace tak, aby byl nalezen jejich význam a pochopení. Dokument je 

společenským faktem, jenž je vytvářen, sdílen a organizovaně používán. Za dokument 

se pak považují taková data, která vznikla již v minulosti, mohla být vytvořena někým 

jiným než výzkumníkem i za jiným účelem, než je cíl daného výzkumu. Výzkumník 

se tedy zabývá daty, která již existují, a jeho úkolem je především dle cíle výzkumu 

vyhledat vhodná data a pak s nimi dále pracovat. Dokumentem je všechno napsané 
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nebo jinak zaznamenané a analýzou dokumentů se myslí intenzivní rozbor či analýza 

dat, která je prováděna z různých hledisek a jejímž cílem je zachytit, rozebrat, objasnit 

a interpretovat jedinečnost těchto dokumentů a především významů, které tyto 

dokumenty nesou. Často v nich najdeme projevy osobního nebo skupinového vědomí i 

nevědomí, hodnoty, postoje, ideje. Rozhodující je pak kvalitativní interpretace těchto 

dat (Disman, 2011: 166; Hendl, 2005: 132, 204; Miovský, 2006: 98-100; Bowen, 

2009: 27). Analýza dokumentů je považována za tzv. nereaktivní způsob sběru dat, 

protože subjektivita výzkumníka se může projevit pouze při výběru dokumentů, ale ne 

ve výběru informací. Nelze zasáhnout do charakteru ani obsahu dokumentů, a je tak 

omezena i možnost zkreslení právě subjektivním vnímáním výzkumníka (Miovský, 

2006: 189; Hendl, 2005: 132). Dokumenty mohou být buď psané, tedy ty, jež jsou 

zachyceny písmem a jedná se o dokumenty tištěné i elektronické, obrazové nebo 

zvukové, tedy ty, jež jsou zachyceny pomocí nějaké technologie, nebo o předmětné 

dokumenty (Hendl, 2005: 132; Miovský, 2006: 100; Bowen, 2009: 27). Za omezení 

zde považuji především to, že analýza dokumentů mi jako výzkumníkovi není schopna 

poskytnout určitý druh reflexivity, který bych například získala během hloubkových 

rozhovorů. 

Analytický postup při analýze dokumentů přitom zahrnuje jejich nalezení, 

výběr, čtení, syntézu dat a interpretaci a přináší různé druhy dat, ať už výňatky, pasáže 

a citace, které jsou dále organizovány do kategorií. Kombinuje se zde obsahová 

analýza s analýzou tematickou. Obsahová analýza se týká spíše první revize 

dokumentů, kdy identifikujeme příslušné informace a vyřazujeme ty dokumenty, které 

neobsahují relevantní data pro náš výzkum. Tematická analýza pak spočívá 

v rozpoznávání rámců, kategorií, vzorců, které se stávají kategoriemi pro analýzu a 

interpretaci. Je nutné dokumenty pečlivě přečíst, kódovat a konstruovat jednotlivé 

kategorie, přičemž se od výzkumníka očekává objektivita a citlivost nejen při analýze, 

ale už při výběru samotných dat (Bowen, 2009: 28, 32). Já jsem se rozhodla pracovat 

v tomto výzkumu především s výstupy z masových médií, tedy s novinami, s 

televizními a rozhlasovými programy a internetovým zpravodajstvím. 

3.1 Volba a generování dat 

Jak jsem popsala již výše, rozhodla jsem se v tomto výzkumu pro interpretativní 

analýzu dokumentů, která bude v tomto případě založena na analýze elektronického 

archivu. Analýzu elektronického archivu jsem zvolila proto, že mým zájmem je právě 
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jednání těchto dvou subjektů ve veřejném prostoru, při jejich veřejných vystoupeních 

a prohlášení, kdy se pomocí rámování snaží zmobilizovat co největší množství 

sympatizantů a zároveň se snaží svou rétorikou a použitými výrazy tvarovat sociální 

realitu. Elektronické archivy přitom slouží jako zdroje veřejných informací, protože 

vytváří datové výstupy masových médií, které jsou tedy veřejným vlastnictvím a díky 

archivu jsou pro mě dostupné. Výhodou navíc může být to, že během krátkého času 

dokážu pomocí elektronického archivu shromáždit množství dat i o poměrně delším 

časovém období a uplynulých událostech. Dokumenty zde jsou navíc stabilní, protože 

už do nich nelze zasahovat. I přesto existuje v datech určitá selektivnost, což není 

problémem jen využití elektronického archivu, ale celkově analýzy dokumentů. 

Vybírám totiž jen ty dokumenty, které jsou pro mě dostupné a mohou tak chybět data, 

která bych například získala během rozhovorů nebo z jiných zdrojů. Navíc faktická 

média sama fungují na selektivnosti informací, kdy samy sdělovací prostředky 

vybírají, které události jsou důležité, které by mohly zvednout sledovanost nebo 

čtenost, které by se měly zveřejnit nebo které informace je nutné znovu zopakovat. 

Stejně tak dochází často k zviditelňování negativních událostí nebo kontroverzních 

výroků (Alexander, 2006: 81). Přesto se domnívám, že analýza dokumentů s využitím 

elektronického archivu je vhodnou volbou pro analýzu rámování, protože mi podle 

zadaných kritérií poskytne data, kterými skrze média mnou zkoumané subjekty 

přispěly k vytvoření konkrétního veřejného diskursu. 

Pro svou práci jsem si vybrala elektronický archiv Anopress IT. Ten spolu 

s jednotlivými vydavateli vytváří databázi monitoringu českých médií a archiv, který 

sahá až do roku 1996. Najdeme zde především plné texty z periodického tisku, a to jak 

z novin, tak z některých časopisů, dále doslovné transkripce televizních a 

rozhlasových pořadů, včetně zpravodajství, diskusních pořadů a rozhovorů, ale jsou 

zde monitorovány i některé internetové zprávy10. Dokumenty pro analýzu však nebyly 

vybírány náhodně, ale jednalo se o plánované systematické vyhledávání v archivu. 

Data tak byla získána prostým účelovým výběrem podle zadaných kritérií. 

Prvním kritériem výběru v archivu Anopress byla volba sledovaných médií, ve 

kterých budeme vyhledávat a jež budou zdrojem dat pro tento výzkum. Jelikož mě 

zajímá rámování, jednání mnou zkoumaných subjektů ve veřejném prostoru, nechtěla 

                                                           
10 O nás. ANOPRESS IT [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://www.anopress.cz/anopress 
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jsem se soustředit pouze na nějaký určitý region, kde by jednání těchto subjektů mohlo 

ovlivnit jen malou část populace, ale zajímají mě rámce, které působí na široké 

publikum, rozhodla jsem se pro analýzu zvolit data z celonárodních médií. Myslím tím 

taková média, ke kterým má možnost přístupu celý národ. Anopress přitom 

shromažďuje několik typů medií, které tomuto kritériu vyhovovaly. Pro vyhledávání 

jsem tak zvolila nejprve kategorii celostátních deníků, kdy Anopress nabízí Aha!, 

Blesk, Haló noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta Dnes a 

Právo. Dále jsem zvolila vyhledávání v kategorii rozhlasu, kde Anopress monitoruje 

Alter Eko, ČRo Dvojka, ČRo Plus, Frekvence 1, Radio Impuls a Radiořurnál. 

V jednotlivých rádiích jsou sledovány především zpravodajské relace, diskusní pořady 

nebo rozhovory a Anopress nabízí jejich doslovné transkripce. Dále jsem vyhledávala 

data v kategorii televize, kde jsem z nabízených zdrojů zvolila ČT1, ČT2, ČT24, 

NOVA, Prima Family a TV Barrandov. I v tomto případě se jednalo především o 

zpravodajství a diskusní pořady, kdy archiv opět nabízí jejich doslovné transkripce. 

Dalším zdrojem pak bylo internetové bulvární zpravodajství, kde zdroj dat 

představovaly servery Ahaonline.cz, Blesk.cz a Reflex.cz. Poslední zdroj dat 

představovalo internetové zpravodajství, kde jsem vybrala čtyři nejznámější, 

aktualne.cz, novinky.cz, zpravodajstvi24.cz a zpravy.idnes.cz11. V tomto kritériu jsem 

tak vyřešila i otázku místa, kdy jsem se tedy soustředila na celé území ČR a ne pouze 

na určité regiony. 

Dalším kritériem při výběru dat, byla otázka času. Rozhodla jsem se vyhledat 

data pro období od 1. 9. 2014 do 31. 5. 2016. Počátek sledovaného období jsem si 

takto zvolila proto, že v září 2014 se iniciativa Islám v ČR nechceme dostává do 

hledáčku médií po tom, co vydává výzvu k podepsání petice proti 2. stupni registrace 

Ústředí muslimských obcí ČR, a do veřejného prostoru se tak začíná šířit jejich 

rétorika ohledně muslimů a islámu. Zásadní pro výzkum pak je období od počátku 

roku 2015, a to proto, že v lednu 2015 vypuká tzv. evropská migrační (uprchlická) 

krize, kdy do Evropy proudí množství migrantů a uprchlíků z východu a jihu, 

především z muslimských zemí. Nejsilněji tato krize pak pokračovala během celého 

roku 2015 až přibližně do října 2016, kdy se dostala do politického jazyka jak na 

mezinárodní, tak na tuzemské politické scéně a IVČRN i Blok proti Islámu byly téměř 

                                                           
11 Sledovaná média. ANOPRESS IT [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: 

http://www.anopress.cz/sledovana-media 
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v celém tomto období velmi aktivní. Navíc v mnou zkoumaném období došlo 

k několika teroristickým útokům, ke kterým se přihlásil buď tzv. Islámský stát, nebo 

jejichž pachateli byli muslimové. Mezi nejvýznamnější útoky v mnou sledovaném 

období patřil útok na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo 7. 

ledna 2015 v Paříži, útoky v noci z 13. na 14. listopadu 2015 v Paříži, útok 12. ledna 

2016 v Istanbulu, útoky 22. března 2016 v Bruselu. Tyto útoky jsou pro mou práci 

důležité, protože jednou z mých výzkumných otázek je, zda se využívané rámce těchto 

konkrétních organizací proměňují v čase v souvislosti s vnějšími událostmi, především 

právě v souvislosti s teroristickými útoky. Další událostí, kterou je dle mého názoru 

nutné sledovat, pak bylo navržení a prosazování kvótové politiky Evropské unie, kdy 

první návrh padl v dubnu 2015, první verze se začala v politice řešit v červnu a v září 

ji následovala verze druhá. Blok proti Islámu pak byl na konci května roku 2016 

rozpuštěn a později se rozštěpil na více subjektů. To ochromilo i iniciativu IVČRN, 

která po této události zažívala vnitřní rozpory a její aktivita byla velmi nízká. Proto 

jsem jako konec období zvolila datum 31. 5. 2016, kdy tedy jeden z mých 

zkoumaných subjektů končí a druhý je téměř neaktivní. 

Korpus dat byl pak generován s použitím několika klíčových slov. Jednalo se o 

názvy obou organizací a to i v různých používaných verzích a zkratkách, dále pak byla 

připojena jména hlavních představitelů BPI. Seznam klíčových slov tak obsahoval 

následující výrazy: Blok proti Islámu, BPI, Islám v ČR nechceme, Islám v České 

republice nechceme, IVČRN, Martin Konvička, Jana Volfová, Petr Hampl. 

Vyhledávání v Anopressu přineslo celkem 1781 dokumentů (zpráv), které bylo nutné 

projít a následně vytřídit. 

3.2 Analýza dat 

Analýza v kvalitativním výzkumu se řídí induktivní logikou, kdy po nasbírání 

dostatečného množství dat začíná pro výzkumníka další fáze, ve které se začínají 

v datech hledat pravidelnosti, opakující se témata a významy. Poté může výzkumník 

formulovat předběžné závěry, pro které následně hledá další oporu v datech (Disman, 

2011: 287; Švaříček, Šedová, 2007: 24). 

Zprávy vygenerované archivem na základě zadaných kritérií představovaly pro 

můj výzkum zdroj informací, nebyly však jednotkou analýzy. V jednotlivých 

dokumentech jsem se zaměřila především na přímou řeč či citace, kdy se vyjadřoval 
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nějaký představitel BPI nebo IVČRN, nebo se jednalo o tisková prohlášení atd., a 

nešlo tak o parafrázování ze strany médií. Přesto je nutné si uvědomit, že i média 

selektivně vybírají ty nejzajímavější výroky a sama mají částečně vliv na rámování 

kolektivních aktérů, které je skrze ně prezentováno. Jednotkou analýzy pro výzkum 

pak byly ty pasáže vygenerovaných zpráv, kde se vyjádření nebo citace nacházely a 

v kterých bylo možné identifikovat rámce. Z datového souboru tak byly vyřazeny 

dokumenty, kde byla pouze zmínka o mnou zkoumaných subjektech, ale nebyla zde 

žádná vyjádření, která by bylo možné analyzovat. Často se také stávalo, že různé 

zprávy, především z celostátního periodického tisku informovaly o stejných 

událostech a citovaly stejná vyjádření. Přestože se jednalo o duplikáty a vyjádření 

k interpretativní analýze byla použita jen z jedné zprávy, byly i tyto duplikáty 

zaznamenány jako další případ rámování, aby bylo jasné, jaký podíl mají obrazy 

nepřítele v rámování těchto subjektů a který rámec byl v mnou zkoumaném období 

nejsilnější. Nakonec tak bylo použito pouze 202 zpráv (dokumentů), které skutečně 

obsahovaly výpovědi nebo tisková prohlášení některého z představitelů mnou 

zkoumaných subjektů. Tyto zprávy obsahovaly celkem 398 výroků k analýze. V 

jednom výroku však bylo možné identifikovat i více rámců, protože jednotlivé rámce 

se nevylučují, ale doplňují a společně utvářejí ucelenou rétoriku, kterou pak mnou 

zkoumaní aktéři používali. Četnosti do části týkající se proměny rámování tak byly 

počítány na rámce, nikoliv na výroky. 

Následně bylo provedeno otevřené kódování. Jedná se o operaci, kdy jsou 

dokumenty, v mém případě vygenerované texty, rozbity na jednotky. V tomto případě 

budou jednotky tvořeny přímou řečí, citacemi a vyjádřeními, a následně jim budou 

přiřazeny kódy s ohledem na výzkumné otázky, s nimiž dál pracujeme (Švaříček, 

Šedová, 2007: 211-212). Data byla průběžně kódována a analyzována tím způsobem, 

že jsem je neustále rozebírala a skládala, a tím vytvářela kategorie, tedy rámce. 

V tomto procesu tak došlo k identifikaci klíčových slov, opakujících se frází, 

stereotypů a hodnotících soudů, které IVČRN a BPI používaly. Jednotlivé kódy byly 

nejprve vytvářeny ad hoc, kdy jsem je vytvářela na základě právě klíčových slov, 

stereotypů, opakujících se frází atd. v souvislosti s výzkumnými otázkami a tedy 

tématy, která jsou stěžejní pro tento výzkum. To mi umožnilo vytvořit sadu „nálepek“ 

pro rámce, které byly v dokumentech identifikovány. Cílem otevřeného kódování byla 

analytická indukce, tedy rozkrývání významu a vytváření kategorií, ze kterých 
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vzniknou jednotlivé rámce, na kterých bude možné vybudovat analytický příběh. 

Jednalo se tak o jakousi tematickou analýzu, kdy jsem nakonec jednotlivé výroky 

přiřazovala k jednotlivým tématům, tedy rámcům. Jednotlivá témata jsou tedy 

kódována jako specifické rámce, kdy docházelo k seskupování, kategorizaci kódů dle 

podobnosti nebo jiné souvislosti. Tento postup jsem prováděla průběžně a následně 

jsem ho opakovala, abych znovu identifikovala opakující se témata nebo abych mohla 

případně sloučit některé kategorie do jednoho rámce. Kódy tak byly v rámci analýzy 

ještě revidovány. Při této fázi mi byly nápomocny i rámce, které identifikovala Kumar 

v roce 2010 v textu „Framing Islam: The resurgence of Orientalism during the Bush II 

era“, protože podobné rámce bylo možné identifikovat i v mnou zkoumaných 

dokumentech. Celkem jsem nakonec identifikovala 8 rámců, které popíši níže. 

Výzkumné otázky mi neustále sloužily jako „kotva“ tak, abych se soustředila na 

mnou stanovené cíle výzkumu. Pro můj výzkum bylo také důležité podívat se na podíl 

jednotlivých rámců v celkovém rámování mnou zkoumaných subjektů. V první fázi 

analýzy jsem tak identifikovala jednotlivé rámce a následně zaznamenávala jejich 

četnosti. Důležité také bylo držet se výzkumné otázky na vývoj rámování vzhledem 

k vnějším okolnostem. Proto byla ke všem rámcům přiřazena data tak, aby bylo možné 

identifikovat vztah těchto rámců k vnějším událostem, které jsem popsala výše. I zde 

jsem následně zaznamenala četnost jednotlivých rámců pro každou zvolenou událost, 

aby bylo vidět, zda měly tyto vnější události vliv na rétoriku mnou zkoumaných 

subjektů či nikoliv. Při kódování jednotlivých výroků jsem také průběžně označovala 

obrazy nepřítele, které jsou stěžejním tématem mojí práce. Vždy jsem tak označila, 

zda konkrétní výrok obraz nepřítele obsahuje, jak konkrétně vypadá a jaký způsob 

konstrukce obrazu nepřítele subjekt použil. Pro účely analýzy je u citovaných výroků 

vždy v závorce uvedeno jméno citovaného člověka nebo subjektu, označení zdroje, 

kde byl výrok publikován, a datum, kdy byl publikován. Nyní bych ráda představila 

výsledky tohoto výzkumu. 

  



56 
 

4 Výsledky analýzy 

4.1 Identifikované rámce 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce byla otázka „Jaké rámce IVČRN a Blok 

proti Islámu využívají při svých projevech a jednáních?“, tudíž mým cílem bylo 

v tomto případě odhalit a identifikovat, jakým způsobem mnou dva zvolené subjekty a 

jejich představitelé ve zkoumaném období rámovali svoji rétoriku, svoje požadavky, 

své oponenty a řešení s cílem získat co nejvíce sympatizantů. Pomocí otevřeného 

kódování a tematické analýzy jsem v jejich výrocích a tiskových prohlášeních odhalila 

celkem 8 rámců, pomocí nichž identifikovali problém nebo situaci (diagnostické 

rámování), navrhovali řešení a další kroky (prognostické rámování), kterými chtěli 

motivovat publikum k mobilizaci proti identifikovanému problému (motivační 

rámování), přičemž v datech bylo možné identifikovat podobné rámce, jež ve svém 

textu předložila Kumar v roce 2010. Přestože mi tedy její rámce při první analýze 

pomohly, osobně jsem je vnímala poněkud odlišně, a proto se mnou zvolené rámce 

v některých bodech odlišují od těch, které prezentovala Kumar , a jsou doplněny ještě 

o další rámce. Nyní všech 8 rámců popíši. 

4.1.1 Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 

Islám je zde chápán jako expanzivní náboženství, které znamená nejen ohrožení 

kulturní a politické, ale také ohrožení svobod. Tento rámec byl nejsilnějším rámcem 

v celém mém zkoumaném období, což znamená, že byl obsažen v celkově největším 

množství výroků. Přibližně jedna čtvrtina všech výroků byla zařazena do tohoto 

rámce, který byl použit ve všech třech klíčových úkolech rámování, tedy jak v  

diagnostickém, prognostickém, tak i motivačním rámování, přičemž v diagnostickém 

a motivačním rámování šlo o jeden z nejsilnějších rámců.  

V tomto rámci byl islám rámován jako expanzivní hrozba nejen pro „naši zem“, 

tedy Českou republiku jako takovou, ale i pro jednotlivé regiony, celou Evropu, nebo 

celou západní společnost. Existenční hrozbu zde představuje především pokračující 

islamizace Evropy, která může být i násilná, a naším úkolem je se této islámské 

expanzi či přímo kolonizaci postavit a zastavit ji. Několikrát pak představitelé IVČRN 

nebo BPI odkazovali na situaci v západní Evropě, kde je již velká komunita muslimů. 
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„Teplice čelí pokusu o kolonizaci, o islámskou kolonizaci, která nepřináší 

domorodému obyvatelstvu pokrok a rozvoj, ale středověké tmářství a 

bezpečnostní rizika.“ (Barták, MF DNES, 10. 9. 2014) 

 „Seznámíme veřejnost s naším pohledem na islám a jeho expanzi v Evropě, 

pojmenujeme rizika pro Českou republiku a vzneseme legislativní a 

bezpečnostní požadavky, jejichž přijetí islamizaci naší země zabrání.“ (Tisková 

zpráva IVČRN, aktualne.cz, 16. 1. 2015) 

„Nám to přišlo jako taková vhodná chvíle upozornit nebo znovu varovat českou 

veřejnost a zejména české politiky, že islám, jeho šíření do expanze, jeho vůbec 

tolerování bude dříve, nebo později znamenat úplně stejné situace jako v 

západní Evropě.“ (Konvička, Prima Family, 16. 1. 2015) 

„…ze zkušeností v západní Evropě, kde v podstatě před 20 lety byla islámská, 

muslimská komunita malá a společnost velice tolerantní a dnes mají 

západoevropské země obrovské problémy se svými muslimy, že ano, a nejde to 

už zastírat.“ (Konvička, ČT24, 11. 9. 2014) 

„…to, co teď vy říkáte, je přesně to, co říkali lidé před 20 lety ve Francii. A 

dneska tam omezují ve čtvrtích zákonem šaría své ženy…“(Volfová, ČT1, 20. 

11. 2014) 

„Situace bezpečnostní v západoevropských zemích je v podstatě tím horší, čím 

vyšší je tam islámská menšina. Tak to prostě skutečně je.“(Konvička, ČT1, 29. 

1. 2015) 

Ústřední linkou zde bylo ohrožení hodnot, západních, morálních, kulturních, 

těch, kterých se nechceme vzdát, ale které jsou v ohrožení, pokud do „naší země“ 

pustíme muslimy, pokud dovolíme islámu, aby se zde šířil, nebo pokud nebudeme 

„naše hodnoty“ chránit. Jednalo se tak o rámec, který ve velkém měřítku využíval 

rámování pomocí in-group/out-group techniky, kdy představitelé mnou zkoumaných 

subjektů často používali vymezování „my“ versus „oni“. Často byly výroky rámovány 

podél nacionalistické linie, kdy docházelo ke zdůrazňování onoho „my Češi“ nebo 

„my Evropané“ na úkor „oni muslimové“, „oni uprchlíci“ nebo „oni Syřané“. 

„Islám je skutečnou hrozbou pro naší zemi. Hrozbou, která hrozí při svém 

rozšíření převálcovat život, jaký známe a chceme.“ (Tisková zpráva IVČRN, 

ČT24, 11. 9. 2014) 

„Naše hodnoty jsou ohroženy jedna za druhou, ale my řešíme cyklostezky a 

zákaz kouření v restauracích.“ (Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 
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„My jsme tady doma a každý, kdo sem přijde, musí držet naše pravidla.“ 

(Volfová, ČT1, 31. 1. 2015) 

„Chceme, aby naše vlast zůstala naší vlastí, aby naše děti nechodily v burkách 

a vyznávaly islám.“ (Volfová, novinky.cz, 16. 9. 2015) 

 „Já jsem přesvědčena, že Evropa musí zůstat stát na těch původních 

hodnotách. My jsme přece zemí univerzita katedrál, ne minaretů a zákonů 

šáría.“(Volfová, ČT24, 4. 5. 2016) 

Hodnoty a zvyky islámu nejsou přitom slučitelné s „našimi“ hodnotami, protože 

islám není normální náboženství, je to nemorální ideologie, která manipuluje a 

znamená nesvobodu, porušování a omezování lidských práv, netoleranci, pokles 

bezpečnosti, pokles společenské koheze a pohody, nárůst kriminality a agresivity 

v ulicích, takže není ani možná integrace muslimů a měli bychom odmítnout 

multikulturalismus. Všechny tyto hodnoty jsou přitom dle zkoumaných subjektů 

ohroženy i v případě malého množství muslimů v zemi, protože islám má celou řadu 

mechanismů pro svoji expanzi. 

„Problém prostě je, že islám není úplně normální náboženství.“ (Konvička, 

ČT24, 28. 1. 2015) 

„Islámská víra je v tolika ostatních bodech v rozporu s listinou ústavních práv 

a svobod, že tady máme prostě jednoznačný rozpor.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 

2015) 

„S růstem islámských věřících všude ve světě klesá bezpečnost, společenská 

koheze, pohoda. Zodpovědný občan by se tomu měl postavit.“ (Konvička, 

novinky.cz, 22. 1. 2015) 

„Islám prokazatelně ve svých základních textech nectí rovná práva lidí, 

omezuje jmenovitě ženy či nemuslimy takovým způsobem, že tolerance a 

svoboda pro islám znamená konec pro svobodu a toleranci jako takovou.“ 

(Tisková zpráva IVČRN, novinky.cz, 30. 11. 2015) 

„Prostě jsou to takové ty drobné věci, taková ta drobná, nenápadná, ale zato 

všudypřítomná, řekněme, šikana původního obyvatelstva nebo toho 

nemuslimského obyvatelstva, která to nemuslimské obyvatelstvo drží v defenzivě 

z mnoha důvodů, takže nám vznikají prostě třeba islámská nebo muslimská 

ghetta, která vznikají prostě tak, že se do nějaké oblasti stěhuje čím dál tím více 

muslimských věřících, často to je v blízkosti mešity a tou drobnou šikanou, 
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takovým tím jako pohvizdováním na děvčata podobně vlastně vyhánějí ty 

původní obyvatele…“ (Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

„„Udeřte, až vás bude 20 ze 200." Nevím, proč tam nebylo 10 ze 100, ale je to 

celkem jednoznačně 10 procent a pak ten verš pokračuje nějak, že prostě 

zvítězíte, protože nevěřící nic neví a Bůh je největší a tak dál a v zásadě teda v 

tom koránu Mohamed říká muslimům, že 10 procent jako penetrace v populaci 

je dost na to, aby se dalo vlastně převzít moc v zemi nebo něco takového… 

Podívejte se, v takovém Švédsku, kde je dneska těch, říká se 6, 7 procent 

islámských věřících, jich před těmi 20 lety byla taky hrstka, pouhých pár tisíc a 

on ten islám je jako udělán na to, že jakmile se někde chytí, tak růst bude, celou 

řadou mechanismů.“ (Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

V tomto rámci byly často využívány i odkazy na historii, kdy bylo zdůrazňováno 

především to, že islám vedl v minulosti často války. Následně pak byla používána i 

přehnaná, mnohdy až apokalyptická tvrzení, že s příchodem muslimů nebo 

muslimských imigrantů dojde ke zničení civilizace. 

„Teď už se opravdu hraje o zhroucení civilizace… Bude přibývat ghett a 

speciálních zón. Budou se sem hrnout lidé z jiných kultur, s agresivním 

chováním. Takhle to může jít deset let. Pak se to zastaví a během jednoho dvou 

týdnů… Lidé se budou zabíjet na ulici. Nebude policie, nemocnice, benzín na 

čerpačkách, elektřina. Nebudou se zavážet obchody. Lidé půjdou na venkov, 

sklady budou vypakované. Mezi tím vším budou operovat různé bandy“ 

(Hampl, blesk.cz, 10. 10. 2015) 

„Islámská ideologie je udělaná tak, aby převálcovala cokoliv, na co narazí. Už 

převálcovala třeba Byzantskou říši. Válka s islámem je, a nikdy nepřestala být, 

už od 7. Století.“ (Konvička, novinky.cz, 20. 1. 2016) 

 „My tady, my teď bojujeme o skutečnou existenci této země.“ (Volfová, ČT24, 

4. 5. 2016) 

4.1.2 Muslimové jsou „špatní“ imigranti 

Rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“ byl jednoznačně druhým 

nejsilnějším rámcem v mnou zkoumaném období. Jednalo se o více než 20 % 

z celkového počtu výroků. Přestože některé výroky šlo označit jako diagnostické, 

tento rámec převažoval ve formě prognostické a množství výroků pak bylo 

identifikováno i jako motivační rámce. Diagnostické rámování bylo v tomto případě 

zajištěno ostatními rámci, které dostatečně vykreslily muslimy a uprchlíky v takovém 

světle, které následně umožnilo představitelům mnou zkoumaných subjektů především 
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definovat a navrhnout řešení diagnostikované situace a také motivovat lidi, aby se 

k jejich myšlenkám připojili a společně proti muslimským migrantům zakročili. 

Jednalo se o rámec, kde se spojily vlastně dva problémy, evropská migrační krize jako 

taková a muslimové jako nepřátelé. 

Klíčovou argumentační linkou bylo zastavení či přibrzdění imigrace nebo také 

použití výběrové imigrační politiky, kdy bychom měli upřednostnit především 

křesťanské uprchlíky, kteří jsou nám bližší, protože evropská i západní společnost je 

postavena na křesťanských hodnotách. 

„Pokud budou politici zavedených stran neschopni přijmout základní rozumnou 

agendu, například výběrovou imigraci, a politici nových stran jen populisticky 

a prázdně mluvit a následně svá slova odvolávat, budeme muset založit vlastní 

politické hnutí, či ho alespoň formovat.“(Fišer, Lidové noviny, 20. 1. 2015) 

„Tlak na přerozdělování imigrantů poroste. My jsme již dříve řekli, že je 

správně, abychom přijali syrské křesťany, nemuslimy.“ (Konvička, 

zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Iniciativa Islám  v  ČR  nechceme  vyzvala v srpnu vládu a prezidenta, 

abychom přijali syrské křesťany a jezídy a příslušníky minoritních islámských 

sekt – v tomto pořadí. Křesťanů jsou na Blízkém východě milióny, nemůžeme je 

přijmout všechny. Takže hovořit o přijetí muslimských věřících je 

mimo.“(Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

 „Pokládáme za posvátné právo občanů každého evropského státu hájit hranice 

své země i právo rozhodovat o tom, jaké migranty přijmou, nebo nepřijmou.“ 

(Tisková zpráva BPI, novinky.cz, 25. 1. 2016) 

Následně pak ve výrocích opakovaně docházelo k odmítání kvót, které Evropská 

unie vymyslela jako jedno z řešení evropské migrační krize. Vláda by pak měla 

zpřísnit také azylovou politiku a být celkově opatrnější v udělování azylu i v nabízení 

další pomoci. 

„Ta petice vyzývá vládu, aby v žádném případě nepřistupovala na takzvané 

bruselské kvóty na přerozdělování uprchlíků z toho Středomoří a Blízkého 

východu a Afriky. Jinými slovy, aby si v tomto Česká republika uchovala 

samostatné rozhodování, a to není proto, že bychom nechtěli pomáhat lidem, 

kteří jsou v nouzi, ale to je prostě proto, že ta uprchlická krize nyní dosahuje 

rozměrů, kdy už nemá cenu mluvit o nějakých tisících, o nějakých procentech, 

protože do Evropy se vlastně valí statisíce lidí ročně, statisíce převážně 
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mladých mužů ze subsaharské Afriky a nikdo nad tím už nemá kontrolu. Evropa 

není nafukovací a tohle to by dříve nebo později muselo vést k rozklížení těch 

společností tady úplně stejně, jako stěhování národů rozklížilo pozdně antickou 

římskou společnost.“ (Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 2015) 

„Zatímco okolní státy zavírají hranice, my budeme čekat, co nám nařídí Brusel. 

Pokud vláda není schopná jednat, ať odstoupí.“ (Adamec, zpravy.idnes.cz, 16. 

9. 2015) 

„Ta možnost hromadné deportace musí ležet na stole, a to jako reálná a 

opravdu citlivá, to jest s celou rodinou bez možnosti návratu.“ (Konvička, ČT1, 

29. 11. 2015) 

Někteří uprchlíci nebyli přitom dle představitelů IVČRN a BPI jen válečnými 

uprchlíky, ale jednalo se o ekonomické migranty. My bychom měli přitom vybírat ty 

migranty, kteří jsou pro nás přínosem. 

„Už se zapojuje celá Evropa proti islamizaci. To už mnohé značí. Opravdu 

nechceme ekonomické migranty a islamisty.“ (Patáková-Koníčková, TV 

Barrandov, 6. 2. 2016) 

„Já, víte, těch Syřanů je zničeho nic miliony, všichni jsou to Syřané. Já 

neříkám, že někteří z nich skutečně nejsou, nejsou z válečné zóny, ale většina z 

nich, a to jsem pevně přesvědčena, jsou skutečně ti, kteří sem jdou čistě jako 

migranti ekonomičtí a v nich jsou ještě ti migranti, kteří přicházejí tuto zemi 

pohltit a jsou to často extrémisté, kteří sem přichází za naprosto jiným účelem, 

než je, než je žít tady s námi v míru.“ (Volfová, ČT24, 4. 5. 2016) 

Každý normální stát si bude přijímat ty lidi, kteří budou v tom státu přínosem, a 

nikoli lidi, kteří budou jako potenciálním rizikem. Tohle prostě jako to je zdravý 

rozum, to není nic jiného…Ale co můžeme udělat, je minimalizovat rizika té 

pomoci. Prostě ano, pomáhat druhým je dobré, ale ne tak, že jaksi sám sobě 

ublížím, protože když si ublížím, tak už nemůžu potom pomoct podruhé, že jo.“ 

(Konvička, ČT1, 29. 1. 2015) 

Navíc důležitou součástí tohoto rámce bylo vyvolávání strachu. Nejenže 

docházelo ke zveličování číselných údajů, důležité bylo dát publiku vědět, že 

muslimští migranti jsou nebezpeční, že mezi nimi jsou členové tzv. Islámského státu 

nebo že k „nám“ přivlečou nemoci. Několikrát tak byly v tomto rámci použity i 

válečné/vojenské metafory, které označovaly migranty jako „invazní armádu“. 
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 „Veškerý příliv uprchlíků se začne valit přes Českou republiku.“(Tisková 

zpráva IVČRN, novinky.cz, 13. 9. 2015) 

„Tohle si může dovolit tehdy, když je to 1, 2, 3, 10 lidí, ale tady prostě za 

branami jsou statisíce, miliony migrantů.“ (Volfová, ČT24, 4. 5. 2016) 

„Imigranti ani nemusí mít otvírací nůž. V západní Evropě už není potřeba být 

ozbrojený. Stačí, že jich je dost.“ (Konvička, novinky.cz, 20. 1. 2016) 

„Ale co přichází teď, to je invazní armáda. Už před dvěma lety jsem mluvila o 

tom, že nám Evropská unie může dát kvóty. Řekla jsem to ve známém spotu s 

burkou, kvůli němuž se mi všichni smáli.“ (Volfová, blesk.cz, 15. 2. 2016) 

„Jestliže Islámský stát má nějaké mocenské ambice, a on je má, tak to 

nejlogičtější, co udělá, je, že vezme svoje lidi a vmíchá je mezi ty uprchlíky. 

Každý z nás by to udělal na jejich místě. To je přece normální.“ (Hampl, ČT1, 

11. 6. 2015) 

„To, čemu se říká migrační krize, je neozbrojená invaze statisíců mladých 

mužů, o kterých nic nevíme. Jako celek představují rezervoár pro fanatické 

džihádisty a obrovské civilizační ohrožení nás všech.“ (Konvička, blesk.cz, 6. 2. 

2016) 

„Podali jsme trestní oznámení na ministra vnitra Milana Chovance pro 

podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci 

z nedbalosti…před nemocemi, které mohou do České republiky zavléci 

nelegální migranti". (Tisková zpráva IVČRN, Lidové noviny, 7. 9. 2015) 

K zásadním řešením, která byla v těchto výrocích navržena, patřilo např. 

uzavření hranic, zavedení pohraničních hlídek, kontrola a hlídání hranic s využitím 

dobrovolníků, postavení plotu a další.  

„Kontrola imigrace, to je jedna věc. Představuju si několik opatření, z nichž 

každé funguje v některé evropské zemi.“ (Konvička, MF DNES, 20. 8. 2015) 

„Nechci říkat slovo domobrana, ale něco jako ozbrojené zálohy nebo něco 

takového.“ (Hampl, aktualne.cz, 12. 12. 2015) 

„Pokud uspějeme ve volbách, budeme iniciovat obnovení pohraniční policie.“ 

(Konvička, blesk.cz, 23. 1. 2016) 

„Existuje spousta technických možností, jak hranici střežit, a nemusí to být 

rovnou plot. Třeba signalizační dráty nebo drony.“ (Konvička, blesk.cz, 23. 1. 

2016) 
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„My jsme nejen ti, co dlouhodobě upozorňují, ale také lidé, kteří mají řešení, 

například zavřením hranic, na které se snažíme upozornit.“(Volfová, Prima 

Family, 5. 4. 2016) 

4.1.3 Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 

Tento rámec byl třetím nejsilnějším rámcem v mnou zkoumaném období, kdy 

sem bylo zařazeno přibližně 17 % ze všech výroků. I když část výroků byla 

identifikována jako diagnostické rámce a část jako motivační, tento rámec byl 

především prognostickým rámcem, kterým IVČRN a BPI navrhovaly řešení 

„problému s islámem“. Jako prognostický rámec byl tento rámec nejsilnějším ze 

všech.  

Při diagnostické fázi byly v tomto rámci islámu přisuzovány především hanlivá 

přirovnání, která měla podle mého názoru vyvolat nenávist a strach. 

„…je to prostě hnusná ideologie, hnusné náboženství.“ (Konvička, ČT24, 29. 

10. 2015) 

„A druhá věc, kterou je třeba si uvědomit, to znamená všechna ta islámská 

svinstva.“ (Konvička, ČT1, 20. 11. 2014) 

„Islám je podle mě ideologie zrůdná.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Příznivci Bloku proti islámu nemají strach z islámu, oni varují před 

nehumánními aspekty islámu a islám v téhle zemi nechtějí.“ (Konvička, 

reflex.cz, 3. 12. 2015) 

Největší část výroků však byla zařazena do prognostického rámování. Zde bylo 

cílem vymyslet řešení či opatření, která by islám omezila. Jedním z návrhů IVČRN a 

BPI byla změna zákonu o církvích, kdy by docházelo k mnohem větší kontrole, nebo 

dokonce k zákazu šíření politického islámu. 

 „Na jedné straně je to svoboda jednotlivce mít svou víru, na druhé straně 

nulová tolerance k politizaci islámu v České republice.“ (Konvička, 

zpravy.idnes.cz, 8. 9. 2015) 

 „Každá církev, která bude chtít například vyučovat na školách nebo provádět 

duchovní činnosti ve věznicích či armádě, bude muset projít kontrolou, že 

nepředstavuje pro Českou republiku ohrožení národní bezpečnosti nebo 

veřejného pořádku. Přijetí takové novely by neznamenalo zastavení rizika 

islámského radikalismu, ale značně by mu ztížilo situaci.“ (Konvička, 

zpravy.idnes.cz, 13. 1. 2015) 
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„Je třeba postupovat v několika rovinách. Zadržovat působení politického 

islámu. Začít hlídat imámy a nenávistná kázání, začít hlídat rozšiřování 

islámské propagandy…“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

Dalším krokem by pak měl být zákaz šíření a propagace islámu a zákaz jeho 

veřejného praktikování, přičemž nejlepším řešením by podle docenta Konvičky bylo, 

kdyby si sami muslimové uvědomili, že islám je špatný, a sami od něho odešli. 

 „Já bych proto zakázal šíření a propagaci islámu. Být to na mně, tak bych 

mešity zboural.“ (Konvička, Právo, 28. 11. 2015) 

„Představuju si několik opatření, z nichž každé funguje v některé evropské 

zemi. Zákaz zahalování jako ve Francii. Zákaz financování mešit ze zahraničí a 

větší kontrola finančních toků jako v Rakousku. Stačí omezit veřejné projevy a 

zabránit rozšiřování islámu.“ (Konvička, MF DNES, 20. 8. 2015) 

„Byl bych prostě nejradši, kdyby se muslimové, nejen v Česku, na islám 

vykašlali a našli si nějakou rozumnější náplň života… Když však budeme 

konkrétní a přeneseme to do reálné politiky, tak ve volebním programu, který 

spolu s Úsvitem připravujeme, bude potlačování šíření a propagace islámské 

ideologie úplně stejně, jako se u nás nesmějí šířit a propagovat jiné totalitní 

ideologie.“ (Konvička, reflex.cz, 3. 12. 2015)  

 „Naprosto ideální situace by byla, kdyby se muslimové na své náboženství 

vykašlali. Další, řekněme, jako méně ideální, ale pořád snesitelná otázka by 

byla, kdyby se zřekli těch radikálních prvků toho náboženství.“ (Konvička, 

ČT24, 28. 1. 2015) 

Zásadním požadavkem IVČRN a BPI by pak bylo postavení islámu mimo zákon 

tím, že by se postavil na stejnou úroveň jako například nacismus nebo fašismus. Bylo 

by pak možné muslimy a jejich sympatizanty stíhat, stejně jako byli stíháni nacisti. 

Islám, jeho symboly a projevy by měly být naprosto zakázány. Islám je přitom podle 

představitelů mnou zkoumaných subjektů ještě horší ideologií, než byl nacismus.  

„Když teď řeknu, že nacismus byla hnusná ideologie postavená na snaze 

zlikvidovat jednu skupinu lidí, je to nenávist? Tak hlásání nacismu je možné 

stíhat. A já chci, aby se ten paragraf vztahoval i na islám.“ (Konvička, 

zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Úplně stejně jako nacismus. Zakázat veřejné projevy politického islámu, 

postihovat jeho propagaci ve školách, hlídat imámy a mešity. Současně 

vzdělávat lidi, co pravý islám znamená. Nacismus je zakázaný. Pokud zvednete 
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pravici a začnete hajlovat, tak vás seberou. A stejně by to mělo být s islámem. 

Pokud si nějaký "machometán" vytáhne na veřejnosti kobereček – sebrat.“ 

(Konvička, MF DNES, 16. 3. 2015) 

„Tento národ nepřežil nacisty a nezbavoval se komunistů proto, aby se podřídil 

islámu. Chceme tady normálně žít bez nutnosti, něčemu se podřizovat.“ 

(Konvička, MF DNES, 16. 2. 2015) 

 „Pakliže dovolíme islámu ještě více zde zakořenit, pak by si lidé, kteří tomu 

pomohli, měli uvědomit, že s nimi bude zacházeno stejně jako s nacistickými 

zločinci v Německu. Když byl ve Francii a Německu poražen nacismus, tak 

došlo k procesu denacifikace. Veškerá nobilita, která se zapletla s režimem, 

nesměla dvacet let volit, dostat státní zakázku, pracovat ve státních úřadech. A 

protože pokládám sympatie k islámu za o něco horší než k nacismu, tak bych se 

k těm lidem choval stejně.“ (Konvička, Lidové noviny, 20. 6. 2015) 

Do tohoto rámce jsem nakonec zařadila i čtyři nejkontroverznější výroky 

docenta Konvičky, za které na něj bylo nakonec podáno i trestní oznámení.  Přestože 

tyto výroky byly zveřejněny na oficiálních facebookových stránkách IVČRN a do mé 

analýzy by se tak nedostaly, mediálně se jednalo o jedny z nejčastějších duplicit. 

Média je zveřejňovala a opakovaně citovala v nejrůznějších období, což je jeden 

z důvodů proč jsem je nakonec nezařadila do analýzy vývoje rámování v čase. Pro 

popis tohoto rámce jsem je nakonec použila, protože se domnívám, že jejich cílem je 

říci, že je nutné islám a muslimy zlikvidovat. 

 „Kdyby došlo k nejhoršímu, tak koncentráky pro muslimy naštěstí budou.“ 

(Konvička, Právo, 10. 8. 2015) 

„A jako vítězové voleb vás, milí muslimové, nameleme do masokostní moučky. 

Pokud dospělý muž konvertuje k islámu, měl by být do 24 hodin utracen.“ 

(Konvička, Prima Family, 29. 11. 2015) 

„Plyn na muslimy, vzteklinu je legitimní tlumit všemi prostředky.“ (Konvička, 

ČT1, 29. 11. 2015) 

„Zdvih novokonvertity pomocí konopného provazu a jeho následné spuštění lze 

pokládat za formu posilování.“ (Konvička, ČT1, 29. 11. 2015) 

4.1.4 Islám jako násilné náboženství 

Rámec islám jako násilné náboženství obsahoval přibližně 15 % výroků. Jednalo 

se tak o čtvrtý nejsilnější rámec a zároveň také o nejsilnější diagnostický rámec vůbec. 

Několik výroků jsem však zařadila i do prognostického a motivačního rámování.  
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Základní myšlenkou zde bylo to, že islám je ze své podstaty násilným 

náboženstvím, protože již islámské svaté texty, především Korán, šíří a vyzývají 

k násilí. Stejně tak kázání vyzývají k násilí a nenávisti. 

„Islám ve svých základech a znovu to opakuju, má přinucení k víře, má trest 

smrti za odpadlictví, má vlastně šíření mečem a tak dále.“ (Konvička, ČT24, 

28. 1. 2015) 

 „(Islám je skutečnou hrozbou pro naší zemi. Hrozbou, která hrozí při svém 

rozšíření převálcovat život, jaký známe a chceme.) Vycházím naprosto 

konkrétně, z toho, co se píše v islámských svatých textech, což znamená 

Koránu, Hadísech a Síře proroka Mohameda, dále v podstatě z dějin, z toho, 

jak se islám a jeho věřící po 1300 chovají na zeměkouli, dále ze zkušeností v 

západní Evropě…“ (Konvička, ČT24, 11. 9. 2014) 

„Muslimové někdy ve svých kázáních vyzývají k rasové nenávisti, takže by u nás 

neměli mít povolené školy…“ (Fišer, zpravy.idnes.cz, 12. 9. 2014) 

„Máme tady radikální kázání brněnského imáma Alrawiho, který před nějakou 

dobou nabádal k nenávisti k nevíře.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

Tradiční islám je přitom ze své podstaty násilný především už kvůli proroku 

Mohamedovi, který byl násilník a „psychopat“, a protože muslimové následují právě 

tohoto proroka, je násilí jejich neodmyslitelnou podstatou. Islám jako náboženství pak 

znamená především otroctví a podřízení se tomuto proroku.  

 „Islám totiž znamená především podřízení. Podřízení se pravidlům, které 

sepsal jakýsi Alláh, ve skutečnosti však jistý Mohammed, chlap, který měl 

problém především sám se sebou, jehož životopis vypadá jako sbírka 

psychiatrických diagnóz a jehož činy by stačily na osádku středně velkého 

vězení.“ (Konvička, novinky.cz, 16. 1. 2015) 

„Prostě Islámský stát je islám bez moderních přídavků a bez nějakých omezení, 

to je takový ten jako opravdu Mohamedův islám… my opravdu budeme dělat 

tak, jak to stojí v koránu a vyhrajem. Je to zároveň návrat ke 

kořenům.“(Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 2015) 

„Největší obětí islámu jsou muslimové, protože islám není nic jiného než 

otroctví. Islám ty muslimy zotročuje, nakonec islám, to slovo znamená 

podřízení, podřízení Alláhovi a podřízení šílenému psychopatovi 

Mohamedovi.“ (Konvička, ČT24, 11. 9. 2014) 
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Nejsou to pouze svaté texty, které vybízejí k nenávisti a násilí. V tomto rámci 

bylo několikrát zmíněno, že v mešitách se odehrává nebo je na ně navázaná trestná 

činnost, že právě mešity jsou centrem, z něhož se šíří nenávist. Muslimové jsou 

především těmi, kteří páchají trestnou činnost, jsou agresivní a nebezpeční. 

„Jsou důvodná podezření, že v mešitách dochází k trestné, nebo společensky 

nebezpečné činnost.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 8. 10. 2014) 

„Ale dávno tu máme albánskou, tureckou mafii, která u hranic točí drogy, 

holky a podobně. To jsou věci, které jsou navázané na mešity v Linci a dalších 

městech. S tímhle učiníme přítrž.“ (Konvička, MF DNES, 28. 1. 2016) 

„Jak jsem říkal, většinu obchodu s bílým masem, drogami mají v rukou Albánci 

a jim podobní. Z velké části jsou to islámští věřící.“ (Konvička, MF DNES, 16. 

3. 2015) 

„Při šíření islámu je podle jejich pravidel povoleno prakticky vše. Včetně 

znásilňování žen. Takový systém skvěle vyhovuje agresivním psychopatům a 

lidem bez svědomí.“(Konvička, MF DNES, 16. 3. 2015) 

Oblíbeným argumentem v tomto rámci bylo trestání těch, kteří od islámu odešli, 

nebo konvertovali, a těch, kteří islám kritizují a ukazují lidem „pravdu“. 

„Byli součástí islámu a od islámu odešli, nyní jim hrozí prostě v podstatě trest 

smrti.“ (Konvička, ČT1, 3. 11. 2014) 

 „Který z proudů dovoluje otevřenou kritiku Mohameda či dokonce výsměch? 

Žádný. To vychází už z koránu.“ (Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

 „Nechceme, aby se v bývalém východním bloku stalo to co v západní Evropě, 

kde jdou dneska už za kritiku Islámu zabíjení a propouštění z práce 

lidé.“(Konvička, novinky.cz, 14. 3. 2015) 

„Viděl jsem opravdové vzepětí občanské společnosti, kdy prostě lidé ve volném 

čase sbírali podpisy, posílali je, riskovali, protože co si budeme povídat, islám 

za svou kritiku by správně měl trestat své kritiky smrtí.“ (Konvička, ČT24, 11. 

9. 2014) 

Přestože terorismus by šlo také zařadit do tohoto rámce s tím, že terorismus ze 

strany radikálních muslimů lze také chápat jako druh násilí, rozhodla jsem se nakonec 

tyto dva rámce rozdělit, i když se v některých výrocích tyto dva rámce prolínaly, jak je 

zřejmé z následujícího citátu.  
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„Musíme si uvědomit, že terorismus a násilí je pouze špičkou ledovce, která se 

týká islámu.“ (Konvička, MF DNES, 16. 2. 2015) 

4.1.5 Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 

V tomto rámci jsem vycházela z rámce, který ve svém textu definovala Kumar. 

Ta totiž dokázala do jednoho rámce zahrnout jak to, že islám je spojován 

s terorismem, tak také to, že se jedná o nedemokratickou ideologii, a odlišuje se tak od 

Západu, který je převážně demokratický a zakládá si na demokratických hodnotách 

(Kumar, 2010: 270). Jak jsem již zmínila výše, tento rámec lze považovat částečně za 

zesílení předchozího rámce, pokud se na radikalizaci a terorismus ze strany muslimů 

podíváme jako na druh násilí. Přesto jsem se rozhodla pro tuto práci rámce oddělit, a 

to i z toho důvodu, že jedna z mých výzkumných otázek sleduje vývoj rámování 

v čase, kde by právě zesílení rámců mohlo být patrné v souvislosti s vnějšími 

událostmi. Celkově tento rámec obsahoval více než 10 % výroků, které byly dle mého 

názoru stejnou měrou buď diagnostickými, nebo motivačními rámci. 

Hlavním argumentem tohoto rámce je, že islám je válečnická radikální 

ideologie, kdy muslimové jsou připraveni nás zničit, protože pokud je k nám pustíme, 

tak zde vytvoří chalífát, tedy území, jež bude ovládáno pouze muslimy. 

„Islám je válečnická ideologie, která má tendenci se radikalizovat.“ (Konvička, 

novinky.cz, 23. 6. 2015) 

„Část muslimů je nadržená nás zmasakrovat.“ (Konvička, blesk.cz, 16. 1. 

2015) 

„Chalífát bude buď organizovaný, že se tam budou řezat hlavy oficiálně, nebo 

bude takový, že jím budou projíždět chlapi na dodávkách, kteří si budou své 

oběti vybírat.“ (Konvička, MF DNES, 16. 4. 2016) 

Hlavní část tohoto rámce je pak věnována spojení islámu s terorismem, kdy 

terorismus je dle některých výroků v islámu už od samého počátku. To je způsobeno i 

tím, že zvěrstva, která nyní teroristé a členové tzv. Islámského státu provádějí, 

prováděl již samotný prorok Mohamed.  

„Teror, přátelé, byl součástí islámu od jeho vzniku. Náboženství, které stojí na 

teroru, náboženství jménem islám, v naší zemi nechceme.“ (Konvička, blesk.cz, 

22. 1. 2015) 
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„Takže, Mohamed v jednom známém hádisu říká anglicky: "I have been 

victorious for about terror." Česky: "Zvítězil jsem šířením hrůzy." Tam je 

jednoznačně ten terorismus už v samém základu, řekněme, skutků zakladatele 

islámu.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

„Jeho zakladatel prorok Mohamed byl člověk, který svým způsobem vykonával, 

prováděl to samé, co dneska provádí, před chvílí byla reportáž o Islámském 

státu. Všechny ty věci, které dělají fanatici z Islámského státu, jsou 

zdokumentovány, že je prováděl onen Mohamed, ať to bylo zotročování, řezání 

hlav, zabíjení můžu před očima žen a tak dál, a tak dál.“ (Konvička, ČT24, 11. 

9. 2014) 

„V tom, že vy tady správně argumentujete, že těch opravdu radikálů je málo, 

ale ti radikálové vlastně nejlépe dodržují islám, jo, když se prostě podíváte na 

šaríju, na korán, na hádisy, tak ti radikálové jsou opravdu ti, kteří toho 

Mohameda napodobují nejvíce, že jo. A to hlavní nebezpečí je v zásadě v tom, 

že tihle ti radikálové, oni je nepoznají ani muslimové, že jo, často a ono je v 

tom, že ten, ti, že poměrně málo radikálů dovede udržovat, řekněme, v šachu 

celou tu islámskou obec, protože žádnej muslim neví jako, kdo, kdo bude ten 

radikál nebo kdo se radikalizuje.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

Dle mého názoru z toho tedy vyplývá, že muslimové jsou ze své podstaty 

teroristy a radikály, protože následují právě tohoto proroka, kterého lze dle 

představitelů IVČRN a BPI považovat za teroristu. Domnívám se, že zde tedy dochází 

k určité generalizaci, kdy vzniká nerozlišitelná masa, protože neexistují umírnění a 

radikálové, ale všichni muslimové jsou ze své podstaty radikálními teroristy. 

„Ti dva viníci, kteří vystříleli Charlie Hebdo byli do 30 let naprosto umírnění 

občané, kteří neměli žádné prokazatelné spojení a tak dál.“ (Konvička, ČT24, 

28. 1. 2015) 

„Ten největší problém je ten radikální islám. Jenže nikdo nedokáže, a jsem 

přesvědčen, že ani vy ne, odlišit mezi těmi uprchlíky toho radikálního islamistu 

od toho normálního, hodného muslima.“ (Konvička, ČT1, 29. 1. 2015) 

„Podívejte se, třeba Německo se snaží třetí generaci Turků integrovat účinně. A 

co se stalo, jak jsem řekla, 3,5 tisíce těchto Turků dnes bojuje v Islámském 

státu. Ty lidi se nechtějí integrovat.“ (Volfová, ČT24, 4. 5. 2016) 

Představitelé IVČRN a BPI tento rámec částečně spojili rámcem „muslimové 

jsou „špatní“ imigranti“, když se snažili vyvolat strach tvrzeními, že mezi migranty 

jsou bojovníci tzv. Islámského státu, nebo že uprchlíci se zde zradikalizují. Ve svých 
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výrocích pak opět argumentovali tím, že mešity jsou centrem radikalizace a kriminální 

činnosti a že muslimští duchovní jsou ti největší radikálové, protože hlásají tradiční 

učení. 

 „Zpočátku se nemusí stát nic – přijatých migrantů bude málo, možná budou 

převažovat ženy a děti. Postupně se situace začne zhoršovat, jak se někteří z 

nich napojí na radikální islámské skupiny, jiné radikalizuje trauma z pobytu v 

novém prostředí a zase jiné militantní propaganda evropských mešit.“ (Tisková 

zpráva IVČRN, MF DNES, 4. 8. 2015) 

„Potíž je, že řada imigrantů se dostane pod vliv radikálních imámů 

(muslimských duchovních – pozn. red.), kteří působí na Západě a kteří jsou 

pochopitelně mnohem vzdělanější než duchovní někde na venkově. To je zdroj 

masivní radikalizace evropských muslimů.“ (Konvička, MF DNES, 20. 8. 2015) 

„(imigranti) Jako celek představují rezervoár pro fanatické džihádisty a 

obrovské civilizační ohrožení nás všech.“ (Konvička, blesk.cz, 6. 2. 2016) 

 „Ono to bude hrozně těžké tady něčemu takovému zamezit, a to proto, že jsme 

v Schengenu, hranice jsou otevřené a ta radikalizace islámských věřících v 

západní Evropě je prostě faktem, takže opravdu české vládě tuhle, tenhle ten 

úkol nezávidím.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

V tomto rámci bylo častokrát využíváno odkazování na minulost, především na 

teroristické útoky, které se v minulosti staly a kde viníky byli většinou radikální 

muslimové. Rámec byl pak rozšířen i o upomínky na některé útoky, které se odehrály 

během zkoumaného období. Přispělo k tomu i to, že tzv. Islámský stát se hlásí téměř 

ke každé události, kterou lze vyhodnotit jako teroristický útok. Jednotliví mluvčí ze 

zkoumaných subjektů pak několikrát zmiňovali i možnost teroristického útoku v ČR. 

„Když přišlo 11. září 2001 a o rok později vražda holandského politika Pima 

Fortuyna, šlo pro mne do tuhého.“ (Konvička, MF DNES, 20. 8. 2015) 

 „Situace bezpečnostní v západoevropských zemích je v podstatě tím horší, čím 

vyšší je tam islámská menšina. Tak to prostě skutečně je. A nemusíme si povídat 

o 2 redaktorech Charlie Hebdo. Můžeme si povídat o hořících pařížských 

předměstích každého Silvestra, můžeme si povídat o znásilňovací vlně ve 

Švédsku. Můžeme si povídat o vystřeleném do vzduchu vlaku v Madridu. 

Můžeme si povídat o Velké Británii, kde jsou vojáci v uniformě v podstatě 

vražděni za bílého dne jako koroptve.“ (Konvička, ČT1, 29. 1. 2015) 
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„Je tu obrovské PR, které nám dělá radikální islám. My když nebudeme dělat 

nic, tak islám udělá jednou za čtrnáct dnů nějaký průšvih a tím nám nažene 

příznivce.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Tihle ti, kteří jenom zneužívají naši společnost ke svému růstu a k vytváření 

toho, čemu my říkáme paralelní společnost, tak tihle vlastně vytváří krytí pro ty 

radikály. A u nás samozřejmě radikálové jsou, jenže zatím žádnej nevybuchl, 

zatím žádnej prostě nikoho nepodřezal, ale to nic neznamená, protože přímo v 

islámském učení se říká - proboha nezačínejte, dokud to, dokud to bude bez 

šance, dokud budete slabí. Tam se doporučuje začít, až vás bude 20 ze 200, 

to…, začít jako být opravdu radikální, ale ten postojový radikalismus, ten tady 

určitě je.“ (Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 2015) 

Poslední část v tomto rámci pak představovalo upomínání, že islám není 

schopný demokracie, že se jedná o diktaturu a totalitu. Je pro „nás“ tedy ohrožením, 

protože západ šíří demokracii a „my“ si ji nechceme nechat vzít. 

„Existuje jenom velice málo demokratických islámských zemí, že ano. V řadě 

islámských zemí vidíme teďko ty doslova požáry různého násilí, sektářství a tak 

dál, a tom nesouvisí to s rasou, nesouvisí to se zeměpisným postavením.“ 

(Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

„Já hájím svobodu, protože svobodu proti diktatuře. To je ten rozdíl.“ 

(Volfová, ČT1, 20. 11. 2014) 

 „Petice je namířena vůči plnému uznání Ústředí muslimských obcí, to jest 

udělení druhého stupně registrace podle zákona, a proti těm částem islámu, 

které nejsou slučitelné s demokratickým zřízením a rovnými lidskými právy, ne 

proti jednotlivým muslimům.“ (Tisková zpráva IVČRN, novinky.cz, 11. 9. 2014) 

4.1.6 Islám jako náboženství omezující ženy 

Nejčastěji byl tento rámec opět využíván jako diagnostický rámec, celkově to 

byl spíše rámec slabý, kdy jsem do něj během analýzy zařadila méně než 8 % 

z celkového počtu výroků.  

Základním argumentem tohoto rámce je, že islám je náboženství, které omezuje 

ženy, a je ze své podstaty založené na nerovnosti pohlaví, kde je žena chápána jako 

méněcenná. Ženy jsou v tomto rámci vykreslovány jako týrané, nesvobodné a 

podřízené pohlaví, pro které platí jiná pravidla než pro muže, a muslimští muži se 

k nim chovají špatně. Zatímco muži mohou mít mnoho manželek, a to i 

nemuslimských, ženy jsou chápány jako otrokyně. 
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„Islám to je neuvěřitelně hnusné chování k ženám a sexuální 

perverze."(Konvička, blesk.cz, 22. 1. 2015)  

„Islám je s ženskými právy naprosto neslučitelný.“ (Konvička, MF DNES, 28. 

1. 2016) 

„Teďko islámská sňatková pravidla říkají mimo jiné, že muslim se smí oženit s 

nemuslimkou, křesťankou, Židovkou a tak dál, kdežto muslimka se nesmí vdát 

za nemuslima, to znamená, jo, je tam taková jednostranná bariéra a už tahle ta 

bariéra… Když muslimský muž má více práv než muslimská žena a z hlediska 

toho islámu mnohem více práv než nemuslimský muž, už dnes, jo, z hlediska 

těch jejich pravidel, tak jak chcete něco integrovat, co má takovej jako, co jako 

jednu tu stranu, společné soužití není možné, když jednu tu stranu budu 

odvrhovat.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2016) 

„My prostě nechceme, aby tady za 20, 30 let moje dcera stála jako budoucí 

otrokyně někde a prodávali ji prostě proto, že jsme byli velmi humanitní, velmi 

slušní a velmi tolerantní.“ (Volfová, ČT1, 20. 11. 2014) 

Ženám není dovoleno navazovat vztahy s nemuslimy a rétorika představitelů 

mnou zkoumaných subjektů často zmiňuje i vraždy ze cti, kamenování za nevěru nebo 

projevy náklonnosti na veřejnosti. Je zde upozorňováno na případy, kdy muslimové 

ženy znásilňují a sexuálně zneužívají. Objevilo se zde i několik zmínek o ženské 

obřízce. Na toto téma se snažil Islám v ČR nechceme upozornit i v srpnu 2015 

umístěním figurín ukamenovaných a týraných žen na několik míst v Praze.  

„No, těch případů vražd ze cti, když vlastně rodina nějakým způsobem unese 

nebo přímo zabije dceru, protože si něco chtěla začít s nemuslimem, těch je v 

západní Evropě mnoho.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2016) 

„Doufáme, že když lidem otevřeme oči dříve, než se k nám dostane naplno, 

nebudou se muset dívat na opravdové kamenování nebo číst v novinách, že 

jejich soused zabil svou dceru kvůli pokřivené cti.“(Fišer, novinky.cz, 12. 8. 

2015) 

„Ty příběhy jsou čistě symbolické, kamenování za nevěru, znásilnění je bohužel 

poměrně běžné. Nechtěli jsme, aby to byly konkrétní ženy, protože například v 

Pákistánu souhlasí s kamenováním za nevěru 80 procent muslimů. Tím bychom 

opomenuli ostatní.“(Fišer, MF DNES, 13. 8. 2015) 

 „Vadí vám utrpení žen? Obřízka, časté bití, nemožnost vybrat si partnera, 

častá znásilnění… To vše je každodenní úděl žen žijících v islámských zemích. 

Práva žen v islámu jsou krutě pošlapávána. Nechceme k tomu mlčet. Chceme 
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vyjádřit podporu ženám, které nemohou vyjadřovat své názory a postoje. My 

můžeme, tak to činíme.“ (Tisková zpráva IVČRN, blesk.cz, 19. 8. 2015) 

„Nechci, aby moje dcera byla ukamenována, že políbila na veřejnosti svého 

partnera.“ (Volfová, Právo, 2. 5. 2016) 

„V islámské věrouce žádní milenci líbající se pod rozkvetlou třešní nejsou a 

hardcore islámská skupina potlačuje cokoliv lidského.“ (Konvička, Právo, 2. 5. 

2016) 

Muslimské ženy tedy islámem trpí, jsou týrány, považovány nejen za 

méněcenné, ale i za méně inteligentní, jsou majetkem svých muslimských mužů. 

Zahalování a šátek zde slouží jako stereotyp a symbol týraných žen a nadvlády mužů 

nad ženami, navíc byl využit i jako symbol nadřazenosti muslimů nad ostatními 

(nevěřícími). 

„Začíná to předsedou muslimských obcí, který vykládá v televizi, že ženy mají 

polovinu mozku, pokračuje nuceným zahalováním, domácím násilím, které je 

výslovně nařízené v Koránu, pokračuje ženskou obřízkou. Následují vraždy ze 

cti a končí to veřejným kamenováním znásilněných žen.“ (Fišer, blesk.cz, 12. 8. 

2015) 

„Je absurdní, že v 21. století existují místa, kde má žena jen poloviční 

hodnotu… Ale ony tu svobodu nemají. Nemůžou studovat, nemůžou si vybrat 

partnera, nemůžou řídit auto, nemůžou se oblékat podle sebe.“ (Hrdinová, 

novinky.cz, 19. 8. 2015) 

 „…to je boj o přežití naší kultury, přežití toho, co tady celý, celé desetitisíce a 

sta lety buď budovali naši předkové a já prostě nechci žít v jakési pofiderní 

společnosti, která bohužel podle mého vyústí v tom, že ženy nebudou mít rovná 

práva, že budou muset být opět majetkem svého muže.“ (Volfová, ČT24, 4. 5. 

2016) 

„On ten šátek je dvojznačný. To jako málo si uvědomujeme, že ten šátek není 

jenom symbol podřízení muslimky muslimovi, ale on je v podstatě i symbol 

nadřazení muslimky nad ty ostatní, nad ty nemuslimské špíny, jako nad ty 

nevěřící.“ (Konvička, ČT1, 20. 11. 2014) 

Tímto rámcem se několikrát mnou zkoumané subjekty snažily apelovat na 

morálku spoluobčanů, aby nedopustili páchání všech těchto zvěrstev na „našich“ 

ženách. 



74 
 

4.1.7 Islám jako monolitické náboženství 

Tento rámec byl jedním z nejslabších rámců v celém mém zkoumaném období, 

kdy jsem do něj zařadila přibližně 5 % všech výroků. Byl využíván především jako 

diagnostický rámec, kterým se mnou zkoumané subjekty a jejich představitelé snažili 

popsat problém, situaci nebo svého oponenta, ale i mezi dalšími diagnostickými rámci 

patřil ke slabším rámcům. 

V tomto rámci byl islám často rámován jako fundamentální totalitní 

náboženství, které je založené na striktním až fanatickém praktikování víry a 

dodržováním ortodoxních pravidel. Islám jako náboženství je pak vykreslováno jako 

nemoderní, nepokrokové a neschopné reagovat na společenské změny. Muslimové 

nemají možnost jakékoliv volby nebo odchodu od této ideologie.  

„Islámské učení má nějaký obsah. A každý, kdo je vybaven svobodnou vůlí, se 

může rozhodnout, jak se k tomu obsahu postaví.“(Konvička, reflex.cz, 3. 12. 

2015) 

 „Politické požadavky islámu se nezměnily mezi 8. a 21. stoletím, že ano, a i 

jsou celkem jednoznačné. Svět by měl jednou se podřídit Alláhovi, měl by 

prostě přijmout islám.“ (Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

„Tento den jsme zvolili z toho důvodu, že svátek svatého Valentýna je v 

muslimských zemích zakazován. Jednak muslimové by neměli slavit svátky 

nevěřících a taky podle islámských duchovních odvádějí pozornost od 

modlení.“ (Fišer, MF DNES, 16. 2. 2015) 

Často je v tomto případě islám rámován jako netolerantní náboženství či 

ideologie, která umožňuje pouze jeden úhel pohledu, jednu perspektivu, kdy neexistují 

žádné nuance ve výkladu a praktikování, neexistují ani žádné alternativní směry nebo 

odlišnosti napříč celou náboženskou obcí. Muslimy pak nelze dělit na umírněné nebo 

radikály, dochází zde spíše ke generalizaci, že všichni muslimové jsou stejní, často 

radikální fanatici.  

„Jeho hlavním problémem je jeho netolerantní učení. Uvědomujeme si proto, 

co by jeho šíření znamenalo pro naši zemi, a proto ho odmítáme.“ (Konvička, 

MF DNES, 16. 2. 2015) 

 „Ten největší problém je ten radikální islám. Jenže nikdo nedokáže, a jsem 

přesvědčen, že ani vy ne, odlišit mezi těmi uprchlíky toho radikálního islamistu 

od toho normálního, hodného muslima.“ (Konvička, ČT1, 29. 1. 2015) 
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Islám je často viděn i jako náboženství nerovné a hierarchické, které hlásá 

nadřazenost věřících nad nevěřícími, nadřazenost mužů nad ženami. 

„Stačí si přečíst, co islám káže. Nadřazenost věřících nad nevěřícími, mužů nad 

ženami….“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Jako ateista by se měl bát islámu, protože jako ateista je podle islámu úplně 

ten nejhorší druh tvora, prostě určen k likvidaci. Měl bych se bát každého, 

podle toho ortodoxního islámu tedy, podle islámského učení.“ (Konvička, 

ČT24, 28. 1. 2015) 

„Islám ani v Koránu nedovoluje žádné soužití. Hovoří se tam jasně – 

mohamedáni nahoře, pod jsou ženy, potom křesťané a Židé a nejníž nevěřící, 

kteří mají být rovnou vybiti.“ (Konvička, MF DNES, 16. 3. 2015) 

4.1.8 Islám jako iracionální barbarství 

Tento rámec byl celkově nejslabším rámcem ze všech. Zařadila jsem do něj 

pouze přibližně 3,5 % výroků. Dlouhou dobu jsem přemýšlela, zda tento rámec 

nepřipojím k jinému rámci, výroky jsem však vnímala odlišně, a proto jsem se i přes 

malé množství výroků rozhodla nakonec pro samostatný rámec. 

Klíčovým tvrzením zde bylo to, že muslimové jsou barbaři, a tudíž jejich 

náboženské praktiky jsou barbarské, po celá staletí umí jen válčit, a jejich příchod 

znamená návrat do středověku. Docházelo tak opět k připomínání historických 

událostí.  

„Islámské barbarství k nám proniká stále rychleji, avšak většinové společnosti 

se zatím netýká. Doufáme, že když lidem otevřeme oči dříve, než se k nám 

dostane naplno, nebudou se muset dívat na opravdové kamenování nebo číst v 

novinách, že jejich soused zabil svou dceru kvůli pokřivené cti“(Fišer, 

novinky.cz, 12. 8. 2015) 

„…v Praze rozmístili busty ukamenovaných žen jako připomenutí islámského 

barbarství a násilí páchaného na ženách.“(Tisková zpráva IVČRN, aktualne.cz, 

12. 8. 2015) 

„Islám, který existuje 1400 let prakticky celou tu dobu vedl jednak dobyvačné 

války s ostatními kulturami.“ (Konvička, ČT1, 29. 1. 2015) 

„Islám proti nám od sedmého století vede válku.“ (Konvička, 

zpravy.idnes.cz,16. 1. 2015) 
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„Islám ohrožuje Evropu 1 300 let a v posledních 30 letech sílí… Celý Blízký 

východ a jižní pobřeží Středozemního moře byly v 6. století křesťanské. V 

osmém století tam ještě byli křesťané ve většině, ale už byli podřadní občané. 

Když se podíváme dnes, tak Islámský stát v podstatě vybíjí zbytky křesťanů.“ 

(Konvička, MF DNES, 16. 3. 2015) 

 „Teplice čelí pokusu o kolonizaci, o islámskou kolonizaci, která nepřináší 

domorodému obyvatelstvu pokrok a rozvoj, ale středověké tmářství a 

bezpečnostní rizika.“ (Barták, MF DNES, 10. 9. 2014) 

Toto barbarství a dobyvačné války jsou dle představitelů IVČRN a BPI v islámu 

tak zakořeněné, že společné soužití není možné.  

„Historicky se mírové soužití s islámem nikdy nepodařilo. Byly jen kratší 

epizody lepšího soužití jako v Libanonu 50. let, ale tam to bylo drženo silou.“ 

(Konvička, MF DNES, 16. 3. 2015) 

„Neporušuje to zákony, ale celkem jednoznačně to znemožňuje společné soužití, 

jo, protože prostě když není, když není možné, aby, není tam reciprocita. Když 

muslimský muž má více práv než muslimská žena a z hlediska toho islámu 

mnohem více práv než nemuslimský muž, už dnes, jo, z hlediska těch jejich 

pravidel, tak jak chcete něco integrovat, co má takovej jako, co jako jednu tu 

stranu, společné soužití není možné, když jednu tu stranu budu odvrhovat.“ 

(Konvička, ČT24, 28. 1. 2015) 

V několika dalších výrocích pak docházelo i k útoku na morálku muslimů, kdy 

bylo zmiňováno, že islám vybízí k lhaní. Výrokem, že islám znamená „totalitu ducha“, 

se pak docent Konvička dle mého názoru snažil upozornit na nesamostatnost myšlení 

muslimů, kteří dělají jen to, co jim říká jejich víra. Navíc muslimové jsou dle 

některých výroků zaostalí a technologicky nevyspělí. 

 „Muslimové lžou. V koránu je mnoho veršů o tom, že se s nemuslimy nesmí 

přátelit, že se jim nemusí říkat pravda a tak dále. Takže jim nelze věřit.“ 

(Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

„Slíbil jsem vám, že uvidíte, jak islám učí lidi lhát. Je to totalita ducha.“ 

(Konvička, MF DNES, 10. 11. 2015) 

„Islámský stát překonal veškerá zvěrstva, které páchalo nacistické Německo. 

To, že to ještě jaksi nedělají průmyslově, to je dáno pouze technologickou 

nevyspělostí typickou pro ten region“ (Konvička, blesk.cz, 3. 1. 2016) 
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Primitivní přemýšlení ze strany muslimů pak docent Konvička umocnil 

především svým výrokem, ve kterém přirovnává muslimy k primátům, kdy vlastně 

tvrdí, že biologie muslimů je jiná než „naše“. Jedná se tak o xenofobní a rasistický 

výrok, kterým se snažil upozornit na co největší odlišnosti mezi „námi“ a „jimi“.  

„Jako biolog jsem zkoumal sociální a rozmnožovací zvyky primátů. Uvědomil 

jsem si, že islám diktuje jeden jediný model, co se partnerských vztahů týče. A 

to ještě model špatný, založený na mužské dominanci a ženské submisivitě. Je to 

na jednu stranu zajímavá představa, jak uspořádat věci, ale určitě není pro 

každého. Když víra manipuluje a smíchává dvě nejdůležitější emoce, které 

máme, sex a moc, tímto způsobem, a ještě to prezentuje jako jediný možný 

způsob, je to prostě špatně. Ta biologie v tom hrála klíčovou roli.“ (Konvička, 

MF DNES, 20. 8. 2015) 

4.2 Použité obrazy nepřítele 

Mou další výzkumnou otázkou bylo „Jakým způsobem Blok proti Islámu a 

IVČRN konstruují ve svých projevech obraz nepřítele?“. Pro nalezení odpovědi na 

tuto otázku jsem v jednotlivých analyzovaných výrocích hledala příklady obrazů 

nepřítele, které jsou konstruovány pomocí několik technik, které jsem popsala výše 

v kapitole o obrazech nepřítele. Celkově byly obrazy nepřítele přítomné v nějaké 

formě ve více než 50 % případů. Nejmenší množství obrazů nepřítele jsem 

identifikovala v rámci prognostického rámování, kdy se jednalo asi o 10 % 

z celkového počtu obrazů nepřítele. V diagnostickém a motivačním rámování se pak 

obrazy nepřítele vyskytovaly v téměř shodném množství, kdy diagnostické rámce 

obsahovaly 43 %, motivační pak 47 % z celkového množství obrazů nepřítele.  

Domnívám se, že tyto výsledky potvrzují teoretická východiska týkající se core 

framing tasks. Především v rámci diagnózy je důležité identifikovat a popsat 

dostatečně viníka dané situace, konstruovat hranice kolektivního aktéra tím, že se 

vymezím vůči oponentovi, a je tak dle mého názoru vhodné použít obrazy nepřítele. 

Stejně tak při motivačním rámování se kolektivní aktéři snaží přesvědčit k mobilizaci 

co největší množství možných participantů, a je tak nutné rámovat takovým 

způsobem, jakým se pro možné sympatizanty stane problém palčivým. Domnívám se, 

že i zde je tedy vhodné využít obrazy nepřítele. Jelikož v prognostickém rámování jde 

především o navrhnutí řešení problému nebo dané situace, nelze obrazy nepřítele 

využívat v příliš velkém množství, protože ty slouží především k identifikaci 
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problému a motivování k participaci. Nyní popíši jednotlivé techniky, které pro 

konstrukci obrazů nepřítele IVČRN a BPI využívaly, a ke každému způsobu přidám 

příklady konkrétních obrazů nepřítele v jednotlivých výrocích, které byly v některých 

případech zkrácené. 

Základní technikou při vytváření obrazů nepřítele bylo odsuzování pomocí 

negativních přívlastků, které u možných sympatizantů mají vyvolat negativní pocity. 

„Islám je hnusný a špatný.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 12. 9. 2015) 

„Hodně,vítačů‘ cítí sílu z islámu, že jsou lepší a tak. Ale to je omyl, islám je 

sekta.“ (Konvička, Právo, 28. 11. 2015) 

„A druhá věc, kterou je třeba si uvědomit, to znamená všechna ta islámská 

svinstva.“ (Konvička, ČT1, 20. 11. 2014) 

Důležité při odsuzování bylo také neustále opakovat, že islám je hrozba. 

„Islám je skutečnou hrozbou pro naší zemi. Hrozbou, která hrozí při svém 

rozšíření převálcovat život, jaký známe a chceme.“ (Tisková zpráva IVČRN, 

ČT24, 11. 9. 2014) 

V některých případech byly použity takové vlastnosti nebo přirovnání, jejichž 

cílem bylo oponenta odlidštit nebo démonizovat, a ještě tak více zesílit negativní 

vnímání možných příznivců IVČRN a BPI. 

„Islám je podle mě ideologie zrůdná.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Úchylárna postavená na donucení.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Sadistické likvidace protivníků.“ (Konvička, blesk.cz, 22. 1. 2015) 

„Jako ateista je podle islámu úplně ten nejhorší druh tvora, prostě určen k 

likvidaci.“ (Konvička, ČT24, 28.1 2015) 

Důležitým bodem při konstrukci obrazů nepřítele je vyvolání strachu a nenávisti. 

K tomu kolektivní aktéři využívají různé techniky, pomocí nichž se zaměřují 

především na morálku a praktiky oponenta. 

„No, tak, že jo, v západoevropských zemích už dneska vidíme takové ty věci 

jaksi školy, kde je převaha nebo značný počet muslimských žáků, tak třeba 

začnou rušit nebo začnou vyvařovat halal pro všechny žáky, to znamená, 

muslimskou rituální stravu, začnou odstraňovat vepřové. Známe takové ty 
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případy z Británie, kdy řidič autobusu odmítne svézt slepou ženu, protože má 

vodícího psa a protože jeho víru ten pes uráží.“ (Konvička, ČT24, 28.1 2015) 

„Muslimové lžou. V koránu je mnoho veršů o tom, že se s nemuslimy nesmí 

přátelit, že se jim nemusí říkat pravda a tak dále. Takže jim nelze věřit.“ 

(Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

„Viděl jsem opravdové vzepětí občanské společnosti, kdy prostě lidé ve volném 

čase sbírali podpisy, posílali je, riskovali, protože co si budeme povídat, islám 

za svou kritiku by správně měl trestat své kritiky smrtí.“ (Konvička, ČT24, 11. 

9. 2014) 

„Při šíření islámu je podle jejich pravidel povoleno prakticky vše. Včetně 

znásilňování žen. Takový systém skvěle vyhovuje agresivním psychopatům a 

lidem bez svědomí“ (Konvička, MF DNES, 16. 3. 2015) 

Jestliže je dobré útočit na morálku a praktiky oponenta, v kapitole o konfliktních 

rámcích jsem se snažila ukázat, že je také důležité posilovat vlastní image jako 

morálně dobrých. I tento způsob konstrukce hranic mezi kolektivním aktérem a 

oponentem se ve výrocích objevil. 

„Nevidím tu xenofoby a fašouny, ale sešli se tu lidé, kteří milují svobodu.“ 

(Konvička, zpravy.idnes.cz, 16. 1. 2015) 

„Dělám to v podstatě pro sebe, abych se nemusel stydět před budoucností, 

dělám to pro svoji dceru, pro své kamarádky, pro své kamarády, pro své 

spoluobčany, když to řeknu pateticky, dělám to pro tuto zemi.“ (Konvička, 

blesk.cz, 2. 9. 2015) 

„Xenofobie je hloupost, protože mezi lidma, kteří jsou odmítači islámu v České 

republice, je možná více jaksi cizinců než mezi běžnou populací. Máme mezi 

sebou Arabku, máme mezi sebou Indy, máme mezi sebou, petici podepisovala 

spousta Romů.“ (Konvička, ČT24, 11. 9. 2014) 

„Úsvit Národní koalice je pro nás dlouhodobě přirozeným partnerem, máme 

spoustu společných programový východisek. Ale hlavně nás spojuje starost o 

budoucnost této země.“ (Konvička, novinky.cz, 8. 9. 2015)   

Posledním výrokem se dostávám k vymezování „my“ x „oni“, tedy ke způsobu 

vymezování založeném na in-group/ out-group technice, kdy základní odlišení se 

provádí podél nacionalistických linek. 
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„My jsme tady doma a každý, kdo sem přijde, musí držet naše pravidla.“ 

(Volfová, ČT1, 31. 1. 2015) 

 „Chceme, aby naše vlast zůstala naší vlastí, aby naše děti nechodily v burkách 

a vyznávaly islám.“ (Volfová, novinky.cz, 16. 9. 2015) 

„Musíme se stát ochránci svobody a naší civilizace my… I tu atomovou bombu 

si můžeme pořídit.“ (Konvička, aktualne.cz, 26. 4. 2016) 

„Myslím, teplické, české, hromada dětí, co si tam hrála… Když jsme 

poslouchali, co nám vypráví o svých zážitcích, tak jsme si uvědomili, že my tam 

někde v Českých Budějovicích kecáme, tady se bojuje. Ty děti, možná na rozdíl 

od těch dospělých, kteří si nechodí na hřiště hrát a neznají ty bitvy o průlezku a 

bitvy o nějaké to místo, kde se mohou scházet - protože tam samozřejmě byly i 

ty arabské děti - ty děti jsou v té válce úplně až po krk.“ (Konvička, blesk.cz, 

10. 10. 2015) 

Při vymezování „my“ versus „oni“ je dobrým nástrojem označit druhé za jiné, 

odlišné, vyznávající odlišné hodnoty, které nejsou slučitelné s „našimi“ hodnotami. 

Často zde dochází k upozorňování na omezování či porušování lidských práv. 

„Všiml jsem si, že je tady náboženství, které je zvláštní, divné.“ (Konvička, 

zpravy.idnes.cz, 21. 1. 2015) 

„Nikdo z nás nechce věrouku, která zakazuje tu nejhezčí potřebu, kterou v 

životě máme – lásku, něhu, líbání pod rozkvetlou třešní, přátelství“ (Konvička, 

Právo, 2. 5. 2016) 

„Já hájím to, aby jednou i moje děti mohly žít ve své zemi jako svobodní 

občané.“ (Volfová, ČT1, 20. 11. 2014) 

„Dlouhodobě by se islám měl postavit mezi hnutí zaměřená k potlačování 

lidských práv a svobod.“ (Konvička, Prima Family, 17. 1. 2015) 

Několikrát se při tomto způsobu rámování objevily takové výroky, které nejenže 

vymezily hranice mezi „námi“ a „jimi“, ale zároveň útočily na morální povinnost 

publika se zapojit. 

„S růstem islámských věřících všude ve světě klesá bezpečnost, společenská 

koheze, pohoda. Zodpovědný občan by se tomu měl postavit.“ (Konvička, 

novinky.cz, 22. 1. 2015)  

„Tak já myslím, že odpor k islámské ideologii, nebo k těm temným stránkám 

islámské ideologie, kterých je spousta, musí v sobě cítit každý informovaný, 
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slušný člověk, to jako na tom celkem trvám.“ (Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 

2015)  

S technikou „my“ versus „oni“ pak někdy souvisí i generalizace, kdy jsou 

některé vlastnosti nebo způsoby jednání připisovány obecně všem a vzniká tak 

homogenní skupina, proti které kolektivní aktéři stojí. 

„My rozumíme slovu respekt jinak než oni. Jsme pořád ovlivněni antickou a 

křesťanskou kulturou. Z antické si neseme smysl pro fair play a z křesťanské 

heslo: Nečiň jinému, co nechceš, aby on činil tobě. Islám toto nezná. Je to 

kultura založená na pomstě a uražené cti. Muslimové tvrdí něco jiného.“ 

(Konvička, novinky.cz, 22. 1. 2015) 

Někdy je však generalizace úzce propojena i s technikou stereotypizace. Tu 

IVČRN a BPI využívaly celkem hojně v několika známých formách. První stereotypní 

generalizace je muslim = terorista nebo radikál.  

„A to hlavní nebezpečí je v zásadě v tom, že tihle ti radikálové, oni je nepoznají 

ani muslimové, že jo, často a ono je v tom, že ten, ti, že poměrně málo radikálů 

dovede udržovat, řekněme, v šachu celou tu islámskou obec, protože žádnej 

muslim neví jako, kdo, kdo bude ten radikál nebo kdo se radikalizuje a…“ 

(Konvička, ČT24, 28.1.2015) 

 „Ti dva viníci, kteří vystříleli Charlie Hebdo byli do 30 let naprosto umírnění 

občané, kteří neměli žádné prokazatelné spojení a tak dál.“ (Konvička, ČT24, 

28. 1. 2015) 

 „Ano, do té doby, to jsou to ti umírnění, kteří přestanou být umírnění přesně ve 

chvíli, kdy někde na nich vybuchne bomba a vemou s sebou dalších 20 lidí.“ 

(Volfová, ČT24, 4. 5. 2016) 

Dalším užívaným stereotypem, jehož účelem bylo vyvolání strachu, byl 

argument „prorok Mohamed byl násilník a terorista“ a islámské náboženství je 

založené na následování tohoto proroka, tudíž všechny muslimy lze označit za 

násilníky. 

„Takže, Mohamed v jednom známém hádisu říká anglicky: "I have been 

victorious for about terror." Česky: "Zvítězil jsem šířením hrůzy." Tam je 

jednoznačně ten terorismus už v samém základu, řekněme, skutků zakladatele 

islámu.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 16. 1. 2015) 
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„Všechny ty věci, které dělají fanatici z Islámského státu, jsou zdokumentovány, 

že je prováděl onen Mohamed, ať to bylo zotročování, řezání hlav, zabíjení 

můžu před očima žen a tak dál, a tak dál.“ (Konvička, ČT24, 11. 9. 2014) 

„Část muslimů je nadržená nás zmasakrovat.“ (Konvička, blesk.cz, 16. 1. 

2015) 

Velmi známým islámským stereotypem je využívání muslimského šátku jako 

symbolu podřízenosti muslimských žen a radikálního islámu. Docent Konvička však 

překvapivě využil tento stereotyp i jako symbol nadřazenosti muslimů nad ostatními 

věřícími.  

„My jsme totiž v tom víru debaty trošku ztratili, co nám tady říkala paní 

Červenková (konvertovala k islámu; studentka UK v Praze). Ona nám totiž 

potvrdila jednu zásadní věc, že umírněné muslimky šátek nenosí, jo…On ten 

šátek je dvojznačný. To jako málo si uvědomujeme, že ten šátek není jenom 

symbol podřízení muslimky muslimovi, ale on je v podstatě i symbol nadřazení 

muslimky nad ty ostatní, nad ty nemuslimské špíny, jako nad ty nevěřící. “ 

(Konvička, ČT1, 20. 11. 2014) 

Islám jako sexistické náboženství je pak nejen konkrétním rámcem, ale je i 

stereotypem, o který se často islamofobní kolektivní aktéři opírají při rámování. 

„Začíná to předsedou muslimských obcí, který vykládá v televizi, že ženy mají 

polovinu mozku, pokračuje nuceným zahalováním, domácím násilím, které je 

výslovně nařízené v Koránu, pokračuje ženskou obřízkou. Následují vraždy ze 

cti a končí to veřejným kamenováním znásilněných žen.“ (Fišer, blesk.cz, 12. 8. 

2015) 

„Ale ony tu svobodu nemají. Nemůžou studovat, nemůžou si vybrat partnera, 

nemůžou řídit auto, nemůžou se oblékat podle sebe“ (Hrindová, novinky.cz, 19. 

8. 2015) 

Podobně lze jako rámec a zároveň i stereotyp využít i tvrzení o muslimských 

barbarech. 

„Islámské barbarství k nám proniká stále rychleji…“ (Fišer, novinky.cz, 12. 8. 

2015)  

Především při motivačním rámování bylo využito hypotetických tvrzení, která 

měla ukázat mnohdy apokalyptický stav ve společnosti, který nastane, pokud sem 

„islámského nepřítele“ pustíme. 
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„Evropa není nafukovací a tohle to by dříve nebo později muselo vést k 

rozklížení těch společností tady úplně stejně, jako stěhování národů rozklížilo 

pozdně antickou římskou společnost.“ (Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 2015) 

„A u nás samozřejmě radikálové jsou, jenže zatím žádnej nevybuchl, zatím 

žádnej prostě nikoho nepodřezal, ale to nic neznamená, protože přímo v 

islámském učení se říká - proboha nezačínejte, dokud to, dokud to bude bez 

šance, dokud budete slabí.“ (Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 2015) 

„Až bude Praha hořet jako Paříž a vybuchovat metro.“ (Konvička, reflex.cz, 2. 

12. 2015)  

„Chalífát bude buď organizovaný, že se tam budou řezat hlavy oficiálně, nebo 

bude takový, že jím budou projíždět chlapi na dodávkách, kteří si budou své 

oběti vybírat. Jak západní Evropa v minulosti podporovala naše disidenty a 

všechny ty Tigridy, tak my máme povinnost jí to vrátit“ (Konvička, MF DNES, 

16. 4. 2016) 

„Zpočátku se nemusí stát nic – přijatých migrantů bude málo, možná budou 

převažovat ženy a děti. Postupně se situace začne zhoršovat, jak se někteří z 

nich napojí na radikální islámské skupiny, jiné radikalizuje trauma z pobytu v 

novém prostředí a zase jiné militantní propaganda evropských mešit.“ (Tisková 

zpráva IVČRN, MF DNES, 4. 8. 2015) 

Breivik ve svém manifestu používal odkazy na historii a teroristické útoky. 

Stejně tak toto odkazování využívaly IVČRN a BPI. 

„Islám proti nám od sedmého století vede válku.“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 

16. 1. 2015) 

„Islámská ideologie je udělaná tak, aby převálcovala cokoliv, na co narazí. Už 

převálcovala třeba Byzantskou říši. Válka s islámem je, a nikdy nepřestala být, 

už od 7. století“ (Konvička, novinky.cz, 20. 1. 2016) 

Při vytváření obrazů nepřítele je také obvyklé využívat různé metafory a 

přirovnávání. Mnou zkoumané subjekty několikrát využily válečné metafory, 

přirovnávání muslimů nebo jejich obětí ke zvířatům, nebo islám jako nemoc. 

„Jsme vojáci, jsme ve válce, ale my ji vyhrajeme“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 

30.6.015) 

 „Útočící armáda nemusí mít ani zavírací nůž“ (Konvička, zpravy.idnes.cz, 20. 

1. 2016) 
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„Jako biolog jsem zkoumal sociální a rozmnožovací zvyky primátů. Uvědomil 

jsem si, že islám diktuje jeden jediný model, co se partnerských vztahů týče. A 

to ještě model špatný, založený na mužské dominanci a ženské submisivitě. Je to 

na jednu stranu zajímavá představa, jak uspořádat věci, ale určitě není pro 

každého. Když víra manipuluje a smíchává dvě nejdůležitější emoce, které 

máme, sex a moc, tímto způsobem, a ještě to prezentuje jako jediný možný 

způsob, je to prostě špatně. Ta biologie v tom hrála klíčovou roli.“ (Konvička, 

MF DNES, 20. 8. 2015) 

„Můžeme si povídat o Velké Británii, kde jsou vojáci v uniformě v podstatě 

vražděni za bílého dne jako koroptve.“ (Konvička, ČT1, 29. 1. 2015) 

„Já říkám, že islám je sice fatální choroba pro západní společnost, ale její 

vztah k západní společnosti je takový vztah, jako je vztah rýmy k pacientovi, 

který trpí chorobou AIDS.“ (Konvička, blesk.cz, 30. 5. 2016) 

Pro vyvolání strachu využívali aktéři i nadsazené číselné údaje. 

„Tohle si může dovolit tehdy, když je to 1, 2, 3, 10 lidí, ale tady prostě za 

branami jsou statisíce, miliony migrantů.“ (Volfová, ČT24, 4. 5. 2016) 

Nakonec několikrát došlo k tomu, že někdo z představitelů používal při své 

argumentaci informace, pro které neměl žádné důkazy, nebo které záměrně zkresloval. 

Jako příklad jsem se rozhodla zde zveřejnit část přepisu rozhovoru docenta Konvičky 

s moderátorkou Barborou Kroužkovou, který proběhl na ČT24 28. 1. 2015. 

„Konvička: Stává se to, ale zajisté jste třeba slyšela o velké vlně znásilňování 

ve Švédsku, a to už taková legrace není. Švédsko je země, která ...  

moderátorka: Která média o tom psala? Odkud ty informace čerpáte? Kde se 

to stalo? Proč to vyšetřovala policie. K čemu došla? K jakým závěrům? Byly to 

trestné činy? Byli ti lidé odsouzeni? Bylo jim to dokázáno? 

Konvička: Paní redaktorko, těch zpráv je prostě spousta z nejrůznějších médií. 

moderátorka: A tak mi řekněte kde, já si jí ráda najdu. Velkou vlnu 

znásilňování ve Švédsku.  

Konvička: Rape Statistic Sweden, najdete prostě na, normálně na stránkách 

dokonce i Evropské unie, která sleduje tohle to jako, tuhle tu násilnou 

kriminalitu. A samozřejmě to nikdo nedává do přímé korelace ani s islámem, 

ani, řekneme, s imigrací, ale nic jiného se v tom Švédsku nestalo, Švédové se 

nezbláznili, ze Švédů se nestali divocí násilníci a pak byste musela znát trošičku 

aspoň…“ (ČT24, 28. 1. 2015) 
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4.3 Proměny rámování v čase 

Moje poslední výzkumná otázka zněla „Jakým způsobem se využívané rámce 

těchto konkrétních organizací proměňují v čase v souvislosti s vnějšími událostmi?“, 

tudíž cílem analýzy bylo v tomto případě se podívat se na jednotlivá období a zjistit, 

zda se použité rámce měnily vlivem externích událostí a zda během daných období 

proběhlo něco, co bychom mohli považovat za vyjednávání konsensu, a následně na to 

navázala akční mobilizace, kdy tedy IVČRN a BPI vyzívaly své příznivce 

k mobilizaci proti „nepříteli“. 

Mnou zkoumané období jsem se nakonec rozhodla rozdělit na šest částí, kdy 

počátek každé části byl vždy v období, kdy se jednotlivé významné události staly, a 

lze tak očekávat, že se začíná utvářet konsensuální mobilizace, konec období pak 

představoval většinou počátek další události, přičemž každé období byla jinak dlouhé. 

Délka období byla zvolena různě podle samotných dat, kdy některé události byly 

v rétorice mnou zkoumaných aktérů využívány delší dobu nebo byly přerušeny právě 

další událostí. Každopádně každé zkoumané období bylo dlouhé minimálně 2 měsíce, 

během kterých bylo dle mého názoru možné provést jak konsensuální mobilizaci, tak 

případně akční mobilizaci. Při konsensuální mobilizaci přitom dochází především 

k identifikaci problému a viníka a jeho dostatečnému vykreslení. Akční mobilizace je 

pak založena především na motivování publika k připojení se ke kolektivnímu 

aktérovi nebo aspoň jeho myšlenkám a měla by následovat popřípadě „nějaká akce“ 

jako například sepsání petice, demonstrace, připomínky vládě atd. Pro každé období 

byly vždy zvlášť vypočítané četnosti rámců, aby bylo vidět, který rámec byl v daném 

období nejsilnější a který naopak nejslabší. Vždy jsem tedy v daném období spočítala 

celkové množství rámců a následně spočítala množství konkrétních rámců. Výsledky 

analýzy této otázky budou částečně kvantitativního rázu. 

4.3.1 Druhý stupeň registrace Ústředí muslimských obcí ČR 

Jako první událost jsem zvolila 2. stupeň registrace Ústředí muslimských obcí 

ČR (dále jen UMO) a to i přesto, že se vlastně nejednalo o vnější událost. Přestože 

v září 2014 uplynulo 10 let od uznání registrace UMO a bylo tak možné zažádat o 

druhý stupeň registrace, což by odpovídalo vnější události pro rámování, UMO o 

druhý stupeň registrace nezažádalo. IVČRN sepsal petici proti této registraci, čímž 

vyvolal dojem, že se UMO chystá o registraci zažádat. Přesto jsem se však rozhodla 

tuto událost do vývoje rámování zařadit, protože se s touto událostí jednalo o první 
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významný mediální zájem pro IVČRN, kdy se tak tento subjekt dostal do povědomí 

široké veřejnosti. Začátek období byl zvolen stejně jako počátek celého výzkumu, tedy 

na 1. 9. 2014, respektive dle dat 5. 9. 2014, konec období jsem dle dat zvolila k 13. 1. 

2015, kdy IVČRN do médiích naposledy vypustilo zmínku o možné novele církevního 

zákona, který by zajistil větší kontrolu při žádostech o vyšší stupeň registrace. Jednalo 

se tak přibližně o 4měsíční období. Četnost rámců v tomto období naleznete níže 

v tabulce 1. Nejsilnějším rámcem zde byl „Islám jako násilné náboženství“ se 31 %, 

vůbec se zde neobjevil rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“. Domnívám se, že 

to bylo proto, že migrační krize vypukla až v roce 2015. 

Tabulka 1. Četnost rámců   

Rámce Četnost v % 

Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 21 

Muslimové jsou „špatní“ imigranti 0 

Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 7 

Islám jako násilné náboženství 31 

Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 14 

Islám jako náboženství omezující ženy 10 

Islám jako monolitické náboženství 14 

Islám jako iracionální barbarství 3 

Celkem 100 

 

Petice proti druhému stupni registrace UMO ČR byla sice sepsána již počátkem 

září, během období se však IVČRN snažil získat příznivce, kteří by ji podepsali. Bylo 

tedy nutné utvořit konsensus či diagnózu dané situace, během níž IVČRN využilo 

především rámců „islám jako monolitické náboženství“ a „islám jako násilné 

náboženství“. Konsensus byl pak v menším množství doplněn o argumenty týkající se 

„islámu jako expanzivního náboženství ohrožujícího „naše“ hodnoty a svobody“, 

nedemokratické ideologie šířící terorismus, ideologie omezující ženy a barbarství. 

V rámci akční mobilizace a tedy především motivačního rámování byly použity 

především rámce týkající se násilí, ať už to byl rámec „islám jako násilné 

náboženství“, ale i rámec týkající se násilí na ženách a šířící terorismus. V menší míře 

byl použit i rámec „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a 

svobody“. V tomto období byla tedy sepsána petice proti 2. stupni registrace UMO 



87 
 

ČR, sbírány především podpisy pro tuto petici a také sepsán návrh na novelu zákona o 

církvích. 

4.3.2 Útok na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži 7. 1. 2015 

Útok na redakci časopisu Charlie Hebdo, který se odehrál 7. ledna 2015 v Paříži, 

byl prvním teroristickým útokem v mnou zkoumaném období, kdy pachateli byli 

muslimové. Dle dat jsem začátek analyzovaného období zvolila na 13. 1. 2015, kdy 

IVČRN poprvé tento útok zmiňují. Období bylo dle dat ukončeno 16. 3. 2015, kdy se 

IVČRN na čas mediálně odmlčelo. Přestože je tedy toto období vztahováno především 

k teroristickému útoku v Paříži, je nutné říci, že v tomto období také započala 

evropská migrační krize. Četnosti rámců naleznete v tabulce 2. V tomto období byl 

opět nejsilnějším rámcem „islám jako násilné náboženství“, který tvořil ¼ výroků. 

V důsledku začátku migrační krize se zde již objevil i rámec „muslimové jsou „špatní“ 

imigranti“, který byl zastoupen 10 %. Mezi nejslabší rámce pak patřil „islám jako 

iracionální barbarství“, do kterého jsem v tomto období zařadila pouze 5 % výroků. 

Tabulka 2. Četnost rámců   

Rámce Četnost v % 

Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 19 

Muslimové jsou „špatní“ imigranti 10 

Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 16 

Islám jako násilné náboženství 25 

Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 11 

Islám jako náboženství omezující ženy 6 

Islám jako monolitické náboženství 8 

Islám jako iracionální barbarství 5 

Celkem 100 

 

Podle mého názoru měl na vytváření konsensu vliv jak teroristický útok, tak 

začátek migrační krize. Nejsilnějším rámcem při vyjednávání konsensu týkajícího se 

teroristických útoků byl totiž s přehledem rámec „islám jako násilné náboženství“, 

následovaný rámci „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a 

svobody“, „islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit“ a „Západ šíří 

demokracii, zatímco islám šíří terorismus“. Pravděpodobně tak bylo rámování 

ovlivněno tímto teroristickým útokem, kdy došlo k zesílení rámování, které je 
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zaměřeno na vyvolávání strachu. Vyjednávaný konsensus v rámci migrační krize byl 

zastoupen z části rámcem „muslimové jsou „špatní“ imigranti“, dle dat se však 

domnívám, že konsensu byl založen spíše na ostatních rámcích, především „islám jako 

monolitické náboženství“, „islám jako náboženství omezující ženy“ a „islám jako 

iracionální barbarství“. Rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“ byl využit až 

v druhé fázi mobilizace. 

Akční mobilizace ohledně teroristických útoků byla založena na stejných 

rámcích jako ta konsensuální s tím rozdílem, že nejsilněji bylo publikum motivováno 

rámcem „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“. Po 

útoku se 16. ledna konala na Hradčanském náměstí v Praze demonstrace, následně i 

v rozhovorech v televizi byl opakován požadavek na postavení islámu na úroveň 

nacismu, a byl tak využit i rámec „islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je 

nutné zničit“. Akční mobilizace k začátku migrační krize byla zastoupena rámcem 

„muslimové jsou „špatní“ imigranti“, kdy IVČRN především požadovalo od vlády 

upřednostňování křesťanských uprchlíků a migrantů, kteří pro nás budou přínosní, 

zároveň motivovalo „násilnými“ a „ženy omezujícími“ rámci. 

4.3.3 1. a 2. verze evropských kvót 

Dalšími událostmi, které jsem zahrnula do jednoho delšího období, bylo vydání 

první a druhé verze tzv. povinných uprchlických kvót, což byl nástroj migrační 

politiky EU na rozmístění žadatelů o azyl do členských zemí EU. Návrh těchto kvót 

byl vydán již během dubna 2015, první vypracovaná verze přišla v červnu 2015, druhá 

poté v září 2015. Začátek zkoumaného období jsem se rozhodla zvolit na začátek 

června 2015, kdy byla tedy vydána první verze kvót a to i proto, že během dubna a 

května bylo IVČRN mediálně citováno pouze ve dvou případech. Konec období jsem 

zvolila až na konec října 2015 tak, aby po vydání druhé verze kvót zůstával dostatečný 

prostor pro konsensuální i akční mobilizaci. Protože jsem spojila vlastně dvě události, 

týkající se více méně pouze migrační krize, do jednoho období, jedná se o nejdelší 

období při analýze vývoje rámování vůbec. Četnosti rámců v tomto období opět 

naleznete níže v tabulce 3. V tomto období byly tři rámce skutečně silné oproti dalším, 

kdy se jednalo o rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“, který byl zastoupen 22 

% výroků, „islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit“ s 21 % 

výroků a rámec „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a 
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svobody“ s 18 %. Nejslabšími rámci byl „islám jako iracionální barbarství“ s 5 % 

výroků a „islám jako monolitické náboženství“ s pouhým 1 %. 

Tabulka 3. Četnost rámců   

Rámce Četnost v % 

Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 18 

Muslimové jsou „špatní“ imigranti 22 

Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 21 

Islám jako násilné náboženství 8 

Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 14 

Islám jako náboženství omezující ženy 11 

Islám jako monolitické náboženství 1 

Islám jako iracionální barbarství 5 

Celkem 100 

 

Mnou zvolené období začíná paradoxně akční mobilizací, kdy zde již IVČRN 

spolu s BPI představily petici proti kvótám. Na počátku období tak chyběla fáze 

vyjednávání konsensu. Předpokládám však, že tato konsensuální mobilizace mohla 

proběhnout během předchozích měsíců, kdy již byl vyhlášen návrh kvótové politiky, 

média však rámování ze strany mnou zkoumaných subjektů pravděpodobně 

nevěnovala pozornost. V této akční mobilizaci byly použity především tři rámce, 

„muslimové jsou „špatní“ imigranti“, kdy petice vyzývala vládu, aby „v žádném 

případě nepřistupovala na takzvané bruselské kvóty na přerozdělování uprchlíků z 

toho Středomoří a Blízkého východu a Afriky…“ (Konvička, Rádio Impuls, 10. 6. 

2015), „islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit“ a „Západ šíří 

demokracii, zatímco islám šíří terorismus“, kdy se mnou zkoumané subjekty snažily 

především motivovat lidi pomocí strachu. 23. 6. 2015 pak předložily petici přímo 

Sněmovně při veřejném slyšení sněmovního petičního výboru. Následně pak 30. 6. 

2015 proběhla demonstrace v Praze na Palackého náměstí. Po celý červenec pak 

neproběhlo zkoumanými médii jediné veřejné prohlášení někoho z mnou zkoumaných 

subjektů. 

Na počátku srpna pak IVČRN rozmístilo po Praze několik figurín 

ukamenovaných a týraných žen s informačními letáky. Domnívám se, že cílem této 

akce i prohlášení, která médii proběhla během měsíce srpna, bylo motivovat publikum 
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k boji proti islámu, tudíž lze toto jednání opět zařadit spíše do akční mobilizace. Přesto 

během akcí používali i diagnostické rámce, které spadají spíše do konsensuální 

mobilizace, tudíž lze v tomto případě říci, že se konsensuální a akční mobilizace 

prolínala. Nejsilnějšími rámci zde byly „islám jako náboženství omezující ženy“, 

„islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“, rámec 

„muslimové jsou „špatní“ imigranti“ a „teroristický“ rámec.  

Během měsíce září se pak v médiích objevilo několik „proti-uprchlických“ 

výroků, které byly opět spíše motivační a většina byla citována v souvislostí s další 

demonstrací v Praze. Říjen pak začal veřejnou besedou s občany v Teplicích a skončil 

demonstrací 28. 10. 2015 v Praze. Nečastějšími rámci zde byli „islám jako expanzivní 

náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“ a „muslimové jsou „špatní“ 

imigranti“. 

Nakonec lze tak říci, že v tomto období proběhla víceméně pouze akční 

mobilizace. Přestože se to zdá zvláštní, protože sám Klandermans, který tyto dvě fáze 

mobilizace popsal, tvrdí, že akční mobilizace nemůže nastat bez mobilizace 

konsensuální, domnívám se, že tato zvláštní situace nastala především proto, že se 

mnou zvolené období netočilo kolem unikátní události, jakou je teroristický útok, ale 

kolem uprchlických kvót, které byly odpovědí na problém migrační krize, která se 

táhla již od začátku roku. Lze tak předpokládat, že tato akční mobilizace byla 

odpovědí na konsensuální mobilizaci, která probíhala již dříve, a to už od vypuknutí 

evropské migrační krize. 

4.3.4  Teroristické útoky v Paříži v noci z 13. na 14. listopadu 2015 

Další vnější událostí, která mohla mít vliv na rámování mnou zkoumaných 

subjektů, byla série teroristických útoků v Paříži v noci ze 13. na 14. 11. 2015. 

Začátek období byl dle dat zvolen na 17. 11. 2015, což byl po útocích první den, kdy 

se v médiích objevil nějaký výrok představitelů IVČRN nebo BPI. Tento den se 

konala „kontroverzní“ demonstrace na Albertově, které se zúčastnil i prezident ČR 

Miloš Zeman. Konec období jsem zvolila na konec roku 2015, takže období bylo 

dlouhé přibližně dva a půl měsíce. V tomto období byly výrazně silné tři rámce: 

„muslimové jsou „špatní“ imigranti“, „islám jako expanzivní náboženství ohrožující 

„naše“ hodnoty a svobody“ a „islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné 

zničit“, zatímco zbylé rámce byly výrazně slabší. Procentuální četnosti rámců najdete 
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v tabulce 4. Z analýzy byly vyřazeny „slavné“ kontroverzní výroky docenta Konvičky, 

které byly vyřčeny již dříve a v tomto období se objevily mnohokrát proto, že za ně 

bylo na docenta Konvičku podáno trestní oznámení. 

Tabulka 4. Četnost rámců   

Rámce Četnost v % 

Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 27 

Muslimové jsou „špatní“ imigranti 29 

Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 21 

Islám jako násilné náboženství 8 

Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 5 

Islám jako náboženství omezující ženy 3 

Islám jako monolitické náboženství 4 

Islám jako iracionální barbarství 3 

Celkem 100 

 

Mnou zvolené období tedy začíná opět demonstrací, kde byl použit k motivaci 

publika především rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“ a rámec „islám jako 

expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“. Poté však už došlo na 

opětovné vyjednávání konsensu. Během tohoto vyjednávání byly použity téměř 

všechny rámce, kromě „muslimové jsou „špatní“ imigranti“. Lze tak říci, že 

teroristické útoky mohly ovlivnit vytváření tohoto konsensu, protože při něm byly 

použity rámce upozorňující na násilnou stránku islámu.  

V prosinci pak BPI spolu s Úsvitem-NK oznámily nové body programu, se 

kterým půjdou do krajských voleb, kdy do médií podávaly motivační prohlášení, 

využívající především rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“ a rámec „islám jako 

zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit“. Zdá se tak, že akční mobilizace už 

teroristickými útoky příliš ovlivněna nebyla, ale může to být tím, že zveřejněným 

programem do krajských voleb chtěl Blok proti Islámu působit na publikum spíše 

dlouhodobě, a proto využil spíše rámec týkající se problému migrační krize, která byla 

longitudinálním problémem, na rozdíl od „jednorázového“ teroristického útoku. 

4.3.5 Silvestrovské sexuální útoky v Německu a bombový útok v Istanbulu 12. 1. 2016 

Toto období se týká dvou událostí, které jsou úzce spjaté se sousedním 

Německem. Nejprve došlo na počátku roku 2016 k oznámení několika sexuálních 
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útoků na ženy v Kolíně nad Rýnem, které podle všeho v několika případech spáchali 

noví žadatelé o azyl, poté se v tureckém Istanbulu odehrál bombový útok, při kterém 

zahynulo 9 německých turistů. Začátek období byl stanoven na 1. 1. 2016, konec pak 

k 21. 3. 2016, tedy den před uskutečněním poslední významné události. Nejsilnějšími 

rámci byly s převahou „muslimové jsou „špatní“ imigranti“ a „islám jako expanzivní 

náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“. Vůbec se neobjevily rámce „islám 

jako monolitické náboženství“ a „islám jako iracionální barbarství“. Četnosti rámců 

jsou k nahlédnutí v tabulce 5. 

Tabulka 5. Četnost rámců   

Rámce Četnost v % 

Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 32 

Muslimové jsou „špatní“ imigranti 38 

Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 13 

Islám jako násilné náboženství 6 

Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 6 

Islám jako náboženství omezující ženy 5 

Islám jako monolitické náboženství 0 

Islám jako iracionální barbarství 0 

Celkem 100 

 

Na začátku ledna se v médiích objevily diagnostické výroky, které jsou 

příznačné pro konsensuální mobilizaci, využívající výhradně rámec „muslimové jsou 

„špatní“ imigranti“ a rámec „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ 

hodnoty a svobody“. To mohlo být dle mého názoru z toho důvodu, že média 

prezentovala sexuální útoky v Německu jako útoky uprchlíků. Ze strany mnou 

zkoumaných subjektů tak byl použit především rámec spojený s migrační krizí a 

rámec popisující islám jako hrozbu. 

Co se týká akční mobilizace, 19. ledna médii proběhla informace o další petici, 

kterou sepsal BPI spolu s Úsvitem-NK, kde žádaly vládu o ochranu před migranty, 

terorismem a dalšími bezpečnostními riziky. Byla to jediná zmínka týkající se 

terorismu za celý leden. Při veřejné diskuzi na pražském Smíchově 20. 1. 2016 pak 

zkoumané subjekty motivovaly publikum opět především rámcem „muslimové jsou 

„špatní“ imigranti“, rámcem „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ 
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hodnoty a svobody“ a rámcem, kde je islám popisován jako násilná ideologie. Lze 

předpokládat, že příčinou použití těchto konkrétních rámců byl opět fakt, že ze 

sexuálních útoků v Kolíně nad Rýnem byli obviněni imigranti. 

Poté došlo opět k vyjednávání konsensu, kdy se již objevují i výroky zařazené 

do rámce „islám jako náboženství omezující ženy“, „islám jako násilné náboženství“, 

„islám jako zrůdná politická ideologie“ spolu s proti-uprchlickým rámcem. Je tak dle 

mého názoru možné říci, že byl tento konsensus ovlivněn událostmi ze silvestrovské 

noci. Podobně se pak vyvíjel konsensus i během února. 

Na začátku března pak BPI spolu s Úsvitem-NK vydaly tzv. Národní listy, které 

byly citované i v mnou zkoumaných médiích. Domnívám se, že tyto listy lze 

považovat za projev akční mobilizace, když obsahovaly především motivační 

argumenty z rámce „muslimové jsou „špatní“ imigranti“. Bombový útok v Istanbulu 

se tak na rozdíl od sexuálních napadení v Německu dle mého názoru na rámování 

v tomto období příliš nepodepsal. 

4.3.6 Teroristický útok v Bruselu 22. 3. 2016  

Poslední významnou událostí v mnou zkoumaném období byl teroristický útok 

v Bruselu 22. března 2016. První zveřejněný dokument obsahující vyjádření někoho 

z IVČRN či BPI vyšel 5. 4. 2016 a tento den je tak začátkem tohoto období. Období je 

ukončeno 30. května, kdy je ukončeno celé výzkumné období. Nejsilnějším rámcem 

v tomto období byl rámec „islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ 

hodnoty a svobody“ s 42 %, za ním pak byl rámec „muslimové jsou „špatní“ 

imigranti“ s 20 %. Přestože se jednalo o období, kdy proběhl teroristický útok a 

předpokládala bych tak silnější rámce „Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří 

terorismus“ a „islám je násilné náboženství“, dohromady tvořily pouze 14 % výroků. 

Četnosti jednotlivých rámců v tomto období jsou v tabulce 6 na další straně. 

Konsensuální mobilizace zde téměř neproběhla, když byly v malém množství 

využity výroky z rámce „muslimové jsou „špatní“ imigranti“. Od 9. dubna pak došlo 

k akční mobilizaci, když BPI opakovaně vyzval k blokádě hranic, kdy využíval opět 

rámec „muslimové jsou „špatní“ imigranti“ a rámec „islám jako expanzivní 

náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“. Motivačně použil ale i rámec 

týkající se terorismu. 
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Tabulka 6. Četnost rámců   

Rámce Četnost v % 

Islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody 42 

Muslimové jsou „špatní“ imigranti 28 

Islám jako zrůdná politická ideologie, kterou je nutné zničit 9 

Islám jako násilné náboženství 2 

Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus 12 

Islám jako náboženství omezující ženy 7 

Islám jako monolitické náboženství 0 

Islám jako iracionální barbarství 0 

Celkem 100 

 

Do konce dubna pak byl konsensus vyjednáván skrze rámce „islám jako 

expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“ a „muslimové jsou 

„špatní“ imigranti“. Následně proběhla v Praze prvomájová demonstrace, kde byly 

použity motivační výroky typické pro akční mobilizaci. Byl zde využit rámec „islám 

jako náboženství omezující ženy“ a opět oba rámce, využité i při konsensuální 

mobilizaci. Následně pak Jana Volfová poskytla ČT24 rozsáhlý rozhovor, kde 

používala téměř výhradně motivační prohlášení, přičemž významně užívala rámec 

„islám jako expanzivní náboženství ohrožující „naše“ hodnoty a svobody“ a rámec 

„muslimové jsou „špatní“ imigranti“, méně už pak rámec „Západ šíří demokracii, 

zatímco islám šíří terorismus“ a „islám jako náboženství omezující ženy“. Poté již 

bylo jasné, že se BPI rozpadne a prohlášení se točila především kolem této situace. 

Myslím si, že toto období bylo teroristickým útokem v Bruselu ovlivněno, přestože 

rámec „Západ šíří demokracii, zatímco islám šíří terorismus“ nebyl nejsilnějším 

rámcem v tomto období. Oproti dalším obdobím, kdy se také stal nějaký teroristický 

útok, byl tento rámec totiž zmiňován častěji.  
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5 Závěr 

Iniciativa Islám v České Republice nechceme i Blok proti Islámu se především 

během evropské migrační (uprchlické) krize staly významnými aktéry v české 

občanské společnosti. Jako kolektivní aktéři využili politické příležitosti, v tomto 

případě především politický diskurs, který byl prezentován vysokými státními politiky 

a který ovlivnil i další subjekty občanské společnosti. Politické příležitosti jim přitom 

několikrát poskytl i český prezident Miloš Zeman svými proti-uprchlickými a 

islamofobními výroky a docent Martin Konvička, vedoucí osobnost obou zkoumaných 

aktérů, o něm pak například prohlásil, že je to „nejvýše postavený otevřený islamofob v 

dnešní Evropě a pravděpodobně i v celém západním světě. Už to je důvod být na něho 

pyšný.“ (Konvička, Právo, 28. 11. 2015). IVČRN i BPI pak k prezidentu Zemanovi 

odkazovaly i v mnoha svých dalších prohlášeních. Prezident svými výroky do jisté 

míry často legitimizoval jak xenofobní a radikální názory, tak i jednání těchto 

subjektů, přičemž dávku legitimity jim poskytl především vystoupením na společném 

pódiu během demonstrace na Albertově 17. listopadu 2015. 

Oba zkoumané subjekty tedy využily nastolený politický diskurs, rozšířily jej a 

dále ho prezentovaly do veřejného prostoru. Protože mě zajímalo jejich jednání ve 

veřejném prostoru, byly zdrojem dat tohoto výzkumu výstupy z masových médií 

z období od 1. 9. 2014 do 31. 5. 2016, které byly analyzovány skrze interpretativní 

analýzu dokumentů s využitím elektronického archivu médií. Jednalo se tak o 

kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit a popsat obsah politického jazyka, kterým 

se IVČRN a BPI vyjadřovaly o muslimech a islámu především v období evropské 

migrační krize. Vycházela jsem přitom z teorie rámování sociálních hnutí, která 

popisuje strategický způsob, kterým kolektivní aktéři jednají. IVČRN a BPI lze přitom 

považovat za kolektivní aktéry a můj prvotní předpoklad byl, že oba tyto subjekty 

techniku rámování využívaly. Proto hlavní výzkumnou otázkou této diplomové práce 

bylo zjistit, jaké konkrétní rámce tyto dva kolektivní aktéři využívali při svých 

veřejných projevech a jednáních. 

Ve výrocích a tiskových prohlášení představitelů IVČRN a BPI jsem tak hledala 

konkrétní rámce. Je na místě říct, že se jednotlivé rámce nevylučovaly, ale často 

koexistovaly, doplňovaly se a společně vytvářely komplexní politický jazyk, který 

aktéři používali. Analýza rámování byla přitom induktivním procesem, při kterém 

jsem v datech hledala a identifikovala konkrétní rámce, přičemž mi bylo nápomocno i 
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pět rámců, které identifikovala Kumar v roce 2010. Přestože lze říci, že tyto rámce, tak 

jak je definovala, jsou svým způsobem typickými výroky, které o islámu a muslimech 

kolují, protože často využívají i známé stereotypy, rámce v tomto výzkumu byly 

vnímány a definovány poněkud odlišně, a to i proto, že její výzkum probíhal v jiném 

kontextu (ne v kontextu migrační krize), v jiné zemi a době, a jeho rámce tak byly pro 

tuto práci nedostačující. Celkem bylo identifikováno osm rámců, přičemž jednu 

z nejdůležitějších rolí hrál právě rámec „muslimové jsou „špatní“ migranti“, který by 

bez evropské migrační krize pravděpodobně vůbec nevznikl. 

Protože IVČRN a BPI lze označit jako islamofobní subjekty, muslimové a islám 

jsou těmito kolektivními aktéry vnímáni jako jejich nepřátelé. Z toho důvodu jsem se i 

v této diplomové práci přímo zaměřila na to, jakým způsobem tyto subjekty obrazy 

nepřítele vytvářely a do jaké míry byly přítomné v celém rámovácím cyklu. Výsledky 

analýzy ukázaly, že obrazy nepřítele byly použity ve více než polovině analyzovaných 

výroků, přičemž nejvíce byly využívány v rámci diagnostického a motivačního 

rámování. Při jejich konstrukci mnou zkoumané subjekty využily téměř všechny 

techniky, které jsem popsala jako běžné pro vytváření obrazů nepřítele. Jejich cílem 

přitom bylo vykreslit muslimy a islám ve špatném světle, vyvolat vůči nim nenávist a 

strach. 

Poslední část výzkumu pak byla zaměřena na proměny rámování v čase, kdy mě 

zajímalo, zda bylo rámování ovlivněno vnějšími událostmi, jimiž byly především 

teroristické útoky, které se odehrály v mnou zkoumaném období. Pro účely analýzy 

tak bylo zkoumané období rozděleno na šest částí podle toho, kdy se dané události 

staly a kdy mohly rámování nějakým způsobem ovlivnit. Přestože jsem se zaměřila 

především na teroristické útoky, ukázalo se, že jejich vliv nebyl tak velký, jak jsem 

očekávala. I když po teroristických útocích došlo k nepatrnému zesílení rámců, které 

nějakým způsobem spojovaly islám s násilím, a v případě útoku na redakci časopisu 

Charlie Hebdo v Paříži byla přítomnost násilných rámců více než jen patrná, jako 

palčivější problém se ukázala spíše evropská migrační krize. To lze dle mého názoru 

interpretovat tak, že ČR a především tedy IVČRN a BPI, jejichž rámování jsem 

zkoumala, se při rámování zaměřily spíše na bližší ohrožení migrační krizí, která se 

nás týkala nejen proto, že Evropská Unie, které je ČR členem, implementovala 

kvótovou politiku, nebo proto, že největší množství migrantů proudilo do sousedního 

Německa, kdy bylo možné migrační krizi považovat za bližší hrozbu, ale i proto, že již 
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v minulosti se území ČR potýkalo s migračními vlnami (např. Němci na začátku 2. 

světové války při zabrání pohraničí nebo původně účelová imigrace Vietnamského 

obyvatelstva). Češi se tak mohou cítit mnohem více ohroženi migrační krizí, protože 

s migrací nás pojí osobní zkušenosti, a právě proto mohla mít migrační krize větší 

mobilizační potenciál. Oproti tomu teroristické útoky jsou pro ČR zatím (naštěstí) 

vzdálenější hrozbou, se kterou v naší zemi nemáme osobní zkušenosti, kvůli kterým 

právě rámce více ve společnosti rezonují a které často nesou mobilizační potenciál 

(Snow, Benford, 1988: 209; McVeigh, Myers, Sikkink, 2004: 656). Rámec 

„muslimové jsou „špatní“ imigranti“ byl přitom silným ve všech zkoumaných 

obdobích kromě prvního, které skončilo ještě před vypuknutím evropské migrační 

krize. Domnívám se, že spolu s dalšími rámci a také spolu s diskursem politických elit, 

se mnou zkoumané subjekty snažily vytvořit a šířit povědomí o tom, že je Česká 

republika a její bezpečnost ohrožena obrovským množstvím muslimských imigrantů a 

spolu s nimi i islámským náboženstvím jako takovým.  

Nakonec bych se chtěla ještě zmínit o omezení, které jsem během analýzy 

výstupů masmédií vnímala. I když interpretativní analýzou dokumentů vnímám jako 

vhodnou metodu pro tento výzkum, během analyzování jednotlivých médií jsem si 

uvědomovala zásadní roli, kterou média hrají při šíření rámování kolektivních aktérů. 

Přestože jednotkou analýzy byly výroky a tisková prohlášení mnou zkoumaných 

aktérů, tedy citace a přímá řeč, které nejsou parafrázemi jednotlivých médií, bylo 

zřejmé, že média se v mnoha případech zaměřovala na kontroverzní výroky, které 

často opakovaně zveřejňovala, a zároveň je možné, že opomíjela další, ne tak 

kontroverzní argumenty. Především v části týkající se proměn rámování v čase bylo 

v některých případech patrné, že médii neproběhlo vyjednávání konsensu, které mnou 

zkoumané subjekty ale mohly uskutečnit na jiném místě, např. na svých oficiálních 

webových stránkách, Facebooku, ale i v ne tak kontroverzních výrocích během 

demonstrací nebo jiných veřejných vystoupení. Myslím si proto, že by bylo zajímavé 

například zanalyzovat i tyto formy veřejného vyjadřování, které by mohly ukázat 

odlišnosti ve výsledném rámování. Jednalo by se však o výzkum velmi časově 

náročný, vyžadující mnoho práce a úsilí. I v této formě, v jaké výzkum v rámci 

diplomové práce proběhl, se jednalo o časově náročnou záležitost, kdy bylo potřeba 

projít více než 1700 dokumentů v mnou zkoumaném období, které přitom byly pouze 
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produktem celostátních médií. Přesto doufám, že je tento výzkum přínosem pro 

zkoumání rámování kolektivních aktérů a že jsou výsledky, které přinesl, zajímavé. 
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