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Úvod
Diplomová práce se zaměřuje na mediální reprezentaci konce mayského kalendáře v roce
2012 jako předpokládaného konce světa. Civilizace Mayů nepřestává ani společnost
21. století fascinovat. Obdivuje vyspělou mayskou matematiku, architekturu i astronomii
včetně precizního mayského kalendáře. Největší pozornosti se Mayům dostalo ale v roce
2012, kdy se vzedmula vlna teorií a scénářů o nadcházející katastrofě, která bude mít
za následek konec světa. Na vině byla mylná interpretace data uvedeného na kamenné
stéle, tzv. Monumentu 6, které podle vypočítané korelace mělo odpovídat 21. prosinci
2012. Ačkoliv zcela jasný výklad tohoto záznamu neexistuje, odborníci z oblasti historie,
etnologie, astronomie i konkrétně mayistiky datum vysvětlovali jako pravděpodobný konec
jednoho mayského cyklu, tzv. 13. baktunu. A podle mayského cyklického pojetí času
i jako přirozený začátek cyklu nového.
I přesto se začaly objevovat jiné, daleko dramatičtější teorie. Úvahy se pohybovaly na
škále od myšlenek duchovní proměny lidstva, přes návštěvu planety mimozemskými
civilizacemi až po katastrofické scénáře vedoucí k zániku světa. Zvláště apokalyptické
predikce byly silně medializované a strach z konce světa nejvíce rezonoval napříč
společností.
Následující práce si klade za cíl zjistit, nakolik se vybraná média tzv. fenoménu 2012
ve skutečnosti věnovala a jakým způsobem přistoupila k jeho mediální reprezentaci.
Použita bude kvalitativní obsahová analýza, které budou podrobeny všechny zprávy
publikované vybranými médii během celého roku 2012.
První část práce se zaměří na teoretická mediální východiska, během nichž budou
vyjasněny základní termíny, pojmy a mediální koncepty. Pozornost bude upřena zejména
na ukotvení mediální reprezentace a tradiční naraci apokalypsy v mediálních vyprávěních.
Na tuto část navážou kapitoly, které představí mayskou civilizaci a zasadí ji do
historického kontextu. Podrobněji bude vysvětlen mayský kalendář. Teoretickou část
završí kapitoly spjaté s fenoménem 2012, představen bude zejména směr New Age
a nejvýznamnější teorie o konci světa.
Analytická část práce se nejdříve bude věnovat metodologii, vymezení kvalitativní
obsahové analýzy a jejímu ukotvení v odborné literatuře. Následovat bude popis výzkumu
včetně charakteristik zkoumaných médií. Poznatky zjištěné v navazující analýze
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mediálních sdělení budou nakonec shrnuty v závěrečném zhodnocení výsledků.
Teze diplomové práce předpokládala, že během analýzy bude kombinovaná kvalitativní
a kvantitativní metoda. Od tohoto rozhodnutí bylo nakonec upuštěno a byla aplikovaná
pouze kvalitativní metoda, neboť se projevila jako vhodnější nástroj k analýze obsahu
mediálních sdělení. V důsledku vypuštění kvantitativní metody byla nakonec zkoumaná
média vybrána předem, a nikoliv až v průběhu analýzy. Teze práce také naznačovala, že se
teoretická část bude věnovat převážně mayské civilizaci a jejímu kalendáři. Pro lepší
ukotvení následné analýzy bylo do teoretické části zařazeno více kapitol mediálních
východisek a byly detailněji vysvětleny pojmy a koncepty, se kterými analýza posléze
pracuje.
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1 Teoretické vymezení
Teoretickou část diplomové práce tvoří za kapitoly, které mají za cíl zasadit zkoumané
téma do teoretického kontextu podloženého odbornou literaturou. Budou uvedeny základní
poznatky a vymezeny klíčové pojmy, které jsou zásadní jak pro správné pochopení
souvislostí, tak pro pozdější analytickou část, jež se o teoretická východiska opírá.
Nejdříve bude předmětem mediální problematika. Důležitým pojmem, s nímž budeme
pracovat, je mediální konstrukce reality spolu se sociální konstrukcí reality. Pozornost pak
bude věnovaná zejména mediálnímu obrazu neboli reprezentaci, na nějž se tato práce
primárně zaměřuje. Okrajově se dotkneme i problematiky stereotypizace médií a konceptu
objektivity. Na tato mediální teoretická východiska navazují kapitoly o tradičním
mediálním zobrazení apokalypsy.
Mediální problematika bude posléze na čas opuštěna a teoretickou rovinu završí kapitoly
o mayské civilizaci. Bude představen historický kontext a nejdůležitější události
v mayských dějinách, které pomohou k lepšímu porozumění této kultury. Esenciální pak
bude vysvětlení principu fungování mayského kalendáře a fenomén roku 2012. Jeho
součástí bude přiblížení směru New Age a výčet nejčastějších katastrofických scénářů
pojících se k předpokládanému konci mayského kalendáře v roce 2012.

1.1 Mediální východiska
Skrze média vnímáme svět kolem sebe, který není v naší bezprostřední blízkosti, se kterým
nemáme dosavadní osobní zkušenost. Média jej neustále a bezúnavně interpretují,
předkládají nám údajně sdílené hodnoty, postoje a názory ve společnosti (Jirák, Köpplová,
2003, s. 11), se kterými se můžeme ztotožnit, následovat je nebo se vůči nim vymezit.
Média primárně zprostředkovávají sdělení, tedy nabízejí určitý obraz reality zpracovaný
mediální institucí. Skrze mediální obrazy média mohou ve značné míře ovlivňovat své
publikum a v krajních případech jsou schopna pod tíhou svých interpretací ovlivňovat
i skutečnost reálného světa. Neboť „každé zprostředkování je aktivní interpretativní
činností.“ (Jirák, Köpplová, 2003, s. 43) Proto je důležité pochopit, jakým způsobem
média fungují a jak mediace – ono zprostředkování – probíhá, abychom byli schopni
správně vyhodnotit i finální produkt – tedy mediální sdělení.
6

2 Mediální konstrukce
Mediální konstrukce reality se úzce dotýká zvoleného tématu této práce. Jedním z jejích
předpokladů je, že fenomén roku 2012, respektive celá panika kolem údajného konce
mayského kalendáře, nebyl ničím jiným než mediálním konstruktem. Avšak obraz, který
nám předkládají média, není realitou, ale pouze její reprezentací. (Reifová, 2004, s. 213)
Abychom dobře porozuměli konceptu mediální konstrukce reality, musíme vyjít
ze sociálního konstruktu reality, který definovali sociologové Peter L. Berger a Thomas
Luckmann v knize Sociální konstrukce reality (1999). Jejich teorie sociální konstrukce
říká, že člověk je tvůrcem a zároveň i produktem sociálního světa, a realita je tak tvořena
sociálně. Pracují s pojmy realita a vědění. „…realita je vlastnost náležející jevům, kterým
přisuzujeme existenci nezávislou na naší vůli (…), a vědění je jistota, že tyto jevy jsou
skutečné a jsou nositeli určitých vlastností.“ (Berger, Luckmann, 1999, str. 9)
Realit přitom může být bezpočet, záleží na jedinci, ale i na celé společnosti, co jako realitu
vnímá. Mezi jednotlivými realitami dochází k interakci, která vede ke vzájemnému
ovlivňování. Jednou z nejintenzivnějších interakcí je pak střetnutí realit dvou různých lidí,
kteří se potkají tváří v tvář. Dochází ke konfliktu, kdy si je každý jedinec jistý tou „svojí“
realitou a věděním a je přesvědčen, že vše, co představují tyto dva pojmy, je dané
a neotřesitelné.
Reality se samozřejmě mohou lišit. Jejich variace záleží nejen na individualitě člověka, ale
i na hodnotách konkrétní společnosti v rámci jedné kultury a toho, co tato společnost
považuje za platné. Vnímání reality je ryze subjektivní záležitostí a definice jevů
z okolního světa jako reálných záleží pouze na našem individuálním chápání. Tato
subjektivní realita se stane objektivní jen v případě, že ji stejně chápou i další členové
společnosti, která ji posléze vezme za platnou v rámci celé společnosti. Vzniká tak
společné a jednotně sdílené pojetí reality v dané společnosti. Tento svět společnost nejen
přijímá za reálný, ale aktivně se podílí na jeho vytváření a formování. Důležitým procesem
v tomto vytváření společné reality je sociální interakce. Prostředkem k této interakci je
jazyk – tedy společné kódování srozumitelné pro všechny v dané společnosti.
Během procesu mediace se média snaží co nejvíce přiblížit interpersonální komunikaci, jež
je pro čtenáře, diváky i posluchače důvěryhodnější. Je posilována osoba novináře či autora
mediální sdělení, s nímž se může publikum identifikovat jako s partnerem. Tato osoba
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nejenže reprezentuje hodnoty a nese sdělení, které chtějí média předat, ale nahrazuje právě
interpersonální komunikaci. (Jirák, Köpplová, 2003, str. 45) Snáze udrží pozornost
publika, získá si jej na „svoji“ stranu, skrze svoji osobu je schopna sdělení zvýznamnit, a je
tak pro média nedocenitelným zprostředkovatelem.
Společnost a členové společnosti nejsou jediní, kteří vytváří realitu. Média podléhají
Bergerově a Luckmannově definici institucí, která mimo jiné říká, že „instituce mají vždy
své dějiny a řídí lidské chování.“ (Berger, Luckmann, 1999, s. 58) Média jsou schopna
produkovat vlastní konstrukty a pravidla, která společnost přijímá, považuje je za platná
a řídí se jimi. „Komunikace je založena na odkazování k významům symbolů, tedy ke světu,
který je konstruován v dané společnosti jako společné pojetí reality. K této konstruované
realitě se pak příslušníci daného společenství odkazují jako k platné.“ (Jirák, Köpplová,
2003, s. 165) Právě kódování srozumitelné pro všechny členy dané společnosti je
v přenosu mediálních sdělení, a tím i v mediálnímu konstruktu reality, nesmírně důležité.
„Média jsou plná kódů a znaků, jež zajišťují, celý komunikační proces a říkají příjemci, jak
má předkládanému materiálu rozumět.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 76) Média jsou hlavním
zprostředkovatelem reality. Právě z médií čerpáme nejvíce informací o okolním světě (ať
už z tisku, televize, rádia, nebo internetu). Tato realita je ale mediálním konstruktem, jenž
je vytvořen za účelem jeho prezentace publiku.
Ve vytváření mediální konstrukce reality je publikum jeho nedílnou součástí. „Jedním
z nejmocnějších sociálních aktérů, kteří jsou angažováni v oblasti interpretování,
definování, a tedy i vytváření či konstruování reality, jsou masová média. Vznik reality
v masových médiích a jejích zpravodajských obsazích potom probíhá za účasti publika tak,
že masová média nekoordinují své významy s realitou na nich nezávislou, ale naopak na
straně publika dochází ke koordinaci skutečnosti s mediálními významy. Status skutečnosti
získávají jen takové úseky skutečnosti, které jsou stvrzeny mediálním zobrazením.“
(Reifová, 2004, s. 107)
Pokud je člověk výtvorem společnosti, kterou zároveň sám utváří (Berger, Luckmann,
1999, s. 64), ale je i součástí vytváření reality skrze média, pak tyto dvě roviny vedle sebe
jen nekoexistují, ale jsou úzce propojeny. Jinými slovy, zamyslíme-li se nad problematikou
komplexně, dojdeme k závěru, že sociální konstrukt reality se prolíná s mediálním
konstruktem a tyto dva koncepty se navzájem úzce ovlivňují.
Kromě Bergera s Luckmannem se sociální a v ní obsaženou mediální konstrukcí reality
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zabýval i novinář a filozof Walter Lippmann počátkem dvacátých let 20. století. V knize
Public Opinion tvrdí, že média konstruují „obrazy v našich hlavách“, tedy určité
stereotypy. Tyto obrazy nejsou ale skutečné, ale jsou produktem mediálních obsahů, které
publikum přijímá. (Jirák, Köpplová, 2007, s. 145) Lze předpokládat, že v dnešní době
dochází ke konstrukci reality ještě ve větší míře, neboť od dvacátých let 20. století, kdy
Lippmann tuto myšlenku vyslovil, přibyla k tisku a rozhlasu televize a posléze i internet.
Možností konzumace mediálních konstruktů je tak mnohem více.
Obraz reality tak není nic jiného než selekce atributů, kterým média přiřadila nějakou
hodnotu. Jak píše Denis McQuail: „…zobrazení „skutečnosti“, jak je přináší
zpravodajství, nemůže být ničím jiným než výběrovým konstruktem vytvořeným z útržků
konkrétních informací a pozorování, jež jsou spojeny dohromady a jimž je dodán smysl
prostřednictvím určitého úhlu pohledu.“ (McQuail, 2009, s. 114) A média jsou si svého
vlivu dobře vědoma. Proto je velmi nebezpečné jakékoliv monopolní postavení na
mediálním trhu, neboť možnost, ať už záměrného, nebo neúčelného ovlivňování je
mnohem větší. „Mediální společnosti mají dost velkou moc a dost síly, aby dokázaly dát
svému produktu vlastní charakter, a tak ovlivňovaly náš pohled na svět.“ (Burton, Jirák,
2001, s. 117) Bylo by naivní se domnívat, že média svoji moc nevyužívají. Ačkoliv se
některá z nich snaží okolní svět prezentovat svému publiku co nejobjektivnějším,
nejvěrnějším způsobem, vždy je to nakonec obraz jejich reality, který má ale potenciál být
přijat většinovou společností. Pro kriticky uvažujícího konzumenta mediálních sdělení je
důležité si uvědomit, že „to, co se objeví na stránce či obrazovce, není skutečný originál,
nýbrž je to jedna z verzí jeho výkladu či zpracování. (…) Média zcela nevyhnutelně mění
všechno, čeho se zmocňují.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 123)
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3 Mediální reprezentace
Pojem reprezentace je v mediálních studiích vykládán jako proces, jímž jsou abstraktním
ideologickým výrazům dávány konkrétní významy. (Jirák, Köpplová, 2003, s. 141)
Mediální sdělení při reprezentaci mimomediálních skutečností využívá atributů okolního
(tedy fyzického) smyslem vnímaného světa a prostřednictvím těchto prvků pojednává
o soudech, sociálních vztazích a představách, která společnost sdílí. Je tak nositelem
souboru idejí (ideologie) v dané společnosti a pomáhá potvrzovat jejich platnost. Oproti
ideologii stojí realita. (Jirák, Köpplová, 2003, s. 138) Tento pojem je ale značně relevantní
a mediální studia pomáhají nalézt odpověď na otázku, jakou realitu si jako společnost
vytváříme při hledání významu mediálních produktů. „Lidé prožívají svět, v němž se
pohybují, díky znakům a kódům, které nesou určité významy a které lidem dovolují
vykládat si svět tak, aby pro ně byl pochopitelný. Významy tedy jsou kulturně a společensky
zakotvenými výklady světa.“ (Jirák, Köpplová, 2003, s. 140) Významy tak nejsou nic
jiného než reprezentací světa a mediální sdělení pak reprezentací mýtů a ideologií
sdílených ve společnosti.
Existují tři teorie reprezentace reality, které definoval Stuart Hall (Reifová, 2004, s. 212).
Za prvé, teorie konstrukcionistická, kterou jsme si již přiblížili při vysvětlování mediálního
konstruktu reality. Teorie svým způsobem ospravedlňuje média z jejich neschopnosti
zobrazovat věrně skutečnost, neboť i „nezprostředkovaný přístup k holé skutečnosti není
možný a vždy se setkáváme s realitou organizovanou kódem“. (Reifová, 2004, s. 213) Tedy
i přes veškeré předpokládané snahy médií o profesionalitu, objektivitu, dodržování
novinářské etiky a zásad žurnalistické práce je „konstrukce skutečnosti v masových
médiích nevyhnutelná a je výsledkem užívání systému reprezentace.“ (Reifová, 2004, s.
213) Na rozdíl od konstrukcionistické teorie říká druhá Hallova teorie reflexivní, že
významy nejsou uloženy v sémiotických znacích (jazyku), ale přímo ve věcech samých.
Jazyk nebo jiný komunikační prostředek pak není producentem významu, ale pouze jeho
odrazem. A konečně, třetí teorie intencionální říká, že význam je výlučně závislý na
záměru mluvčího. Až komunikátor dává slovům takový význam, jaký si sám přeje.
Zásadní úlohu zde tak hraje rétorika a schopnost přesvědčování. (Reifová, 2004, s. 213)
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3.1 Mediální obraz
Percepce mediálních obsahů je determinovaná několika činiteli. Vždy se odehrává v rámci
nějakého kontextu v určitém společensko-kulturním prostředí a příjemci sdělení mají určitý
socio-demograficky profil. Mediální obraz si tak lze vysvětlit jako úhel pohledu, ze kterého
se na dané téma nahlíží a jakým způsobem je poté prezentováno publiku. Jedná se de facto
o mediální interpretaci. Mediální obraz má „schopnost manipulovat, zbavovat diváky
reflexe a podporovat jejich pasivitu, jeho spřízněnost s předsudky, míněním, falešnými
představami a klamem, vylučující možnost racionální úvahy, jeho fragmentarizující vliv na
lidskou subjektivitu i společnost.“ (Reifová, 2004, s. 170)
Mediální obraz se vytváří v rámci mediální konstrukce reality. Nepojednává tak o reálném
světě, ale je pouze zobrazením představy o něm. Média jsou natolik významným nositelem
této představy, neboť právě realita je jejich primárním zdrojem při zpracovávání
mediálního konstruktu a lze tak předpokládat, že mediální obraz je skutečnosti velmi
podobný. Stále se však jedná o snahu „uchopit realitu“ (Reifová, 2004, s. 212) a média
realitu skutečně takovou, jaká je, popsat nedovedou.
Mediální obrazy přitom zasahují do téměř každé sféry lidské existence. Provází nás,
formují a ovlivňují naše názory, díky nim si vytváříme pohled na okolní svět a pokoušíme
se v něm zorientovat. Skrze mediální obrazy se můžeme seznámit s prostředním a
společenskými skupinami, se kterými sami nemáme osobní zkušenost a zaujímáme vůči
nim určitý postoj. Sdělení prezentovaná v masových médiích nastiňují i naše místo ve
společnosti, uvádějí příklady, se kterými jsme schopni se ztotožnit a jsou nositeli
společenských zásad v dané kultuře. „Masová média jsou významným zdrojem vzorců
sociálního očekávání o sociální organizaci specifických skupin v moderní společnosti. To
znamená, že ve svém obsahu popisují nebo zobrazují normy, role, statusy a sankce opravdu
každého druhu skupiny známé v současném společenském životě.“ (DeFleur, BallováRokeachová, 1996, s. 231) Pokud média opakovaně prezentují určitý postoj či normu
chování jako společensky korektní, lze očekávat, že tuto představu začnou sdílet i jejich
diváci.
Sociální očekávání, která vyplývají z mediálních obsahů, však mohou být dvousečná
zbraň. Publikum, zvlášť pokud se bavíme o mladších divácích, se mohou naučit určité
modely chování, které jsou obecně přijatelné v rámci různých společenských rolích.
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Mohou se například ztotožnit s fiktivní postavou a projít si s ní situace, do nichž se možná
někdy v budoucnu dostanou. Masová média mohou fungovat i jako zdroje, které lidé
využívají, čerpají z nich návody k odpovídajícímu chování, díky němuž se mohou lépe
adaptovat na okolní svět. (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, s. 233) Tyto předložené
vzorce vcelku jasně definují, jaké chování se od publika v různých případech sociálního
života. „Teorie sociálního očekávání se tedy týká socializačního vlivu masové komunikace,
který je výsledkem zobrazování stálých vzorců skupinového života.“ (DeFleur, BallováRokeachová, 1996, s. 232)
Na druhé straně stále nesmíme zapomínat, že mediální obsahy, které vytváření tato sociální
očekávání, jsou mediálními konstrukty reality a skutečné situace v reálném životě se
mohou lišit. „Tato zobrazení (mediálních obsahů) pro jakýkoli určitý typ skupiny mohou,
ale nemusí být autentická.“ (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, s. 232) V rámci
prezentace mediálního obrazu tato nejistota není zdůrazněna, naopak ve snaze posílit
charakter mediální reprezentace bývá potlačena. Může tak dojít ke střetům, kdy konzument
mediálního obsahu akceptuje mediálně předložené vzorce chování či očekává situaci
stejnou, jakou zná z médií, ale realita je zcela odlišná.
Média neformulují pouze vzorce chování a sociální očekávání. Mezi důležité fenomény
mediálního konstruktu reality se řadí především tzv. agenda setting (McCombs, Shaw,
1972), tedy selekce a nastolování témat, a teorie spirály mlčení (E. Noelle-Neumannová,
1973), což je označení pro jev, kdy ve společnosti převládá určitý většinový názor a
menšina s jiným názorem mlčí a cítí se izolovaná.
V případě nastolování témat se „média na konstruování sociální reality významnou měrou
podílejí a jsou schopna definovat společensky platné významy a ovlivňovat publikum, ať už
nastolováním témat, či „kultivováním“ postojů ke skutečnosti.“ (Jirák, Köpplová, 2007,
str. 165)
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4 Stereotypy v médiích
Při analýze mediálních sdělení týkajících se mayského kalendáře v roce 2012 budou
sledovány především postupy, jakými média k tématu přistoupila a jak jej hodnotila.
Součástí soudů a hodnocení v médiích bývají stereotypy, které jsou spojené s konstrukcí
významů a reprezentací skutečnosti. V následujících odstavcích bude princip stereotypu
blíže vysvětlen, budou vymezeny jeho funkce podle teoretika Waltera Lippmanna (1922)
a budou nastíněna některá rizika stereotypů.
Člověk si nejčastěji vytváří názory na základě vlastní zkušenosti. Jeho rozhodování a
osobní soudy jsou determinovány jeho demografickými charakteristikami. Silně jej
ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, a lidé, kterými se obklopuje. Velkou roli také hraje
výchova, kultura a sociální prostředí. Kromě vlastní zkušenosti člověk přejímá názory a
postoje ve velké míře i zprostředkovaně. Nejčastěji v takových případech, kdy pro něj není
možné být přímým účastníkem dané události nebo se osobně nemůže zapojit do tématu.
Nástrojem zprostředkování informací jsou kromě lidí z jeho okolí zejména média. Při
přejímání cizích názorů, postojů a soudů může docházet ke značné dezinterpretaci,
zkreslení, zjednodušení apod. Právě zjednodušené představy opřené o zažitý model či
předchozí zkušenost se označují jako stereotypy. Stereotyp jistým způsobem deformuje
původní předlohu, neboť „je nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené rysy
přehání.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 189)
Jan Pospíšil uvádí spolu s Lucií Sárou Závodovou v knize Mediální výchova (2009)
definici stereotypu jako: „Stereotyp je ustálený, navyklý vzorec myšlení nebo chování.
Vzniká na základě zjednodušené reality.“ (Pospíšil, Závodová, 2009, s. 61) Přičemž autoři
rozlišují stereotyp a předsudek: „Předsudek je přisuzování vlastností (většinou negativní)
lidem dopředu, aniž bychom je znali. Předsudek obsahuje záporné hodnocení a je
projevem negativního vztahu.“ (Pospíšil, Závodová, 2009, s. 61)
Média, jako nositelé obsahů, mají tendenci některé aktéry zpravodajských příběhů
zobrazovat ustáleným, navyklým způsobem, čímž vytvářejí jejich mediální reprezentace.
Ty ale nemusí být věrným obrazem skutečnosti a reálné charakteristiky těchto aktérů se
mohou značně lišit. (Trampota, 2006, s. 91) Proto je zásadní, aby měl konzument
mediálních sdělení tuto možnou propast mezi mediálním obrazem a skutečnosti na paměti
a mediální reprezentaci vnímal s kritickou rezervou. Možným vysvětlením pro
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stereotypizaci a zkreslenou reprezentaci reality v médiích je nutnost úspory času,
nedostatečná kapacita či nasazení novináře, nezájem, neschopnost vybočit z ustáleného
zobrazování daného tématu či aktéra apod. Stereotypy jsou součástí dané společnosti
a kultury a média se ve velké míře podílejí na jejich upevňování.
Již zmíněný Walter Lippmann ve své knize Public Opinion (1922) se jako první zamýšlel
nad tím, kolik mají společného skutečné rysy událostí s představami, kterým lidé věří.
Upozornil na to, že interpretace médií může skutečné charakteristiky značně zkreslovat
a že nepřesný výklad událostí může ovlivnit i následnou reakci lidí. Tyto významy
a výklady prezentované médii mohou mít za následek neadekvátní jednání a chování, které
budou jen minimálně korespondovat s pravou podstatou vnějšího světa. (DeFleur, BallováRokeachová, 1996, s. 268)
Stereotypy jsou podle Lippmanna i úzce propojené s naším očekáváním. „Většinou si
nejprve vytváříme názor, a až pak pozorujeme to, o čem jsme si už nějaký obrázek
vytvořili.“ (Lippmann, 1990. s. 81) Stereotypy bývají většinou spojovány s negativní
konotací. Svou podstatou však nejsou zavrženíhodné. Mohou pomáhat s orientací ve světě,
být mezigeneračními nositeli poznání (Jirák, Köpplová, 2015, s. 281), upevňovat
identifikaci s vlastní kulturou apod. Zároveň jsou ale zdrojem při utváření předsudků
a odsudků. Reprezentují mocenské vztahy, podněcují konfliktní a netolerantní jednání či
unáhlené soudy. „Stereotypy jsou konstitutivním prvkem sociální konstrukce reality – jsou
především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně předsudků.“ (Burton,
Jirák, 2001, s. 189) Autor knihy Stereotyping: The Politics of Representation (2001)
Michael Pickering vysvětluje, že stereotypy jsou často vnímané negativně, neboť
„zobrazují určitou sociální skupinu nebo kategorii jako homogenní.“ (Pickering, 2001,
s. 4) Doplňuje, že stereotypy jsou fixní, neměnné obrazy, kterou jsou však ve společnosti
vytvářeny zcela přirozeně. Producenti stereotypů bývají nejčastěji těmi, kdo mají potřebu
hodnotit určitou skupinu či kategorii nebo se vymezit proti jejím odlišnostem. (Pickering,
2001)

4.1 Funkce stereotypů
Ačkoliv média jsou hlavním šiřitelem stereotypů, nejsou jejich výlučným producentem.
Stereotypy vznikají v každodenním životě a odráží se v nich sociální klasifikace určitých
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skupin, hodnoty, soudy, ale například i trendy společnosti. Podle Michaela Pickeringa mají
stereotypy „funkci sociální kontroly.“ (Pickering, 2001, s. 5)
Lippmann vymezil čtyři funkce stereotypů. Přehledně je shrnuli Graeme Burton s Janem
Jirákem (2001, s. 190):


proces uspořádání – stereotypy mají klíčovou roli v tom, jak chápeme svět, realitu
a společnost kolem nás, pomáhají nám lépe se orientovat.



„zkraty“ – stereotypy jsou určitými zkratkami k významům, často jsou
reprezentovány slovními metonymy nebo ikonami.



způsob odkazování ke „světu“ – stereotypy jsou sdílenou představou dané
společnosti v konkrétní kultuře o podobě světa. Z určitého úhlu pohledu jsou
stereotypy mýty, jež jsou posilovány médii. Zároveň jsou výrazem dominantní
ideologie.



vyjádření „našich“ hodnot a postojů – stereotypy se stávají stereotypy až tehdy,
zastává-li určité postoje, názory a hodnocení nějaká skupina. Mají tak charakter
konsensu, jenž pomáhá upevňovat mocenské vztahy ve společnosti. (Burton, Jirák,
2001, s. 190)

4.2 Rizika stereotypů
Stereotypy mají významnou roli právě z hlediska lepší orientace v okolním světě
a začlenění jedince do dané společnosti. Ačkoliv stereotyp může mít i pozitivní charakter,
jako například tvrzení, že všichni lidé s brýlemi jsou chytří, negativní charakteristiky jsou
častější (stereotyp „přihlouplé“ blondýny, hloupý policista apod.) a mohou se stát
i nebezpečnými, pokud jsou rasově, sexisticky, etnicky či politicky motivované.
Problém stereotypů je, že se velmi těžko mění a ruší. A to i přesto, že mohou být chybné.
Tím, že společnost předsudky a stereotypy neustále posiluje a sama je jejich tvůrcem, je
pro jedince jako člena společnosti obtížné se od těchto předsudků oprostit. Podle
Perkinsova (1979) zjištění se mohou stereotypy tvořit i kolem samotných stereotypů.
„Stereotyp stereotypů“ je například přesvědčení, že všechny stereotypy jsou negativní,
týkají se takových sociálních skupin, se kterými nemáme žádný kontakt či vlastní
zkušenost, jsou předpojaté, zkostnatělé, zjednodušují skutečnosti apod. (Burton, Jirák,
2001, s. 189) To však nevylučuje i možnou (ne výlučnou) pravdivost těchto charakteristik.
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5 Objektivita
Dalším pojmem, se kterým budeme v kvalitativní obsahové analýze pracovat, je
objektivita. Při analýze mediálních sdělení v roce 2012 se budeme snažit mimo jiné zjistit,
nakolik se média snažila tento etický princip zachovat a zda publikované zprávy
odpovídaly charakteristice objektivního zpracování tématu. Objektivita, jako do jisté míry
abstraktní pojem, má zásadní vliv na kvalitu zprávy. Nelze ji však zaměňovat s obecnou
širší pravdou, i když by objektivita měla být „jednou z jejích verzí.“ (McQuail, 2009,
s. 210)
Objektivita je mediální činnost a zvláštní postoj ke zpracování a rozšiřování informace.
Hlavními rysy objektivity jsou: „osvojení si pozice odstupu a neutrality ve vztahu
k předmětu zpravodajství (tedy vylučování subjektivního pohledu či osobního zaujetí),
absence stranění (zdržet se předpojatosti), oddanost přesnosti a dalším kritériím
pravdivosti (jako jsou relevance a úplnost), absence skrytých motivů nebo služby třetí
straně.“ (McQuail, 2009, s. 210)

5.1 Faktory ovlivňující objektivitu
Objektivita se stala jedním z hlavních pilířů žurnalistické etiky a profesionality. Úzce s ní
souvisí princip svobody (jako podmínka nepředpojatosti a nezávislosti) a rovnosti
(předpoklad poctivosti a spravedlivosti). Pro seriózní média je objektivita zásadní
veličinou, neboť skrze ni významně posilují důvěru publika k nabízeným mediálním
produktům a prezentují se jako spolehlivá, nezávislá a nezaujatá – tím zvyšují svou cenu
na trhu. (McQuail, 2009)
Takové charakteristiky se snaží dosáhnout ve skrze všechna zpravodajská média v západní
společnosti, neboť primárně nebyla vytvořena za účelem zkreslovat realitu, podvádět nebo
vytvářet iluze. Součástí mediálních domů tak bývají zformulované etické principy,
k jejichž dodržování se dané médium zavazuje. V etických kódech se zpravidla zdůrazňuje
právě požadavek na objektivitu, nezaujatost, úplnost, věcnost, nestrannost apod. Podle
dvojice autorů DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996, s. 268) je však „tato bitva prohraná
ještě dříve, než vůbec začala“. Autoři média neobviňují ze záměrného nedodržování
etických principů, ale naopak uvádějí argumenty, proč na výsledné zkreslení zpráv mají
média, resp. aktéři médií jen minimální vliv. Autoři uvádějí, že na výslednou zprávu
16

působí několik faktorů. Obrazy vnějšího světa jsou především ovlivněné okolnostmi jejich
vzniku. Novinář může mít například omezené zdroje informací, může být omezen
i prostorem a časem, což jej vede spíše k sumarizaci získaných informací, z nichž navíc
musí selektivně rozhodnout, které údaje jsou důležité a které vynechá. A v neposlední řadě
je třeba si uvědomit, že média soutěží o pozornost inzerentů a jsou finančně závislá na
reklamě. To se odráží ve výběru témat a předkládaných obsazích, které mohou být
zpracovány tak, aby byly atraktivní pro potenciální inzerenty. „Okna, jimiž nás tisk
nechává se dívat na realitu, jsou do jisté míry podmíněna kapitalistickou podstatou
samotného zpravodajství jako podnikatelské aktivity.“ (DeFleur, Ballová-Rokeachová,
1996, s. 269)
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6 Apokalypsa
Slovník cizích slov uvádí, že apokalypsa je „(přírodní) katastrofa či válečný konflikt,
jejichž rozměry vedou k úvahám o možném úplném zničení světa či jeho částí.“
[cit. 25. 11. 2017] V následující kapitole bude fenomén apokalypsy zasazen do
historického kontextu a budou představeny nejdůležitější eschatologické teorie, proměny
apokalyptických vizí s důrazem na jejich reprezentaci v médiích.
Nastínění historického vývoje apokalyptických představ pomůže lépe porozumět
aktuálnímu diskurzu a ukotví téma v nezbytných souvislostech. Základní znalost vývoje
těchto

představ

také

dovolí

odhalit,

nakolik

některé

z nich

stále

rezonují

v současných mediálních sděleních.
Jak uvádí Jake Lule, autor knihy Daily News Stories, The Mythological Role of Journalism
(2001), archetypální mýty jsou nedílnou součástí mediálního vyprávění. Jednou z takových
narací je mýtus potopy. Lule se snaží zjistit, nakolik se mýtus potopy projevil v mediální
reprezentaci, konkrétně v deníku New York Times, hurikánu Mitch v roce 1998. Autor je
přesvědčen, že mýtus potopy (the Flood myth) se promítá do mediálních katastrofických
scénářů již po staletí. V mediální naraci mívá jen různé formy. Reportování o katastrofách
a nehodách může podle Lula znamenat snahu demonstrovat sílu, nadřazenost
a nezničitelnost národa – schopnost čelit nebezpečí. (s. 184) „Společnosti vyprávějí příběhy
o potopě, aby potvrdily vlastní postavení, odůvodnily svoje činy, vysvětlily pád druhých
a varovali pochybovače.“ (Lule, 2001, s. 184)
Ačkoliv má mýtus potopy mnoho definic a interpretací, lze jej charakterizovat alespoň
některými body. Základním předpokladem je, že lidé jsou hříšní. Nadcházející katastrofa,
která by je měla za jejich hříchy potrestat, je naprosto devastující. Nikoho nediskriminuje,
zkáza postihne všechny bez rozdílu, nehodnotí závažnost spáchaných hříchů. Lidé jsou
proti potopě bezmocní, jakýkoliv snaha odvrátit katastrofu je marná. Po potopě je lidské
pokolení očištěno a obnoveno, vyvolení šťastlivci zakládaní novou, lepší společnost. (Lule,
2001, s. 174) Podle jedné z interpretací nich je mýtus potopy i jakýmsi prostředníkem, jímž
zpracováváme katastrofické predikce. A badatelé jej mají i za univerzální morální nástroj,
který reprezentuje určité hodnoty ve společnosti. (Lule, 2001, s. 173)
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6.1 Apokalypsa v proměnách času
V současnosti je nejrozšířenější asociací s pojmem apokalypsa zmíněná katastrofa
nebývalých rozměrů, ať už přírodního (včetně ekologického) charakteru či válečného
konfliktu, jejíž sílu a ničivý dopad lidstvo už není schopno zvrátit. Ještě před výraznou
akcentací možné globální ekologické katastrofy se apokalypsou dříve rozuměl zvláště
literární útvar, který líčí proroctví o konci světa v judaismu a raném křesťanství a příchod
tisíciletého božího království. Nejdůležitějším textem je Zjevení Janovo, poslední kniha
Nového zákona. Právě z této knihy, která se často označuje jako Apokalypsa, vzešel název
celého literárního žánru. Téměř 2000 let starý text je obtížnou a těžko interpretovatelnou
knihou, která hrála významnou roli v historických přelomových událostech. Její detailní
obrazy popisující nadcházející budoucnost se dodnes parafrázují a odráží v současných
apokalyptických formulacích. Obecně vzato, Bible je v židovsko-křesťanské mytologii
naprosto zásadní knihou, z níž většina katastrofických predikcí vychází a o kterou se opírá.
Apokalyptické představy o konci světa a příchod Krista byly v životě křesťanů natolik
důležité, že vytvářely mezníky v křesťanských dějinách. Lidé byli permanentně drženi
ve strachu z posledního soudu a nad jejich životy stále visel přízrak nadcházející hrůzy
a konečného zúčtování. (Weber, 1999) Na rozdíl od Starého zákona, ve kterém je hřích
tvrdě trestán a poslušnost znamená absolutní poddanost a rezignaci, v Novém zákoně
se s příchodem Ježíše profil Boha mění. Základní komponentou je láska – tedy nikoliv
strach hříšníků z Boha, kdy „strach z Boha zmenšuje strach z budoucnosti a hrůza z jeho
soudu nás zbavuje hrůzy ze soudu ostatních lidí.“ (Weber, 1999, s. 232) Boží milost, spása
a láska je bezpodmínečná a dostupná všem bez výjimky.
Tato kázání však mátla věřící, kteří svou víru měli odnepaměti spojenou s hrozbou božího
hněvu a prosili za odpuštění svých hříchů. Nakonec se spokojili s tvrzením, že
spravedlnosti bude samozřejmě učiněno a přijde doba pomsty a potrestání. Definitivní
konec starého, hříšného světa plného utrpení a bolesti má být přechodem k dokonalosti
a vlády ne pomstychtivého, ale naopak laskavého a dobrotivého Boha. Skutky Krista podle
tohoto výkladu měly započít eschatologický proces vedoucí ke spasení, a teprve až Kristus
přijde podruhé, bude proces završen a lidstvo vstoupí do tisíciletého božího království.
(Weber, 1999)
Od třináctého století byly otázky, jak a kdy nastane onen konec dní, předmětem
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vzrušených diskuzí a výbuchy strachu, že soudný den přichází, většinou navázány na
přírodní katastrofy, mor, války, morální zkaženost lidstva a podobně. Jako jedno
z nejtemnějších období označuje francouzský historik Jean Delumeau (1999) zhruba tři sta
let od poloviny 14. století do poloviny 17. století, kdy lidstvo sužovala epidemie černého
moru, stoletá válka, husitské války a křížové výpravy. Navázaly na to představy
o zkaženosti církve, morálky a lidstva jako takového. Všeobecná úzkost velmi nahrávala
přesvědčení o nevyhnutelném zániku světa.

6.1.1 Příchod antikrista
Důležitou roli sehrála postava antikrista jako nepřítele Boha, Ježíše Krista i božího učení,
který má přijít těsně před koncem světa a má se vydávat za Krista. Nakonec ale bude
poražen a lidé vstoupí do království božího.
Na příchod antikrista jsou navázány různá heterogenní proroctví apokalypsy, která rozšířila
zejména dobová média. Teorie o příchodu antikrista a hrozba ničivých katastrof se šířily
spolu s knihtiskem, byly věrným tématem tištěných letáků, pochopitelně náboženských
spisů a často se objevovaly jako námět uměleckých děl. Podle Delumeaua to mělo za
následek „obklíčení Západu apokalyptickými hrozbami“. (Delumeau, 1999, s. 28) S vírou
v příchod antikrista se během dvacátého století spojovala různá hnutí, z nichž pro tuto
práci nejvýznamnější je hnutí New Age zformované v 60. letech. Podrobněji se mu bude
věnovat kapitola navazující na fenomén roku 2012.
Představy o konci světa nicméně nebyly homogenní a teorie se nakonec rozdělily na dva
hlavní proudy – pozitivní chiliasmus, který věří v příchod tisíciletého království, a ponurý
destruktivní směr, podle nějž přijde jen zkáza, pomsta a poslední soud. Tyto protichůdné
směry se postupem času roztříštily na více myšlenkových proudů a dnes se představy
o konci světa již nedají takto kategoricky rozdělit pouze do dvou názorových skupin.

6.2 Možné příčiny apokalypsy
Války, hladomor, epidemie či přírodní katastrofy byly historicky vnímány spíše jako
důsledek zkaženosti světa, jenž předchází definitivní apokalypse. Příčiny je třeba hledat
jinde. Už biblické texty varují před materialismem, morálním úpadkem lidstva, agresivitou,
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bohorovností či vyčerpání Země. Tyto jevy se téměř věrně opakují i v současné mediální
artikulaci dvacátého a jednadvacátého století. Odchylku nalezneme pouze v upozadění
religiózní tematiky, a naopak větší akcentaci ekologické eschatologie, případně závislosti
lidského druhu na technologiích.
Hlavní roli v predikování apokalyptických scénářů hrály dvě skupiny objektů: nebeská
tělesa (zvláště komety) a kalendáře (symbolika dat a čísel). Přírodní úkazy jako vichřice,
zatmění Slunce či záplavy v období středověku a raného novověku byly považovány za
počátek přicházejícího posledního soudu. (Delumeau, 1999) Nejznámějším vesmírným
útvarem je Halleyova kometa, která se stala celospolečenským fenoménem. V minulosti se
mezi astrology objevoval názor, že komety mohou být důvodem panovníkovi smrti nebo
příčinou války, neboť se věřilo, že spalují vzduch, uvádějí krev do varu a lid postihují
cholerou. (Weber, 1999).
Symbolika čísel, dat a kalendářích údajů se vyskytují už v biblických textech, v nichž je
zásadním milníkem stvoření světa, od něhož se lineární chronologií počítá uplynulý čas.
Tento koncept nám přijde natolik samozřejmý, že jej automaticky aplikujeme bez
jakýchkoliv proměnných a kategoricky jej vnímáme za jediný správný. Zde však pramení
hlavní problém při analýze mayské kultury, potažmo mayského kalendáře, jenž vychází
z diametrálně odlišného vnímání času.
Autor knihy Apokalypsy: Proroctví, kulty a chiliastické představy v průběhu staletí (1999)
Eugen Weber považuje atraktivnost kulatých čísel, výročí a jubileí jako hlavní motiv
období přelomu 19. a 20. století, které se označuje jako fin de siècle. Typickými pro toto
období jsou podle autora „úvahy o spojitosti mezi dekadencí a koncem“ (Weber, 1999,
s. 238) a kolektivní pocit úzkosti, neboť pokrok a modernita byly pro mnohé příliš rychlé
a na změnu si západní společnost nestačila zvyknout. Jak už jsme zmínili, strach a frustrace
jsou často katalyzátory apokalyptických predikcí. Není náhodou, že nejvzrušenější debaty
kolem Halleyovy komety probíhaly v roce 1910, který se do fin de siècle stále ještě řadí.
Halleyova kometa se stala vděčnou mediální senzací, kterou podnítily teorie některých
astronomů o možném střetu jejího ocasu se Zemí. Lidem naháněla hrůzu teorie, že ocas
komety by vzduch zamořil kyanidem, a v obavě začali skupovat plynové masky a prášky
zaručující ochranu proti plynům z ocasu. (Weber, 1999). Halleyova kometa se tak stala
úspěšným nástrojem komerce i mediálním terčem. Dobovým tiskem byla často vizuálně
zobrazovaná skrze karikatury a ilustrace, které byly převážně založeny na fantazijních
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představách.
Kromě rozruchu kolem Halleyovy komety vznikala další řada nových proroctví; dařilo se
vizionářství, věštbě i mysticismu. Tyto nálady ještě zesílily blížícím se přelomem milénia.
Během dvacátého století bylo vyhlašování konce světa prakticky denním chlebem a četné
apokalyptické premisy se v mediálním diskurzu periodicky opakovaly. Lidstvo čelilo krizi
postmodernity a hledání vlastní identity. Vznikala rozličná hnutí, jež se snažila koncepčně
orámovat budoucnost a vtisknout jí svoji ideologii. Po vyhlášení konce věku Ryb a příchod
věku Vodnáře se zformovalo již zmíněné hnutí s výmluvným názvem New Age, podle nějž
se individualita člověka měla nahradit vědomím Boha a pospolitosti.
Lidská potřeba milníku, přelomového okamžiku a výrazným přeryvem je podle Webera
„potřebou řádu v celém chaotickém světě, nejen v čase a ve strukturách věků“. (Weber,
1999, s. 20). Fascinace zaokrouhlenými čísly, obliba výročích, jimž je přisuzován zvláštní
význam, se nápadně projevuje právě v nervozitě, s jakou bylo očekáván příchod nového
milénia. A stejný princip se odráží i v obavách z data 21. 12. 2012, který uzavírá třináctý
baktun jako jeden časový cyklus mayského kalendáře.
Ať už návrat Halleyovy komety, nebo údajný konec mayského kalendáře nám tak potvrzují
tezi o negativní percepci konce jednoho časového období, který bývá spojen s úzkostí
a obavami. Obě události tak splňují požadavky mediální atraktivity a podle kritérií
zpravodajské hodnoty (tento termín poprvé použil Walter Lippman v roce 1922 (Burton,
Jirák, 2001, s. 240, 241), ale zformulovali ho až norští analytikové Johan Galtung a Mari
Holmboe Rugerová v roce 1965) nahrávají výraznější pozornosti ze strany médií.

6.3 Apokalypsa jako rituál
Atraktivita mediálních sdělení, která predikují určitou katastrofu až apokalypsu, nevychází
jen z podněcování strachu a vytváření pocitu nebezpečí. Samotné téma apokalypsy je
hlavním předpokladem zájmu publika.
Predikce apokalypsy je z jistého úhlu pohledu analogií k mýtu či bájnému vyprávění. Skrze
mýty lidé utíkají z reálného světa, vzdávají se aktuálního času a prostoru a nabývají pocitu
jiné identity. Existence jedince v bájném světě není lineárně omezena narozením a smrtí.
Po dosáhnutí rituálního, signifikantního konce, ji lze obnovit a prožít znovu. Mediální
vyprávění tento mýtický přechod do bájného světa alespoň fantaskně umožňují.
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Možným vysvětlením atraktivity apokalyptické predikcí a jejich obsazování v mediálních
produktech je touha člověka docílit znovuzrození, možnost začít od začátku v novém,
lepším světě. Prožíváním mýtu o konci dnů se účastní obrazného „obřadu zrušení dějin“.
(Eliade, 2009, s. 68) Mediální sdělení poté pomáhají prožívat tyto mýty tím, že podporují
představu o přicházejícím konci světa a exponované apokalypse. „Stručně můžeme říci, že
když ‘žijeme‘ mýty, opouštíme profánní, chronologický čas a vstupujeme do kvalitativně
odlišného času, ‘posvátného‘ času, který je prvotní a zároveň nesčíslněkrát obnovitelný.“
(Eliade, 2011, s. 20) Mýtus o obnovení času je velmi patrný například ve zkoumaném
mayském kalendáři, který v populárních výkladech předurčuje konec světa, z odborného
pohledu „pouze“ konec jednoho časového cyklu.
Ač se možná teorie o přechodu do bájného světa a touze naplnit mýty zdá vyhraněná, je
nám velmi blízká. V dětství ji prožíváme skrze pohádky, v dospělosti se s ní běžně
setkáváme v zábavním průmyslu, který zmíněný koncept dramaticky využívá. Častým
námětem filmů, seriálů či komiksů jsou tak sci-fi příběhy a paralelní světy, ve kterých
vystupují superhrdinové disponující, když ne nesmrtelností, tak alespoň možností
několikanásobného obnovení své existence.
Do celého konceptu pak zapadá výrazná spektakularizace tématu apokalypsy, ke které
přispěl zejména hollywoodský film Rolanda Emmericha s názvem 2012. Komerčně
úspěšný film uvedený v roce 2009 se stal významným katalyzátorem představ o konci
světa. Zároveň podnítil zájem veřejnosti o mayský kalendář, jenž však do jisté míry
zprofanoval.
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7 Mayská civilizace
Následující kapitoly představí mayskou civilizaci a zasadí ji do historického kontextu,
který bude rozdělen do hlavních vývojových etap. Pro lepší přehled bude nabídnuta
periodizace mayských dějin a budou zdůrazněny nejvýznamnější historické události.
Podrobněji si vysvětlíme mayský kalendářní systém a zaměříme se zejména na výklady
roku 2012. V navazujících kapitolách se poté budeme věnovat fenoménu 2012, seznámíme
se s významným směrem New Age a uvedeme si nejvýraznější teorie konce světa. Tento
teoretický základ přispěje ke kvalitnímu provedení následné analýzy mediální reprezentace
konce mayského kalendáře jako konce světa.

7.1 Geografická specifikace
Mayská civilizace byla neoddělitelně spjata s areálem tzv. Mezoameriky, kterým se
označuje kulturní oblast často zaměňovaná s dnešní Střední Amerikou. Je to však zásadní
omyl. Území Mezoameriky se táhne od nejjižnější části Severní Ameriky k nejsevernější
části Střední Ameriky. Od toho také vzniknul název oblasti. Lépe si ji vymezíme tím, když
si představíme, že zahrnovala většinu dnešního Mexika, Guatemaly, Belize a část
Salvadoru a Hondurasu.
Antropologové a archeologové označují Mezoameriku za takzvaný „kulturní areál“, tedy
region podobných kulturních tradic a rysů. (Demarest, 2014, s. 8). Jinými slovy,
Mezoamerika byl komplex vzájemně příbuzných kultur, které dosáhly určitého stupně
vývoje. Termín Mezoamerika poprvé použil začátkem 20. století antropolog Paul
Kirchhoff, který zároveň tuto oblast i kulturně charakterizoval. Mezi hlavní rysy
Mezoameriky patří výstavba pyramid a chrámů kult lidských obětí a krvavé rituální
obřady, hieroglyfické písmo, komplikovaný panteon bohů, rozvinutý obchod, ale také
například míčové hry. (Coe-Snow-Benson, 1977, s. 85) Pro tuto práci je nejvýznamnější
ještě jeden základní rys, a to složitý rituální kalendář založený na obměně 260denního
cyklu s 365denním ročním cyklem. Princip kalendáře bude vysvětlen v kapitole Mayský
kalendář.
Mayové byli mezi kulturami Mezoameriky na absolutním vrcholu. V těžko přístupné
pralesní oblasti se jejich kultura rozvíjela komplexně a podle evropských měřítek
civilizační vyspělosti Mayové dosáhli nejvyššího stupně rozvoje v celé předkolumbovské
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Americe – rozvíjeli totiž „vědy“ (zejména matematiku a astronomii) i umění ve formě
realistických plastik z kamene a nástěnných maleb. Zároveň užívali i nejdokonalejší formy
písma ze všech indiánských kultur. (Křížová, 2011, s. 9)
Ačkoliv k objevení Ameriky došlo už v roce 1492 Kryštofem Kolumbem, mayská
civilizace zůstala pro Evropany skryta až do poloviny 19. století. V době objevení Španěly
Nového světa a jejich příchodu na kontinent zaujímalo území obývané Mayi celou
Mezoameriku. Toho území však nebylo zcela homogenní. Je třeba si uvědomit, že mayská
společnost nebyla v souladu s naší percepcí jednotné civilizace. Mayové nikdy netvořili
ucelenou

a centralizovanou

společnost.

Naopak

se

vyznačovali

roztříštěností,

decentralizací a nejednotností. Moc nebyla koncentrovaná do jednoho vládnoucího místa,
ale byla rozptýlená do vzájemně soupeřících městských center. Ta po dobu téměř dvou
tisíciletí mezi sebou bojovala o vliv a krátkodobě na sebe strhávala politickou
i ekonomickou moc, aby ji posléze opět ztratila.
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8 Periodizace mayských dějin
Pro pochopení mayské kultury je třeba porozumět časové periodizaci mezoamerických
kultur. Předkolumbovské dějiny v Mezoamerice nebyly homogenním proudem. Došlo
ke dvěma zásadním převratům, jež nazýváme předklasický a klasický kolaps.
Pro lepší ilustraci mezoamerických dějin nám poslouží tabulka přední české expertky na
mayskou kulturu Zuzany Marie Kostićové.
Kultury odpovídající
Paleoindiánské období do cca 7. tis. př. n. l.

evropskému paleolitu
Kultury odpovídající

Archaické období

od 7. do 2. tis. př. n. l.

evropskému neolitu

Předklasické období

od 2. tis. př. n. l. do 3. st. n. l.

První státy Olméků
Teotihuacán

Klasické období

od 3. st. n. l. do cca 9.–10. st. n. l.

a

klasičtí

Mayové
Poklasičtí Mayové,

Poklasické období

od 9.–10. st. n. l. do počátku 16. stol. Toltékové, Aztékové
Příchod Španělů a dobytí

Conquista

prvních několik desetiletí 16. stol.

většiny kultur
Španělská

Koloniální období

od 16. do 18. stol.

koloniální

nadvláda
Nezávislé

Období nezávislosti

od 19. stol. dodnes

latinskoamerické státy

(Časová tabulka mezoamerických kultur, vytvořeno podle Kostićová, 2011, s. 23)

Paleoindiánskému a archaickému období se věnovat nebudeme, neboť patří pravěkým
lovcům, velkým stádům zvířat, a později i prvním základním společenstvím a počátkům
zemědělství. Stejně tak období conquisty, kolonizace i období nezávislosti jsou časové
periody příliš rozsáhlé pro tuto práci, takže se jich dotkneme okrajově pro zachování
časové kontinuity, ačkoliv jsou samozřejmě v mayských dějinách nesmírně důležité. Pro
tuto práci jsou podstatná období předklasické, klasické a poklasické.
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8.1 Předklasické (formativní) období
Počáteční rozvoj mayské kultury se odehrával v jižní oblasti Guatemalské vysočiny
a v náhorní planině podél tichomořského pobřeží. Mayové zde prožili svoji „formativní“
fázi, tedy období před začátkem křesťanského letopočtu. Oblast byla hustě osídlena díky
příznivým přírodním podmínkám. Hornaté území s vulkanickou aktivitou bylo úrodné
a bohaté

na

nerostné

suroviny.

Obyvatelé

Guatemalské

vysočiny tak

dosáhli

pravděpodobně díky rozlišným podmínkám jiného rozvoje oproti jiným mayským
skupinám.
Oblast nížin kolem jezera Petén Itzá pokrývaly deštné pralesy, které dávaly příležitost
k tropickému zemědělství. Území bylo geografickým a kulturním centrem klasické mayské
kultury, která se rozvíjela mezi 2. a 9. stoletím n. l.
Závěrečná fáze mayské civilizace v 9.–16. století n. l. proběhla v severní část rozléhající se
na poloostrově Yucatán, který je nejméně úrodnou oblastí v zásadě s nehostinným
prostředím a bez říčních toků. Zdroje vody zajišťovaly vodní nádrže a jeskynní komplex
zaplavené vodou.
Mayská kultura nebyla zcela oddělená od ostatních společenstev, byť vykazovala své
specifické rysy. Jak bylo řečeno, byla součástí celé Mezoameriky, ve které se rozvíjely
různé kultury, jež se vzájemně ovlivňovaly. Mezi jejich společné rysy lze označit
intenzivní zemědělství založené na pěstování kukuřice, městská střediska, jež
koncentrovala řemesla, obchod i rituální obřady, a například i složitý kalendářní systém.
Ke znakům mezoamerických kultur patří i paradox, že vynikaly v matematice, astronomii,
v monumentální architektuře a užívali písmo, ale zato neznaly železo a nikdy neobjevily
kolo.
Už v prvním století před n. l. byly objeveny tzv. stély, tedy kamenné desky s vytesanými
nápisy, které nebyly dosud zcela rozluštěny. Hieroglyfické písmo je nicméně jedním
z nejvýznamnějších pokroků předklasického období.
Zlomový okamžik předklasického období nastává ve 2. a 3. století n. l. Horskou oblast
postihl nečekaný úpadek, kdy obyvatelé záměrně drancovali a opouštěli svá města. Ničení
však nemuselo mít záměr pouhé destrukce, ale mohlo se jednat o rituální akty posledního
rozloučení. Archeologové to vysvětlují jako důsledek klimatických změn a vyčerpání
půdy. Boj o přírodní zdroje se podle některých nálezů přeměnil v boj vojenský a mohlo
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docházet k ozbrojeným střetům. Neméně důležitým faktorem úpadku byla erupce sopky
Ilopango v Salvadoru v roce 250 n. l., která vedla ke zničení několika mayských měst
a důležitých obchodních tras.
Ať už byl důvod jakýkoliv, či se jednalo o kombinace více faktorů, úpadek jižní části
Guatemaly znamenal příležitost pro severní část. Zhruba od 3. století n. l. tak sílila moc
severských guatemalských nížin. Některá města, jako El Mirador, ztratila svůj vliv, jiná,
jako město Tikal, těžila z úpadku a pádu svých mocnějších sousedů. Tikal vytěžil
z předklasického kolapsu, čímž úpadek nazýváme, obrovský kapitál a během pár desetiletí
se stal mayskou velmocí. O moc ale soutěžil s městem Calakmulem, jenž se nejspíš stal
sídlem miradorské vládnoucí dynastie.

8.2 Klasické období mayské civilizace
„V klasickém období dosáhla mayská civilizace v některých ohledech nejvyššího stupně
vývoje celé předkolumbovské Ameriky, zejména v oblasti matematiky, (založené na
dvacítkovém systému) astronomie, což se projevilo v důmyslném, přesném, ale také
neobyčejně komplikovaném kalendáři.“ (Opatrný, 1998, s. 511) V klasickém období byli
Mayové na vrcholu své moci a prosperity. O co významnější pro tuto diplomovou práci je,
že se poprvé objevil časový údaj na vápencové stéle Tikalu zaznamenaný ve formě
tzv. dlouhého počtu, jenž je stěžejní pro mayský kalendář. (Křížová, 2011, s. 21) Z tohoto
období také máme o mayském kalendáři nejvíce informací.
Klasické období je pro nás zásadní i z toho hlediska, že králové jednotlivých států měli
ve zvyku každý nový rok stavět datovanou stélu, tedy kamenný monolit vyzdobený reliéfy
a nápisy. Jakmile bylo mayské písmo rozluštěno, stély se staly nedocenitelným zdrojem
informací o mayské společnosti, a hlavně jejích vládcích. Zatímco dříve se odborníci na
mayskou problematiku jako jsou Eric Thompson a Sylvanus Morley domnívali, že
„kulturní konzervatismus plynul zejména z monopolního postavení kněží, pokud jde
o písmo, kalendář, náboženské výtvarné umění a architekturu“ (Morley, 1977, s. 35)
a Mayové tak tvořili v zásadě homogenní společnost, kde rolníkům vládli kněží, jež měli
roli zprostředkovatele mezi lidmi a bohy, badatelé se dnes shodují na existenci
komplexního rozvrstvení společnosti. (Křížová, 2011, s. 27) Neplatí tak, že zde „nevládli
silní vládcové“ (Morley, 1977, s. 35), ale stély naopak obsahují údaje o zrození a nastolení
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vládců, jejich úspěších nebo třeba počtech zajatých zajatců. Mylnost svých předchozích
tvrzení nakonec Eric Thompson uznal: „Důkazy (…) jsou natolik přesvědčivé, že jsem se
zřekl dřívějšího názoru.“ (Thompson, 1971, s. 77) V poklasickém období se písmo totiž
výhradně malovalo na omítky, které přirozeně podlehly zkáze času. Stejně tak kodexy a
knihy, které byly vyrobené z kůry fíkovníku a poskládané jako leporelo, se v tropickém
prostředí rozložily, anebo je spálili španělští misionáři v období kolonizace.
Přestože nejvýznamnější kulturou byl bezesporu středomexický Teotihuacán, válčení dvou
silných měst Tikalu a Calakmulu mělo fatální následky. V důsledku táhnoucích se sporů se
celá instituce posvátné monarchie začala otřásat v základech. (Kostićová, 2011, s. 27) Pád
Teotihuacánu na sklonku 7. století n. l. a pravděpodobně i ekologické faktory jako dlouhé
období sucha a neúrody dovršily krizi klasického období a došlo k druhému přelomovému
zvratu v mayských dějinách, který nazýváme klasickým kolapsem.

8.2.1 Klasický kolaps
Klasický kolaps by pro mayskou kulturu těžkou a drtivou ránou, ze které se dlouho
vzpamatovávala. Postiženy byly zejména nížiny střední oblasti jako okolí jezera Petén Itzá
a jih Yucatánu. (Kostićová, 2011, s. 27) Na vině však nejspíš nebyly jen možné přírodní
katastrofy. Například poblíž Guatemalské vysočiny, která leží bezprostředně jižně od Petén
Itzá, jsou sice častá prudká zemětřesení, ale nížiny nebývají zasaženy silnými otřesy.
(Morley, 1977, s. 39) Města se zde nicméně zcela vylidnila a časem zarostla tropickou
vegetací. Příležitosti chopit se moci a vlivu využily méně zasažené severské oblasti Mayů,
jako je mexický poloostrov Yucatán. Po klasickém kolapsu začal prosperovat a vznikala
nová města, jako jsou Ek Balam, Cobá, Uxmal, Chichén Itzá nebo třeba Mayapán.
(Kostićová, 2011, s. 28) Zánik mayské kultury se tak nekonal, pouze se posunula na jiné
dominantní teritorium.
Nečekaný úpadek mezi roky 790 a 900 n. l. ani dnes nelze zcela jasně vysvětlit. Jednou
z příčin mohly být podle zpráv Španělů z koloniálního období nepříznivé přírodní
podmínky, které měly za následek období sucha a erozi a vyčerpání zemědělské půdy, jež
už nemohla obyvatelům plodit obživu. Velice úzce s tím mohly souviset „sociální
nepokoje, neboť vůdci nesplnili svou povinnost zajišťovat obživu díky své komunikaci
s bohy.“ (Křížová, 2011, s. 59) Nestabilita mohla vést nakonec i k ozbrojeným bojům
29

o dostupné zdroje, suroviny a půdu. Archeologické nálezy potvrdily, že množství válek
zhruba od poloviny 8. století rychle narůstalo. (Morley, 1977, s. 39) Jedna z interpretací
dává úpadek zčásti za vinu i nakažlivým chorobám jako malárii a žluté zimnici, ale žádná
z těchto nemocí se na americkém kontinentu nevyskytovala před příchodem Španělů.
(Morley, 1977, s. 40) Pravděpodobnější při výčtu možných příčin je vojenský útok zvenčí.
V tomto více než stoletém období zcela ustal dosavadní prudký rozvoj – ustala výstavba
chrámů,

přestaly být

vztyčovány datované

památníky a

města

se

vylidnila.

Nejvýznamnějším otřesem bylo opuštění Teotihuacánu, které mělo za následek narušení
zavedených obchodních tras. (Křížová, 2011, s. 60) Na konci klasického období se tak
opakuje stejný scénář z přerodu z formativního na klasické období: některá města se
vylidnila a zarostla pralesem, jiná naopak pád mocnějších sousedů posílil, (Křížová, 2011,
s. 57) jako v případě Yucatánu, který žádný klasický kolaps nezažil, pouze z něho těžil.

8.3 Poklasické období
Poklasická kultura dosáhla největšího rozkvětu v severním cípu Yucatánu ve městě
Chichén Itzá. V 10. století se stalo se centrem hospodářské a kulturní dominance (Křížová,
2011, s. 62), ačkoliv instituce sakrální monarchie nebo například tradice zaznamenávání
panovnické historie s daty „dlouhého počtu“ na kamenných stélách upadaly. K zániku
písma však nedošlo, jak proklamovali i seriózní badatelé, navzdory tomu, že všechny tři
dochované mayské kodexy pocházejí právě z poklasického období. (Kosticová, 2011, s.
28)
Proto také víme o poklasickém období méně než o klasickém, byť je nám časově podstatně
bližší. Písmo se sice zachovalo na chrámech a kamenných stélách, ale většina papyrových
svitků uspořádaných do podoby leporela byla důsledně spálena biskupem Diego de Landou
v roce 1560. (Klíma, 2015, s. 42) Dochovaly se tak jen tři mayské kodexy Madridský,
Pařížský a Drážďanský. Čtvrtý kodex Grolier byl označen za podvrh.
Díky práci archeologů je nicméně známo, že poklasická mayská města nápadně
připomínají města ve střední části Mexika. Převažují válečné a obětní scény nad tradičními
symboly kukuřice, vlády a plodnosti. Zcela novým prvkem je motiv Quetzalcoátla, neboli
„opeřeného hada“, jenž je zvíře na pomezí hada a ptáka a badatelům je znám spíše ze
severní Mezoameriky. (Křížová, 2011, s. 62)
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Chitzén Itzá několik století prosperovalo a bylo kulturní i hospodářskou dominantou
mayské poklasické společnosti. Od 12. století se jeho vliv kvůli rostoucí konkurenci
zeslaboval, až si jej ve 13. století podmanilo vojsko města Maypán. Vytvořila se tzv.
Maypánská liga, jež zahrnovala několik podřízených měst. Někteří odborníci považují až
nástup Mayapánu jako počátek poklasického období. (Křížová, 2011, s. 66) Centralistický
způsob života však Mayům nevyhovoval. V polovině 15. století se tak podřízená města
vzepřela a Mayapánská liga se rozpadla. Celková nestabilita nicméně nahrála nejzásadnější
změně v dějinách Mezoameriky.

8.4 Conquista a doba kolonizace
Krize po rozpadu mayapánské ligy, všeobecné vyčerpání a opětovní roztříštěnost Mayů
zásadně zjednodušily proces španělské conquisty v 16. století. Mayové byli velmi oslabeni
předešlými spory i přírodními katastrofami (Opatrný, 1998, s. 513) a nemohli tak klást
dostatečný odpor proti lépe vyzbrojeným Španělům, jejichž organizované síle nakonec
podlehli. (Morley, 1977, s. 55)
Ačkoliv Mayové neměli energii ani prostředky na obranu proti Španělům, samotný proces
podrobování byl velmi zdlouhavý a obtížný kvůli politickému rozdrobení říše. Španělům
sice nahrávaly vnitřní spory znepřátelených mayských měst, rodin či elit, ale Mayové byli
zvyklí na konfrontaci. Porážky nevnímali osudově, a i když si je Španělé formálně
podrobili, nevynechali příležitost ke vzporu a protiútoku. Prostředí vlhkého a tropického
lesa Španěly kvůli absenci drahých kovů nelákala tolik, jako jiné destinace, a proto zůstala
většina Mayů až do 18. století prakticky mimo koloniální společnost. (Křížová, 2011,
s. 68) Symbolem odporu proti conquistadorům se stalo město Petén, které odolávalo
náporu až do roku 1697, tedy dlouho poté, co byla ukončeno podmaňování jiných částí
Latinské Ameriky.
Mayové se však nikdy plně podrobit nenechali. Jakmile jim hrozilo nějaké nebezpečí,
stáhli se hlouběji do pralesa nebo přestěhovali třeba i celé komunity do odlehlejších částí
regionu. Uprchlíkům na východě Yucatánu navíc pomáhali Angličané, kteří se Španěly
soupeřili o moc. Jejich základnou se stalo dnešní Belize, odkud dodávali zbraně a střelivo
yucatánským Mayům ve snaze destabilizovat španělský koloniální systém. Conquista proto
v tomto regionu nebyla zcela dokončena ani v 19. Století. (Křížová, 2011, s. 77)
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8.5 Mayové ve 20. a 21. století
Po mexické revoluci (1910–1917) a její pozemkové reformě se zásadně přeměnil vztah
k domorodému mayskému obyvatelstvu v celé Latinské Americe. Kromě jiné organizace
zemědělských aktivit a přidělení půdy i chudým obyvatelům, se vytvořil významný směr
indigenismus. Tyto snahy o pozitivní zapojování Indiánů do společenského života
a formování demokratického Mexika zároveň zdůrazňovaly, že právě předkolumbovská
tradice je základem dějin a boj Indiánů proti španělským vykořisťovatelům byl
předobrazem revolučních hnutí. (Křížová, 2011, s. 108) Ačkoliv zvláště indigenismus
podporovali zejména politici, často jim sloužil pouze k jejich vlastnímu politickému
manévrování a rasismus ve společnosti přetrvával. Obecně byli upřednostňovaní spíše
Aztékové, kteří byli od 19. století pokládáni za předky mexického státu (Křížová, 2011,
s. 109)
Po druhé světové válce pokles zájmu o latinskoamerické plodiny a rapidní industrializace
měly za následek masivní migraci Indiánů do měst. Přesídlování venkovského
obyvatelstva do měst hrála zdaleka nejzásadnější roli v tzv. indiánské otázce, neboť se tak
definitivně rozbořily tradiční struktury. Na venkov se dostávalo více peněz, které tak
měnily jeho charakter a s odchodem hospodářských migrantů došlo k přehodnocení
tradičních rodinných modelů. (Křížová, 2011, s. 113)
Po příchodu do měst však přicházelo velké zklamání a deziluze. Většina migrantů skončila
v 50. a 60. letech v chudinských čtvrtích, kde svou zoufalou situaci kvůli vysoké
nezaměstnanosti „řešila“ alkoholem, kriminalitou, či drogami. A ačkoliv se někteří
Mayové stali úspěšnými a zbohatli, přetrvávající rasová diskriminace jim nedovolala se
plně začlenit do společnosti. Zároveň se ale utvářely uzavřené komunity podle etnické
příslušnosti, které si uvědomovali své společné kořeny a tradice.
Kromě silné urbanizace, která ne vždy skončila pro Maye šťastně, sehrála roli pro složení
mayské populace i situace v Guatemale v polovině 20. století. Po několik desetiletí
v Guatemale docházelo k nelidskému zacházení s původní mayskou populací ze strany
vojenských diktátorských režimů. Při státním převratu proti Jacobu A. Guzmánovi v roce
1954 byly zavražděny desítky tisíc Mayů. (Calleman, 2006, s. 21)
I přesto v polovině 20. století vzrůstal pocit mayské hrdosti na své předkolumbovské
předky a formuje se vědomí „mayství“, jež přesahuje hranice jednotlivých států. Indiáni
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začínají studovat svoji historii a vrací se ke svým základním pramenům jako je mytická
kniha Popol Vuh nebo například knihy Chilam Balam Mayové se stávají středem
popkultury, komerce i literárním tématem. (Křížová, 2011, s. 114) Většina potomků Mayů,
kteří dnes žijí zejména na Guatemalské vysočině, v mexickém Chiapasu a v některých
částech Yucatánu, jsou si vědomi své ohromné tradice a hrdě se k ní hlásí. Postupně tak
dochází k obrodě mayské spirituality. (Barrios, 2010, s. 75) A ačkoliv dnes Mayové žijí
roztříštěně (podobně jako jejich předci) a jsou rozděleni tak nejen geograficky, ale
i politicky, stále tvoří jeden národ s vlastním jazykem. Regionální odchylky jsou
v mayském jazyce samozřejmě patrné, ale všechny dialekty mají svůj základ v jednom
prazákladu – archeologicky označovaném jako „pramayština“. (Gilbert, 2008, s. 96)
Zájem o mayskou kulturu se prohlubuje s vyluštěním mayského písma, díky kterému bylo
možné lépe porozumět například i mayskému kalendáři. Ale evidentně ne dostatečně.
Mayský kalendář byl zneužit ke všeobecné panice, že s jeho koncem nastane i v roce 2012
konec světa. Představy, jak by taková zkáza nebo alespoň zásadní přerod měly vypadat,
byly více než pestré. Uměle vytvořený mýtus tak mayskou kulturu spíše zkarikoval, než
aby jí pomohl.
Jedno odvětví ale z boomu kolem mayského kalendáře přece jen těžilo a těží dodnes, a to
turismus. Vytváří se tzv. etnický turismus, kdy turisté touží po kontaktu s místními, nejlépe
původními obyvateli, mají zájem o jejich výrobky a produkty, a z části i historii. I to má
však svá úskalí v tom, že komercionalizace mayské kultury vede k její homogenizaci,
zploštění a upřednostňování masové výroby před zachováním lokálních specifik.
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9 Mayský kalendář
Jsou teorie kolem roku 2012 vůbec relevantní? Opravdu Mayové předpověděli na
21. 12. 2012 když ne zánik světa, tak významnou událost, přerod či jinou změnu?
Abychom si na takové otázky dokázali odpovědět, nebo se o to alespoň pokusili, měli
bychom nejdříve dobře porozumět principu mayského kalendáře. Z našeho vnímání času to
nicméně nebude nic jednoduchého. Následující kapitola se pokusí rámcově vysvětlit
fungování mayského kalendáře, ačkoliv je jeho systém velmi složitý, a nebude možné tak
vyložit ty nejjemnější detaily.
V klasickém období Mayové rozvinuli matematiku a astronomii. „Kosmologický systém
Mayů byl silně geocentrický. Země byla středem světa.“ (Girard, 1981, s. 49). Pouhým
pozorováním nebeských těles bez použití dalekohledu či jiných optických pomůcek
dokázali provádět přesné výpočty, které se dají srovnat s novověkou astronomií (Křížová,
2011, s. 41) Díky dlouhodobému a precizními pozorování a matematickým výpočtům
dokázali předpovídat dlouho dopředu astronomické události, jako například zatmění slunce
(Křížová, 2011, s. 41)
Mayové vytvořili nejpokročilejší kalendář středoamerické oblasti. Jeho hlavním účelem
bylo rozvrhnout zemědělské práce (ačkoliv mayské zemědělství bylo primitivní – půdu
získávali převážně žďářením (Thompson, 1954, s. 17), předpovědět období dešťů a sucha,
stanovit doby obřadů, termín zahájení válečných bitev a podobně.
Privilegium orientace ve složitém systému kalendáře připadalo pouze kněžím. Ostatní
členové společnosti se na ně se svými otázkami obraceli a zajišťovali jejich obživu. Kněží
svou znalostí kalendáře, a tím pádem i astronomických procesů, získali ve společnosti
značnou moc a postavení.
Naprosto zásadní skutečnosti ve snaze pochopit mayské myšlení a kalendář je poznatek, že
Mayové vnímali čas cyklicky. (Thompson, 1954. s. 43) Minulost se neustále propojovala
s přítomností a cyklické pojetí času dávalo Mayům jasnou představu o budoucnosti.
Několik souběžně probíhajících periodických cyklů, které se neustále opakovaly, byly
spojeny s různými bohy a kosmickými událostmi.
To je naprosto odlišné vnímání od naší lineární percepce času, kdy vše plyne dopředu
a nemá opakování. Významný americký antropolog a astronom Anthony Aveni však
připomíná, že ačkoliv je naše plynutí času lineární, i my máme v naší tradici cyklické fáze.
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Jako je například oslava Silvestra, jako konce jednoho cyklu – roku. (Aveni, 2009)
Zároveň je tato událost ale zasazena do lineárního toku, neboť se začíná nový rok.
Naše lineární pojetí času je v historii lidstva vlastně velmi ojedinělé. Představa jasného
začátku (zrození Krista) a definitivního konce je součástí pouze monoteistických
náboženstvích. V tradičním či kmenovém náboženství častěji převládá právě cyklické
pojetí času s periodickým opakováním svých dějin. (Johnson, 1999, s. 183) Ačkoliv nám je
tak mayská percepce cizí, ve skutečnosti možná naše chápání času stojí na okraji
logického, přirozeného pojetí času.

9.1 Prvky mayského kalendáře
Pro pochopení kalendáře je důležité mezoamerické počítání času. Klíčové pojmy jsou
dlouhý počet, haab a tzolk´in.
Dlouhý počet je zjednodušeně řečeno počet dní, který uplynul od mayského dne nula –
narození Venuše a zároveň začátek aktuálního cyklu (v mayském pořadí už pátého). Je to
jeden z nejdůležitějších vynálezů mayské civilizace, a právě z jeho mylného výkladu
pramení dnešní představy o konci světa. Používal se především k zaznamenání
historických událostí, významných obřadů, válek, ale i narození, sňatků či úmrtí
panovníků. (Křížová, 2011, s. 45) Dlouhým počtem se vypočítávaly rozsáhlé historické
cykly často s věšteckým přesahem. (Johnson, 1999, s. 176) V klasickém období byl také
ideálním prostředkem k zaznamenání údajů o městských státech a jejich vládcích. (CoeSnow-Benson, 1977, s. 119)
Počet dní Mayové kupili do časových cyklů podobných našim desetiletím, staletím
a tisíciletím, ale s tím rozdílem, že pro ně základní jednotkou nebylo číslo 10, ale protože
počítali ve dvacítkové soustavě, základem bylo číslo 20. A těchto jednotek bylo celkem
pět. (Kostićová, 2011, s. 31)
Datum zapsané v dlouhém počtu se tak zapisovalo v pěti číslech oddělených tečkami.
Zápis pak vypadá takto 0. 0. 0. 0. 0. Z čehož jeden den se nazývá k’in. Po něm následuje
období dvaceti dní winal, období 365 dní se nazývá tun, z dvaceti tunů se skládá jeden
k’atun (necelých dvacet let) a dvacet k’atunů je pak jeden b’ak’tun (necelých 400 let).
Mayové znali i delší časové jednotky, ale v praxi je nepoužívali. Pro lepší pochopení nám
bude sloužit příklad Zuzany Marie Kostićové, která pro ilustraci uvádí datum 9. 18. 1. 0. 5.
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Znamenalo by, že od bodu počítání uplynulo 5 k’inů (=dní), 0 winalů, 1 tun, 18 k’atunů a 9
b’ak’tunů. (Kostićová, 2011, s. 31)
Takto sice ještě kompletní mayské datum zapsané není, ale k tomu si nejdříve musíme
vysvětlit ještě zmiňované pojmy haab a tzolk’in.
Haab je solární rok velmi podobný našemu kalendářnímu roku o 365 dnech. Používal se
převážně na určování zemědělských cyklů a ke stanovování výročí a svátků.
Z empirického pozorování Slunce byl rozdělen do 18 měsíců po 20 dnech. Závěrečných
pět dnů, zvaných uayeb (Johnson, 1999, s. 51) bylo velmi nepříznivé období, kde se lidé
vyhýbali všem činnostem, které nebyly životně nutné (Křížová, 2011, s. 42) Během těchto
pěti dnů se slavily novoroční rituály. (Kostićová, 2011, s. 30)
Každý z měsíců haabu měl vlastní jméno, podobně jako je mají naše měsíce. Dny se pak
číslovaly od 0 do 19. První den haabu byl tak například 0 Pop a poslední den byl 19 Pop.
Následoval 0 Uo atd. (Křížová, 2011, s. 42) Každý měsíc pak charakterizovalo určité
božstvo. (Johnson, 1999, s. 51)
Tzolk’in je sakrální, neboli „posvátný“ rok. Je o něco komplikovanější, neboť má pouze
260 dní. Nedělil se na měsíce, nýbrž byl sledem dvaceti po sobě jdoucích jmen dní, k nimž
se přiřazovala čísla od jedničky do třináctky. (Kostićová, 2011, s. 30) Když čísla „došla“,
pokračovalo se znovu od jedničky. Prakticky to vypadalo tak, že se k prvnímu jménu
přiřadilo číslo jedna (např. I Imix), ke dvacátému (poslednímu jménu) číslo sedm
a k prvnímu tak číslo 8 (tedy 8 Imix). Počáteční kombinace I Imix se znovu sešla právě až
za 260 dní, (Křížová, 2011, s. 42) což je nejnižší společný násobek čísel 13 a 20.
„Každý den se tak vyznačoval zcela individuální kombinací čísla a jména. Funkce
sakrálního roku byla především věštecká.“ (Kostićová, 2011, s. 30) Tzolk‘in byl zároveň
i symbolem plodnosti, neboť právě zhruba 260 dnů trvá těhotenství ženy. Opět se tak jedná
o jakýsi cyklus zrození. (Johnson, 1999, s. 60)
Když jsme nyní obeznámeni se třemi nejvýznamnějšími pojmy v mayském kalendáři,
můžeme si ukázat na příkladu, jak vypadá plné mayské datum. Představuje ho tak údaj
dlouhého počtu, datum sakrálního roku a datum solárního roku. Příkladem může být datum
9. 10. 11. 3. 10. 1 Ok‘ 3 Kumk’u. Podle takového zápisu dokázali Mayové identifikovat
přesný den, přiřadit mu pozici v solárním roce spjatou k výročním svátkům a určit i jeho
věštecký význam odvozený ze sakrálního roku (Kostićová, 2011, s. 31)
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Solární a sakrální rok na sobě byly ale zcela nezávislé. Každý měl vlastní separátní cyklus
a navzájem se nijak neovlivňovaly. Kromě jedné výjimky. Po uplynutí 52 haabů a 73
tzolk’inů se potkaly a objevila se znovu stejná kombinace. Tomuto velkému cyklu se říkalo
„kalendářní kolo“. (Thompson, 1954, s. 52) Po 52 letech začínalo jakési nové „století“.
Ačkoliv tento časový úsek není nikterak dlouhý, musíme mít na paměti, že Mayové se
tolika let většinou nedožívali.
Kombinace haabu a tzolk’inu navíc přisoudila konkrétnímu dnu božského ochránce a jeho
místo v kosmologii. Čas tak Mayové nevnímali jako ozubená kolečka stroje, která do sebe
přesně zapadají, jak si jej dnes možná představujeme my. Ale spíše jako střídání vlád bohů
v jednotlivých cyklech.
Aby rytmus zůstal zachovaný, Mayové museli počítat i s přestupnými dny. Bez nich by byl
koloběh kalendáře nepřesný a stal by se bezcenným.
„Posedlost“ čísly a časem vypovídá o mayské nutkavé potřebě kosmické harmonie.
(Girard, 1981, s. 64) Nesmíme zapomenout, že na kalendáři bylo životně závislé
zemědělství, jež mohlo na nespolehlivých údajích naprosto ztroskotat. Pečlivě se tak
zapisovaly jednotlivé odchylky a přizpůsobovaly se jim výpočty. (Křížová, 2011, s. 46)

9.2 Rok 2012
Cenným pramenem pro studium roku 2012 je kniha z pera české mayistky Zuzany Marie
Kostićové, která v roce 2011 vydala knihu 2012: mayský kalendář, transformace vědomí,
dvě světy a rovnováha. Tématům se věnuje velmi odborně, ale výklad podává velmi čtivou
a přehlednou formou. Díky zpracovaným tématům si tak můžeme položit otázky: Kde se
vzal představ o konci světa? Proč připadla právě na rok 2012? A jaké existují
nejvýznamnější teorie o konci mayského kalendáře? V následujících kapitolách se je
pokusíme zodpovědět.
Hned ze začátku je třeba mít na paměti, že údajný konec světa není v žádném případě
postaven na proroctvích Mayů a konec kalendáře Mayové nikdy nespojili s koncem světa.
Teorie o zániku jsou pouze dnešním výkladem, odhadem a interpretací.
Ačkoliv svět v roce 2012 nezanikl, v mayském pojetí času přece jen něco skončilo. A to
třináctý baktun neboli velký počet. O tomto datu však v dostupných mayských pramenech
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není jediná zmínka, kromě jediné na tzv. Monumentu 6. Kamenná stéla mluví o třináctém
baktunu jako o době temna, kdy došlo ke zrození bodů a byl stvořen svět. Zároveň ale
dochází i k východu slunce, a aby se temný bezčasí nezaměňovalo se slunečním časem,
bohové se rozhodli dlouhý počet vynulovat. Datum 13. 0. 0. 0. 0. se tak stalo 0. 0. 0. 0. 0.
(Kostićová, 2011, s. 42) Datum počátku podle výpočtů korelace odpovídá v našem pojetí
času 3114 př. n. l.

9.3 Korelace
Abychom dokázali k mayským datům přiřadit naše pojetí času, vědci srovnali mayský
kalendář s juliánským kalendářem. Autory nejpoužívanější korelace, tzv. GMT jsou Joseph
Goodman, Juan Martinéz a John Eric Sidney Thompson. Zkratku GMT tak tvoří počáteční
písmena z jejich příjmení. Autoři pracovali s koloniálními prameny ze 16. století, zvláště
s kronikou Relación de las cosas de Yucatán misionáře Diega de Landy, který sepsal tuto
podrobnou zprávu o Mayích na Yucatánu. Časové údaje zaznamenané v kronice poté
srovnali s údaji v knihách Chilam Balam. Podle této korelace pak určili datum stvoření
světa na 11. srpna 3114 př. n. l. A Ačkoliv nepracovali s astronomickými údaji, pozdější
astronomický rozbor toto datum potvrdil. (Kostićová, 2011, s. 34)
Vzhledem k rozdílnému datování v klasickém a poklasickém období bylo složitější určit,
kdy dojde k historicky druhému dovršení 13. baktunu. Kvůli určitému posunu v datování
stanovují autoři GMT korelace dva termíny, a to 21. prosince a 23. prosince 2012. Zuzana
M. Kosticóvá uvádí, že ve vědecké obci je v současnosti nejpoužívanější 23. prosinec, ale
hnutí New Age se přiklání k 21. prosinci, neboť na 21. 12. 2012 připadá zimní slunovrat,
a navíc se datum skládá jen z jedniček, dvojek a nuly. (Kostićová, 2011, s. 34)
Existují i jiné výpočty korelace, jako například takzvaná BB korelace od českých autorů –
bratrů Bohumila a Vladimíra Böhmových. Od GMT korelace se liší zhruba o 100 let.
Konec 13. baktunu by podle ní byl nastat až 14. prosince 2116. Bratři Böhmoví se opírají
se o Drážďanský kodex a kritizují GMT korelaci, neboť nepočítá s mexickým vpádem na
mayské území a nezohledňuje přerušení datování. (Böhm, 2011, s. 15) Zároveň tvrdí, že
ani jedno mayské datum podle GMT korelace nesedí s astronomickými jevy. K této teorii
se však mnoho odborníků nepřipojuje, neboť je v posledních letech silně kritizován údajný
mexický vpád a ono přetržení kontinuity.
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10 Fenomén 2012
Předtím, než se pustíme do nejzásadnějších teorií o konci mayského kalendáře jako konci
světa, vraťme se k třináctému baktunu. Jak jsme si řekli, historicky první konec třináctého
baktunu byl provázený temným bezčasím a následně stvořením nového světa. Podle
mayského cyklického pojetí času by tak podobný „scénář“ měl nastat i při historicky
druhém dovršení 13. baktunu. Při divočejším popuštění fantazie by tak teoreticky mohla
přijít nějaká katastrofa či kataklyzma. Pravdou však je, že jediný mayský pramen, onen
Monument 6, který se přímo zmiňuje o konci třináctého baktunu, neříká vůbec ni o tom, co
co se toto datum má stát. Jediné, co nám předkládá, je návod na uctění nebezpečného
božstva. (Kostićová, 2011, s. 50) Určitý závan nebezpečí tu tak sice je, ale rozhodně se na
něm nedají stavět přesvědčivé teorie, nebo dokonce závěry. „Nápis na Monumentu 6 není
proroctvím o katastrofě, ale návodem, jak odvrátit eventuální zlé události, které zde však
vyplývají pouze z neblahého charakteru tohoto boha a z nebezpečí, které bylo pro
pesimistické, fatalistické Maye genericky spojené se všemi konci velkých časových
období).“ (Kostićová, 2011, s. 49)
Lákadlo apokalypsy ale přes tato fakta bylo pro některé vědce natolik neodolatelné, že
pustili do více či méně barvitých spekulací. A když se neodvážili „předpovědět“ přímo
apokalypsu, předložili alespoň jinou teorii o tom, jaká zásadní změna nastane.

10.1 New Age
Cílem této kapitoly je představit pojem New Age, který je úzce spjatý s fenoménem 2012.
Zcela záměrně neuvádím známé spojení „hnutí New Age“, neboť to implikuje pouze jeden
směr toho pojmu, jehož záběr je ve skutečnosti daleko širší. Krátce bude shrnuta historie
New Age, nejvýznamnější představitelé a nejvýraznější pozornost bude samozřejmě
zaostřena na koherenci New Age a mayského kalendáře, potažmo fenomén 2012.
Už při samotném vymezení pojmu však narážíme na problém. Ačkoliv je pojem New Age
relativně nový, je velmi obsáhlý, roztříštěný, a tak těžko uchopitelný. Navíc se tento
koncept stále vyvíjí, mění a nemá jasné kontury. Proto je nemožné ho někam kategoricky
zařadit a ohraničit pevnou definicí.
V tom nejširším pojetí je New Age spektrum spirituálních nauk, názorů, myšlenek, které
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jímají nejrůznější obsahy a formy, ze kterých pramení určité postoje až životní
směr. Alibisticky lze tak tvrdit, že do tohoto směru by se dalo zařadit téměř cokoliv.
Až když New Age vymezíme jako určitou duchovní cestu či náboženskou identifikaci, lze
jej označit za hnutí. Ústřední linií toho hnutí je hledání pravdy, při čemž jsou však daleko
důležitější cesty a procesy v tomto hledání než poznání pravdy samotné. (Nešpor, Lužný,
2007, s. 136)
I přes značnou neuchopitelnost New Age lze vypozorovat duchovní principy, o které se
opírá. Pro tuto práci nejzásadnější je zcela jistě eschatologie (ve smyslu nauky
o posledních věcech či přerodu společnosti), panteismus (idea ztotožnění boha a světa),
monismus (protiklady se syntetizují do vyššího principu), reinkarnace (nikoliv zánik, ale
přeměna na základě energie a karmy) a evoluční optimismus (víra v lepší budoucnost).
(Vojtíšek, 1998, s. 85-86)

10.1.1 Rysy New Age
Jakkoliv se New Age může jevit roztříštěně a neuchopitelně, lze určit některé
charakteristiky a společné jmenovatele, které nám pomohou lépe identifikovat tak široký
koncept, jakým New Age je. Jedním z nejvýraznějších rysů je tzv. milenialismus. Jedná se
o „očekávání kvalitativního zlomu lidské historie, k němuž má dojít v dohledné době a za
pomoci transcendentní síly. Díky tomuto zlomu dosáhne určitá skupina lidí kolektivní
všestranné blaženosti.“ (Vojtíšek, 2009, s. 270)
Milenialismus může mít několik podob. Nejčastěji rozlišujeme katastrofický milenialismus
a progresivní milenialismus. Katastrofický milenialismus se opírá o přesvědčení
nadcházející apokalypsy. Globální úpadek je podle něj nevyhnutelný a jedinou možnou
záchranu spatřuje v nadpřirozené intervenci. (Vojtíšek, 2009, s. 270) Z katastrofického
milenialismus pochopitelně z velké části pochází představy o apokalypse v roce 2012.
Oproti tomu progresivní milenialismus je daleko optimističtější. Lidstvo podle něj není
odsouzeno k zániku a poměry může zlepšit společnou činností a intenzivní spoluprací. Oné
všestranné blaženosti pak dosáhne, až se ocitne na samém vrcholu pokroku a svého
snažení.
Dalšími rysy New Age je silný individualismus a víra, že kus Boha si každý neseme v sobě
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samém. Častým jevem je pak sociální a ekologická kritika a kritika konzumní společnosti,
která hledá rovnováhu mezi materialismem a duchovnem člověka. Výrazným znakem je
i synkretismus, jenž je zároveň silně eklektický. Zmínit lze i určité utopické myšlení,
holistický koncept člověka či důraz na vlastní nepřenositelnou zkušenost (například i ve
spojitosti užití psychedelik). (Vojtíšek, 2009)

10.1.2 Historie New Age
Fenomén zvaný New Age se začal v západních zemích šířit zhruba od 60. let 20. století.
K masovému rozšíření jeho myšlenek nejvýrazněji přispělo hnutí hippies, které vyznává
pacifismus,

kritizuje

konzumní

způsob

života,

neodmítá

experimentování

s psychedelickými drogami a jeho filozofie lásky a svobody jedince je reakcí na frustraci
a obavy západního světa. Co je pro nás nejpodstatnější, většina stoupenců hippies zastává
i myšlenky New Age o příchodu nového věku – věku Vodnáře. Ten nastupuje po končícím
věku Ryb, který je spojován zejména s křesťanstvím. V epoše Vodnáře se nejvíce
akcentuje tolerance, porozumění, duchovnost, humanita a rozvoj potenciálu člověka.
„Zároveň se vytváří i nové paradigma: dochází k přechodu od analytického,
diferencujícího způsobu nazírání, od lineárního časového schématu, od descartovského
a mechanického pojetí prostoru k celostnímu, holistickému pohledu na skutečnost.“ (Wolf,
2000, s. 17) Podle Wolfa má člověk ve věku Vodnáře tzv. kosmické vědomí a vnímá svět
v jeho celistvosti a organické jednotě. (Wolf, 2000, s. 17)
Vrchol hnutí New Age přichází v 80. letech 20. století, kdy má tolik příznivců, že získává
charakter nového sociálního a zároveň i náboženského hnutí. V 90. letech je fenomén už
natolik rozšířen, že zasahuje do každodennosti života společnosti, odráží se v kulturních
a vzdělávacích aktivitách, profiluje se v politice, ve vědě i v myšlení jednotlivce.

10.1.3 New Age a fenomén 2012
Do češtiny se New Age nejčastěji překládá jako Nový věk či nová spiritualita. Zároveň
může představovat věk Vodnáře, slunečné/solární věk, věk změn, nové vědomí, nové
myšlení, nové paradigma, dobu obratu, planetární proměny, proměnu epochy a mnoho
dalšího. (Wolf, 2000, s 13) Z těchto variant označení jasně vyplývá, že stoupenci New Age
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rok 2012 vnímají jako obrovskou příležitost k naplnění jejich víry v globální přerod
a epochální proměnu.
Jako příklad konkrétních katastrofických představ stoupenců jednoho směru New Age
můžeme uvést obavu ze srážky s mýtickou planetou Nibiru, jejíž existence má být kvůli
strachu z paniky a anarchie široké veřejnosti přísně utajena politickou elitou. Dalších
eschatologických teoriích se odráží kritika ničení životního prostředí, kvůli němuž se
změní fyzikální vlastnosti Země, což bude mít katastrofální důsledky zejména přírodního
charakteru – silná zemětřesení, záplavy apod.
Mírnější proud New Age se neuchyluje ke katastrofickým predikcím, ale hlásá, že v roce
2012 dojde k masivní změně v západní spiritualitě, konkrétně k tzv. „velké konjunkci“
(tento jev nejvíce prosazoval slavný mayista John Major Jenkins) nebo ke galaktickému
přesunu planety. Obě tyto změny by měly mít za následek výraznou duchovní obrození
celého lidstva. (Kostićová, 2010, s. 171–173)

10.1.4 Představitelé New Age
Jak jsme uvedli na začátku této kapitoly, New Age nezastřešuje jedna teorie, jeden směr či
jedna vymezená struktura. Tento komplex nejrůznějších jevů a myšlenek na sebe navazuje
i širokou variaci oborů a zájmů. Nelze tak jasně určit, který obor či osoba je v konceptu
New Age vůdčí či koho lze považovat za jeho zakladatele. New Age má mnoho stoupenců
napříč společností, z nichž každý k tématům New Age přistupuje ze své perspektivy.
Přesto lze akcentovat několik jmen, kteří k formulaci myšlenek New Age přispěli
nejvýrazněji. Jedním z nich je umělec, spisovatel a propagátor zásadní kalendářní změny
José Argüelles (1939–2011). Podle přední české mayistky Zuzany M. Kostićové je
„Argüellesův vliv na lidové chápání a výklad mayského kalendáře tak zásadní, že při
běžném vyhledávání slov jako ‚mayský kalendář‘ nebo ‚mayská astronomie‘ vypadnou
především právě New Age odkazy přímo či nepřímo postavené na Argüellesovi. Lidé, kteří
se o rok 2012 zajímají, si pak často ani neuvědomují, že informace o mayské kultuře, které
se jim předkládají, nepocházejí z vědeckého kontextu, ale plně a výhradně z New Age
prostředí.“ (Kostićová, 2011, s. 91–92)
Ačkoliv je Argüelles jedním z nejskloňovanějších autorů zabývající se mayskou
problematikou, je zajímavé, že odmítl gregoriánský kalendář a vytvořil si vlastní s názvem
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Dreamspell. Ten spojuje mayský tzolk’in a čínskou astrologii. Kromě toho Argüelles věří,
že během mayského kolapsu odletěli „galaktičtí Mayové“ do vesmíru, odkud nás pozorují.
(Kostićová, 2011, s. 92)
Ve výčtu přínosných jmen z hlediska New Age a studia mayského kalendáře nesmíme
zapomenout na Franka Waterse, Terence McKeena, Daniela Pinchbecka, Carla Callemana,
Adriana Gilberta a především již zmíněného Johna Majora Jenkinse. Jenkins patří
v současnosti k nejfundovanějším odborníkům na mayskou kulturu. „Jedná se dost možná
o nejvlivnějšího současného žijícího New Age autora pojednávajícího o roce 2012.“
(Kostićová, 2011, s. 98) Podle Jenkinse dojde 21. 12. 2012 k tzv. galaktické konjunkci.
Datum tak neznamená konec času nebo světa, ale podle autora jde o počátek vzestupné
fáze lidského vědomí, konec temného věku, jenž nazývá „kalijuga“, a začátku nového
a duchovnějšího „zlatého věku“. (Jenkins, 2004)
S teorií o vstupu do „zlatého věku“ sympatizuje i švédský autor knihy Mayský kalendář:
průvodce budoucností lidstva (2006) Carl John Calleman. Říká, že mayský kalendář
nejdůležitějším zdrojem k poznání Kosmického plánu (Calleman, 2006, s. 8), kterému
lidské vědomí mu přímo podléhá. Výzvou Callemana je, že ti, kdo při přechodu do
„zlatého věku“ nechtějí být jen loutkami, ale hybateli a spolutvůrci, „měli by se seznámit
a energiemi, které uvádějí do pohybu evoluční pochody.“ (Calleman, 2006, s. 11) Ve své
teorii pak spojuje například mayský kalendář s válkou v Iráku a svržení Saddáma Husajna.
Mezi autory New Age se samozřejmě objevují i radikálnější názory, které seriózní vědci –
mírně řečeno – odmítají. Věda se obecně k proudu New Age staví spíše odmítavě a jeho
myšlenkám o fenoménu 2012 jsou mayisté velmi skeptičtí. Autorům New Age připisují
vinu na neopodstatněné panice okolo 21. prosince 2012 a s určitým pobavením i zděšením
tyto autory zavrhují jako samozvané experty. Demonstrativním příkladem může být série
přednášek mayisty Marka Von Stone It’s not the End of the World: What the Ancient Maya
Tell Us About 2012, v nichž vysvětluje koncept mayského kalendáře a vymezuje se oproti
teoriím New Age. [cit. 13. 12. 2017]
Jak dobře ale poznamenává Zuzana M. Kostićová, čím serióznější New Age autor, tím
méně konkrétních předpovědí na rok 2012 u něho najdeme. A tím více zdůrazňuje, že co se
přesně stane, zatím nevíme. V čem však proroci New Age mají beze sporu pravdu je to, že
pokud celé lidstvo bude toužit po změně, přerodu či duchovní proměně, tak si takovou
transformaci dokáže přivodit. „Když je člověk vášnivě přesvědčen, že se něco stane, vytvoří
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to v univerzu určité podmínky, tak aby se očekávání v daný čas v jistém slova smyslu
naplnila.“ (Jenkins, 2004, s. 302) V tom se nicméně skrývá i určitý alibismus – pokud se
proměna nepodaří, není chyba v univerzu, ale v lidech samotných. (Kostićová, 2011,
s. 126–127)

10.2 Teorie o konci světa
Při hodnocení rozsahu fenoménu 2012 si musíme uvědomit, že to zdaleka není jediné
datum předpokládané apokalypsy. V minulosti si byli někteří badatelé a vyznavači
harmonické konvergence, jako byli například Tony Shearer a José Arguelles, skálopevně
jisti, že mayský velký cyklus skončí 17. srpna 1987 (Johnson, 1999, s. 181). Letopočet
1987 se přitom neobjevuje ani v jediném zápisu dlouhého počtu.
Konec 13. baktunu pak podle jiných vědců měl nastat právě 21. (či 23.) prosince 2012, ale
jak jsme si ukázali v minulé kapitole, podle BB korelace by měl nastat až daleko později,
možná 14. prosince 2116.
Když však zůstaneme u data 21. prosince 2012, které nejvíce rezonovalo napříč
společností, nelze zpochybnit, že bylo výjimečné. Ačkoliv většina z nás jej nijak
nepocítila. Astrolog John Major Jenkins například odhalil, že v tento den dojde k velice
výjimečnému úkazu, který se děje jednou za tisíce let. Podle Jenkinse se Slunce na 21. 12.
2012 ocitlo v konjunkci zodiaku se středem Mléčné dráhy – nebeským ekvivalentem
mayského stromu života. Poslední den velkého cyklu se tak Slunce stalo doslova
středobodem veškerého dění. (Johnson, 1999, s. 183) Pokud tuto astronomickou raritu
Mayové předpokládali, byli astronomicky daleko zdatnější, než jsme dosud tušili.
„Ať už konec velkého cyklu znamená cokoliv, naprosto jednoznačně nejde o skutečnou
fyzickou zkázu naší planety. Zvěstuje zánik zastaralé úrovně vědomí, které už dál nebude
sloužit lidským potřebám.“ (Johnson, 1999, s. 185) Johnson dodává, že ačkoliv bude ztráta
vytvořených hypotéz o životě a vesmíru pro lidstvo bolestivá, podle proroctví dojde
ke „zrození nové, osvícenější sféry vědomí.“ (Johnson, 1999, s. 185)
Další, méně pochopitelnou a v dnešním kontextu již úsměvnou teorií je hypotéza britského
historika zabývajícím se ezoterickými a náboženskými tématy Adriana Gilberta, jenž
napsal knihu Konec světa: další mayská proroctví. Gilbert se domnívá, nikoliv 21.
prosince, nýbrž až 22. prosince 2012 se na Zemi vrátí inteligentní bytosti z vesmíru, které
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již dříve navštívili naši planetu, a Mayům přinesly jejich kalendář. (Gilbert, 2008, s. 272)
V jeho knize je cítit silná panika („…do roku 2012 už mnoho času nezbývá.“). Zároveň
spekuluje, které bytosti nás nakonec přijdou zachránit. (Gilbert, 2008, s. 303)
Gilbert může být ukázkový příklad historika, který se nechal zcela unést svojí fantazií
a z dnešního pohledu se tak jako vědec naprosto devalvoval. Ale nebyl sám.
Teolog a spisovatel Walter-Jörg Langbein ve své knize Poselství Mayů 2012, která vyšla
v roce 2011, nejdříve snažil najít spojitosti mezi Biblí, jako základem křesťanství,
a mayskou filozofií. Když se mu to příliš nepodařilo, nakonec došel k přesvědčení, že
lidstvu opravdu hrozí zánik a pokud nepostaví velké kosmické lodě a nebudou „křižovat
vesmírem“ (Langbein, 2011, s. 198) a dokud neobjeví vzdálené cizí světy, nebude možné
navázat na další stupeň vývoje – tzv. kosmický věk. „Tak může život trvat navěky –
a dobývat nekonečné univerzum.“ A nebude tak možné navázat na cyklický koloběh
života. (Langbein, 2011, s. 199)

10.2.1 Katastrofa, apokalypsa, kataklyzma
Mezi ryze katastrofické predikce, které nejsou provázané s transformací lidského duchovna
či vstupem do jiného, lepšího věku, ale naopak předpovídají definitivní zkázu planety, patří
například srážka Země s meteoritem či jiným nebeským tělesem, již zmíněné přepólování
planety, jenž bude mít za následek přírodní katastrofy od zemětřesení přes tsunami,
kataklyzma je dále predikováno jako důsledek globálního oteplování a exploatace
životního prostředí a pravděpodobně nejhrozivější je pak myšlenka, že vybuchne zemské
jádro. (Kostićová, 2011, s. 124)
„Tento poměrně primitivní apokalyptický bzukot přirozeně vyvolává krajní nedůvěru
u skeptičtější většiny populace – a u těch lehkověrnějších produkuje obavy, děsy a úzkost,
pod něž s obrovským gustem dále přikládají bulvární média a další a další hlasatelé
kataklyzmatu na jejich stránkách. Jejich hlavním cílem však přirozeně není poznání
skutečné pravdy, ale daleko spíše touha přiživit se na momentální módní vlně.“
(Kostićová, 2011, s. 124)
Ve výčtu katastrofických teorií či návrhů různých pavědců, jak se máme na rok 2012
připravit a co bude po 21. prosinci následovat, bychom mohli pokračovat donekonečna.
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Po kultuře starých Mayů se svezl téměř kdokoliv, kdo cítil příležitost se zviditelnit,
provokovat „opravdovou“ vědu, či propagovat svoje zájmy skryté za tématem mayského
kalendáře. Kurt-Jürgen Heering a Jo Müller ve své knize Apokalypsa 2012: proroctví
Mayů o konci světa: spěje lidstvo k zániku? kriticky rozebírají příklady některých teorií,
které vytváří „samozvaní guruové a šamani nejrůznějšího ražení.“ (Heering – Müller,
2010, s. 74) Upozorňují, že rozmanité teorie si velmi často navzájem protiřečí (Heering –
Müller, 2010, s. 74) a většina těchto autorů, používá emotivní jazyk a za záštitou výkladu
údajného mayského proroctví se ve skutečnosti snaží šíři nábožensko-mystické poselství.
Většina takto napsaných knih pak nemá nic společného s kulturními dějinami Mayů.
(Heering – Müller, 2010, s. 81)

10.2.2 Varianty přístupu ke konci světa
Abychom se v množství teorií neztratili, rozdělíme si je na podobné čtyři kategorie, které
navrhují právě autoři Heerig a Müller.
První kategorii názorů na mayský kalendář můžeme označit jako neutrální. Bádání
seriózních vědců potvrzuje, že 21. prosince 2012 skutečně končí jeden věk mayského
kalendáře – 13. baktun. Zvláštní význam však toto datum nemá kromě unikátního
astronomického postavení Slunce. Vědci zároveň konstatují mayské cyklické vnímání času
a víru v opakování (i katastrofických) dějů. Není však nikde doloženo, že by mayští kněží
předpověděli na rok 2012 konec světa.
Druhá kategorie už počítá s moderními „proroky zániku“ (Heering – Müller, 2010, s. 89),
kteří nejasný výklad mayského kalendáře využívají k varování před možnou apokalypsou.
Největší zastoupení má třetí kategorie, pro jejíž autory má mayský kalendář a rok 2012
ezoterický charakter. Objevují se pozitivní a negativní proroctví (i u jednoho autora)
o transformaci vědomí a vstupu do tzv. „zlatého věku“. Autoři vzývají k obnově „pravých“
hodnot a jedině tento obrat myšlení může lidstvo zachránit od zániku.
Jako poslední skupina by se dala označit snílky, kteří korzují mezi vědou a svou fantazií.
Z určitého úhlu pohledu mají jejich teorie vědecký základ, ale závěry jsou mnohdy
fantaskní. Heering a Müller sem například řadí Ericha von Dänikena a Johna Majora
Jenkinse. (Heering – Müller, 2010, s. 90)
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10.2.3 Od katastrofy k transformaci vědomí
Všechny varianty, ať už to jsou vědecké poznatky založené na intenzivním bádání, výpočty
korelace a luštění mayských hieroglyfů, nebo pseudovědecké teorie a osobní zkušenosti
založené nejběžněji na užívání psychedelických látek, díky nimž autor může údajně
propůjčit skrze tzv. channeling své tělo nehmotné bytosti ke sdělení jejích myšlenek, se
pohybují na škále od panického katastrofismu, přes fantazijní představy až po
nejduchovnější předpovědi transformace vědomí. (Kostićová, 2011)
Konkrétních teorií je však bezpočet a pro detailně nezainteresovaného čtenáře je tak velmi
obtížné rozpoznat ty vědecké od pseudovědeckých, které se často jeví jako podložené
a neotřesitelné. Zuzana Marie Kostićová radí jednoduchou pomůcku: „čím senzacechtivější
a přímočařejší autor, tím více se kloní k jednoduchým scénářům fyzických kataklyzmat.“
(Kostićová, 2011, s. 123) Dodává, že na konci této škály leží hollywoodské filmy,
konkrétně snímek 2012, i bulvární články a neodborné publikace na toto téma.
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11 Metodologie
Ačkoliv se z dnešního odstupu více než pěti let od předpovědí konce světa na zimní
slunovrat v roce 2012 zdají být veškeré predikce spíše úsměvné, vrátíme-li se do kontextu
roku 2012, z tématu konce mayského kalendáře se stal celospolečenský fenomén, jenž
silně rezonoval v průběhu celého roku. S blížícím se inkriminovaným datem 21. prosince
2012 zaznívalo téma z médií téměř na denní bázi a množily se rozličné teorie, co či zda
vůbec onen den nastane. Při analýze mediálních sdělení tak musíme mít na paměti tehdejší
kontext a texty posuzovat z perspektivy roku 2012. Jak poznamenává Petr Pokorný, autor
knihy Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible,
text můžeme správně pochopit jedině tehdy, budeme-li mít na paměti okolnosti jeho
vzniku a svět, ve kterém autor textu žil. Je třeba tak „porozumění minulosti“. (Pokorný,
2006, s. 111)
Pravděpodobně kvůli hlubší neznalosti tématu byly pro společnost nejatraktivnější
katastrofické scénáře. Možnou příčinu zájmu společnosti o eschatologické predikce
a apokalyptické vize jsme si již nastínili (kapitola Apokalypsa). Média pak tento zájem
nejen podporovala, ale medializováním katastrofických scénářů jej zároveň vytvářela.
Nelze však jednoznačně tvrdit, že se jednalo o záměrné nastolování témat neboli
tzv. agenda setting, nýbrž spíše o využití potenciálu fenoménu 2012 pro komerční účely
médií v plném rozsahu.

11.1 Cíl práce
Cílem této práce je kvalitativní obsahovou analýzou zjistit, nakolik se vybraná média
daným tématem doopravdy zaobírala a jak k němu přistupovala. Analýzou mediálních
sdělení bude zkoumáno, zda zachovávala principy objektivity, byť ta je v žurnalistické
artikulaci pravděpodobně nedosažitelná, zda se složité téma mayského kalendáře
a odlišného vnímání času vzhledem k naší kultuře snažila srozumitelně vysvětlit a opřít se
o relevantní odborné a vědecké poznatky. Anebo zda téma pojala jako příležitost, například
k zvýšení svých zisků tím, že jej silně bulvarizovala, podporovala senzacechtivost,
podněcovala strach či polemizovala nad pravdivostí apokalyptických predikcí, případně
nakolik jim sama podlehla.
Pozornost bude věnovaná zejména jazykový prostředkům a stylistice užívaných
48

v mediálních sděleních při popisování daného tématu. K tomuto účelu budou využity
mimo jiné hermeneutické postupy, které by měly pomoci lepšímu pochopení textů a jejich
interpretaci. Hermeneutika se v šedesátých letech 20. století zařadila do sociálních věd
v rámci interpretativních sociálních teorií a modelů výzkumné práce. (Hendl, 2008, s. 71)
Definuje se jako teorie výkladu, teorie interpretace a teorie rozumění vůbec. (Pokorný,
2006, s. 17) Nejrozšířenější je dnes hermeneutika textová, která bývá často úzce spjatá
s kvalitativní obsahovou hermeneutikou a analýzou dokumentů. Tato metoda je disponuje
velkou mírou otevřenosti a schopností důkladně rozebrat mediální obsahy. (Scherer, 2011,
s. 29)
Výhoda hermeneutických postupů spočívá v tom, že do procesu porozumění zahrnujeme
již jisté předpoklady, ke kterým se stále vracíme a tím je podrobujeme opakované revizi.
V konečném důsledku dojde k jejich lepšímu pochopení a ukotvení. (Hendl, 2008) Slabina
hermeneutických postupů je totožná jako pro kvalitativní výzkum obecně – výsledky jsou
úzce spjaty s osobou výzkumníka a jsou značně subjektivní.
Analýza by měla samozřejmě i zjistit, zda média v artikulaci mayského kalendáře
k předpokládanému konci světa sama zaujala jasné nebo dobře rozpoznatelné stanovisko
a nakolik tento názor prezentovala svému publiku. V tomto aspektu bude brán zřetel i na
pravděpodobnou motivaci tohoto názorového vymezení, ať už například jako účel
manipulace, ovlivňování, sebeprezentace, projev arogance či nadřazenosti, podnícení
dalšího zájmu ze strany čtenářů apod.

11.2 Teoretické ukotvení
Než přistoupíme k samotné obsahové analýze, je třeba ji teoreticky ukotvit, neboť tento
pojem je velmi široký a v mediálním diskurzu se jeho výklady liší. Podle badatelů Blumera
(1969) a Glasera (1978) je teoreticky podložená interpretace tou nejmocnější cestou
k pochopení reality. (Strauss, Corbinová, 1999, s. 14)
Obsahová analýza je součástí veškeré poznávací činnosti, které se zaměřují na vlastní
myšlenkový obsah dokumentu. (Hyhlíková, 1984, s. 14) Metody obsahové analýzy
využívají různé společenskovědní obory za účelem zkoumání projevů komunikace
a zjišťování, jakou povahu, dynamičnost, účinky apod. tyto projevy mají. Obsahová
analýza by měla rychle a přesně proniknout k jádru výzkumného tématu a získané
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informace co nejspolehlivěji zpracovat a vyhodnotit.
V současném analytickém diskurzu se pod obsahovou analýzou rozumí kvalitativní
a kvantitativní výzkum. Oba přístupy používají jiné techniky a uplatnění jednoho z těchto
dvou hlavních přístupů záleží na tématu studie.
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12 Kvalitativní výzkum
Pro tuto práci bude uplatněn kvalitativní výzkum, jímž „rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož
výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“
(Strauss, Corbinová, 1999, s. 10) Významný metodolog Creswell kvalitativní výzkum
definuje jako „proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích
zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.“ (Hendl, 2008, s. 46) Naráží tak na
jedinečnost této metody, která je schopná oproti kvantitativní analýze spojovat více
přístupů a ve své podstatě je velmi pružná a variabilní.
Práce se nezaměřuje na kvantitu publikovaných článků o údajném konci mayského
kalendáře, byť jejich četnost je nedílnou součástí celkového obrazu přístupu médií
k danému tématu. Primární motivací práce je zjistit, jakým způsobem média téma
reflektovala, jaké vyznění měla mediální sdělení, nakolik byla zachovaná objektivita –
pojem v žurnalistickém prostředí velmi diskutabilní – jaký byl pravděpodobný motiv
způsobu takové mediální reprezentace apod.
Podle autorky knihy Výzkum médií s podtitulem Nejužívanější metody a techniky (2014)
Renáty Sedlákové nemůže kvantitativní analýza podat dostatečné odpovědi na takové
otázky, neboť tyto údaje se nedají změřit a standardizovat.
Pro následující výzkum jsou tak kvalitativní metody vhodnější, neboť se zajímají
o podstatu problematiky a nezjišťují statistické údaje, ačkoliv poznatky získané kvalitativní
metodou mohou být s výsledky kvantitativního výzkumu v komplementárním vztahu.

12.1 Vlastnosti badatele
Základním předpokladem pro kvalitativní výzkum je dovednost badatele „odstoupit
a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, získat platné a spolehlivé
údaje a schopnost abstraktního myšlení.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 11) Autoři knihy
Základy kvalitativního výzkumu Anselm Strauss a Juliet Corbinová následně zdůrazňují, že
badatel nutně musí mít teoretické znalosti tématu, jistou sociální vnímavost a zejména
analytický odstup, při kterém sice využije svoje dosavadní zkušenosti a je schopen
interpretace, ale téma zároveň posuzuje nezaujatě. Metodolog Creswell dodává, že
„výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů (…).“ (Hendl,
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2008, s. 48) Tím, že kvalitativní způsob výzkumu je těžko ověřitelný a výsledky v zásadě
podléhají přístupu výzkumníka, musí být daný badatel schopen neustálé sebereflexe
a sebekontroly. Musí umět správně argumentovat a odůvodnit svoji klasifikaci zjištěných
údajů. Součástí jeho vlastností by měla být také schopnost indukce a deskripce.
(Sedláková, 2014, s. 329)

12.3 Rozpor mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem
Obsahovou analýzou bez dalšího upřesnění se často rozumí právě kvantitativní výzkum,
neboť kvalitativní analýza mu dlouho nebyla na poli vědeckého bádání rovnocenným
partnerem. (Hendl, 2008) Byla chápána jako spíše doplněk tradičních výzkumných
strategií opřených o kvantitativní metody, jejichž výsledky lze daleko lépe a spolehlivěji
ověřit. Právě absence čísel a obtížná ověřitelnost výsledků byly hlavními argumenty
v kritice kvalitativní analýzy jako samostatné metody.
Převahu kvantitativní analýzy nad kvalitativní v akademickém diskurzu můžeme pozorovat
už při samotném zpracování tématu obsahové analýzy. Příkladem dobře ilustrující tuto
skutečnost může být již zmíněná souhrnná publikace Výzkum médií s podtitulem
Nejpoužívanější metody a techniky (2014) autorky Renáty Sedlákové, která obsahovou
analýzu od počátku definuje jako „výzkumnou techniku pro kvantitativní, systematický
a objektivní popis zjevného obsahu komunikace.“ (Sedláková, 2014, s. 291) Autorka se
následně zabývá historií obsahové analýzy pouze z kvantitativního hlediska, ačkoliv
později připouští, že se ve druhé polovině 20. století obsahová analýza rozšířila mezi další
vědní disciplíny a začaly se zkoumat kromě psaných textů i jiné formy dokumentů. Ke
kvalitativní rovině obsahové analýzy se vyjadřuje okrajově s tím, že zejména v oblasti
výzkumu médií se pomocí obsahové analýzy mapují kulturní a sociální témata, zjišťují se
hodnoty a jevy prezentované v mediálních sděleních a například i informace
o komunikátorovi a jeho novinářské nestrannosti. Tyto nástroje jsou ale podle autorky
nespolehlivé, neboť nereflektují vizuální a psychologické vjemy působící na publikum.
(Sedláková, 2014) Pokud autorka do této chvíle kvalitativní složku do obsahové analýzy
okrajově zahrnovala, následně ji zcela vyloučí tvrzením, že „ve srovnání s kvalitativními
analýzami textů je obsahová analýza značně strukturovaná, neboť přesně specifikuje
postup a pravidla, na jejichž základě k textu přistupujeme, i měřené kategorie, do nichž jej
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rozmělňujeme.“ (Sedláková, 2014, s. 295)
Tento přístup je dnes však více méně ojedinělý a kvantitativní a kvalitativní výzkumy jsou
badateli považovány za rovnocenné. Hodnota obou metod je právě v možnosti jejich
kombinace

(tuto

metodu

využívá

tzv.

smíšený

výzkum)

a

zároveň

v jejich

nezaměnitelnosti. Autor knihy Kvalitativní výzkum, Základní teorie, metody a aplikace Jan
Hendl (2008) potvrzuje, že oba přístupy nelze považovat za kontradiktorní a každý po
svém přispívá k rozšiřování našich znalostí o člověku a sociální světě. (Hendl, 2008, s. 54)

12.4 Kritika kvalitativní analýzy
I přes „zrovnoprávnění“ kvalitativní analýzy s kvantitativní je tato metoda předmětem
diskuzí a polemik nad svou relevancí. Pozitiva a negativa kvalitativní metody se následně
pokusím definovat. Vědomí jejích předností i nevýhod by mělo posléze pomoci k lepšímu
zhodnocení dosažených výsledků výzkumu.
Předmětem diskuzí o relevanci kvalitativního výzkumu je především samotná analýza.
Podle některých badatelů by údaje neměly být interpretovány a samy o sobě by se neměly
analyzovat. Úkolem výzkumníka by primárně mělo být pouze shromažďovat a nechávat
data, aby mluvila sama za sebe. (Strauss, Corbinová, 1999) Kritika tvrdí, že pohled
badatele nemusí být pravdivý a správný a výsledky výzkumu mohou představovat „sbírku
subjektivních dojmů“ výzkumníka. (Hendl, 2008, s. 50)
Kvalitativní výzkum většinou postrádá i přesně definovanou strukturu a relativně málo
aplikuje standardizované metody. Je jen na osobě badatele, jak k tématu přistoupí a jaké
postupy v rámci kvalitativního výzkumu zvolí. Výsledky se tak dají velmi těžko ověřit
a metody replikovat. Z tohoto důvodu bývá kvalitativnímu výzkumu vyčítána nízká
transparentnost a diskutabilní reliabilita. Jedinou možností, jak zcela zprůhlednit celý
výzkum, je podat naprosto přesný popis jednotlivých kroků analytika, zachytit jeho
myšlenkové pochody a odprezentovat všechny nashromážděné údaje, aby čtenář mohl
detailně následovat postupy výzkumu. Takový popis ale není možný ani žádaný už jen
například kvůli omezenému rozsahu závěrečných prací z výzkumu nebo článků ve
vědeckých časopisech.
Kvůli zájmu jít po kvalitě, tedy podstatě problému než po kvantitě získaných dat, jsou
závěrečné výsledky navíc těžko zobecnitelné. Výzkumník bývá časově, kapacitně,
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finančně či jinak omezen a pracuje-li individuálně, bývá značně omezen i výzkumný
vzorek.
V neposlední řadě je velmi obtížné testovat hypotézy, teorie a provádět kvalitativní
predikce. (Hendl, 2008, s. 50) Výzkumník během analýzy může jen těžko odhadnout,
jakých se dopracuje výsledků. Závěry kvalitativní analýzy bývají tak zpravidla
nepředvídatelné.

12.5 Přednosti kvalitativní analýzy
Zcela záměrně byly nejdříve uvedeny nevýhody kvalitativního výzkumu. To, co zastánci
kvantitativní analýzy kvalitativnímu výzkumu vyčítají, totiž může být mnohdy jeho
předností. Ačkoliv kvantitativní výzkum není předmětem této práce, musíme mít na
paměti, že ani tato metoda není stoprocentní bez sporných vlastností a jakýkoliv výzkumný
proces vyžaduje určité kompromisy.
Výhodou kvalitativní analýzy je v první řadě její schopnost jít detailně do hloubky
problému a dostat se až k samotnému jádru zkoumaného tématu. Při kvalitativní analýze je
důležité zohlednit i celkový kontext, k čemuž kvantitativní metody nedávají prostor.
„Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů,
o nichž toho ještě moc nevíme.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 11) Kvalitativní analýzou se
tak lze dopracovat zcela nových poznatků, neotřelých názorů či například odlišných
pohledů na danou problematiku. Kvalitativními metodami navíc můžeme získat detailní či
neočekávané informace, které bychom při kvantitativním výzkumu založeném na tvrdých
numerických datech neměli šanci zachytit.
Výzkumník se při kvalitativní analýze snaží o integrovaný vhled do problematiky studie,
který by mu umožnil vypozorovat logiku či určitá pravidla a vyvodit z toho příslušnou
teorii. Kvalitativní analýza neprahne pouze po konečném výsledku, ale zajímají ji
i procesy, okolnosti a souvislosti zkoumaných jevů. Díky domu dokáže nejen navrhovat
nové teorie, ale odhalit i fenomény v jejich počáteční fázi. (Hendl, 2008, s. 50) Kvalitativní
výzkum do jisté míry vyžaduje i předešlé znalosti výzkumníka k tématu, jenž zkoumá.
V závěru tak může lépe komparovat svoje výsledky s ostatními provedenými výzkumy
a dosavadními poznatky.
Na vývoj a podobu kvalitativní analýzy měly vliv různé výzkumné tradice, školy
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a společenskovědní obory od filozofie, antropologie, sociologie, psychologie až po
lingvistiku nebo například pedagogiku. Díky tomu disponuje celou škálou přístupů,
postupů a metod výzkumu, a možná proto je pro konzervativní badatele tak těžko
uchopitelná.
Ačkoliv kvalitativní výzkum musí čelit kritice a obhajovat svoje postupy častěji než
kvantitativní, má své významné zastánce, kteří jej na poli vědeckého bádání zcela
jednoznačně preferují. Mezi ně patří například metodologové Glaser a Strauss (1967), kteří
sice konflikt mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem popírají, ale jedním dechem
dodávají, že z hlediska generování hypotéz je kvalitativní výzkum jednoznačně přínosnější.
(Hendl, 2008, s. 54)
Jakkoliv může kvalitativní přístup působit lákavě svojí jistou mírou uvolněnosti a pružnosti
oproti kvantitativnímu způsobu analýzy, může se stát pro výzkumníka pastí, neboť se
v podstatě nemá ve svých soudech a interpretaci o co opřít. V kvantitativním výzkumu za
badatele jasně hovoří data, čísla a statistika měření a při kódování má zcela minimální
manévrovací prostor. Drží s tak přesně daného postupu, pracuje podle předem daných
kroků a postupně dojde k jasně definovatelným výsledkům.
Na kvalitativní výzkum přesný návod neexistuje. Je to „tvůrčí proces“ (Sedláková, 2014,
s. 329), který v zásadě závisí na dovednostech a přístupu výzkumníka.
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13 Popis výzkumu
Jak je z předchozích kapitol zcela jistě patrné, při výzkumu byla i přes svá úskalí použita
kvalitativní obsahová analýza. Pomocí databáze Newton Media Search bylo zadáno heslo
„mayský kalendář konec světa“. Toto spojení několika klíčových slov bylo zvoleno zcela
záměrně. Mayský kalendář i fenomén konce světa by sice bylo možné vyhledávat zvlášť,
ale tato práce se soustřeďuje především na propojení těchto dvou témat. Při separátním
vyhledávání by tak mohly být nalezeny zprávy týkající se mayského kalendáře, ale bez
jeho spojitosti s predikcemi konce světa, a naopak zadání pouze spojení „konec světa“ by
nemuselo implikovat jeho vztah s výkladem mayského kalendáře. Pro tuto práci jsou tak
obě témata neoddělitelná.

13.1 Časový úsek
Zkoumané období bylo vymezeno na celý rok 2012, tedy od 1. ledna 2012 do 31. prosince
2012. Předmětem výzkumu mimo jiné je, jak se přístup médií ke zkoumanému tématu
vyvíjel a měnil s blížícím se inkriminovaným datem 21. prosince 2012. Ačkoliv by tímto
datem mohl výzkum skončit, považují za důležité sledovat i období po tomto klimaxu, aby
byla analýza mediální reprezentace mayského kalendáře v celém roce 2012 kompletní.
Pokud totiž nebyly naplněny katastrofální predikce (vznik této práce je toho důkazem),
bude zajímavé zjistit, jak se média po „konci světa“ s eschatologickými prognózami zpětně
vypořádala.
Při zadání spojení „mayský kalendář konec světa“ bylo za rok 2012 nalezeno
v celorepublikovém výběru všech médií přes 1200 zpráv. Výsledky však obsahovaly
i duplicitních zprávy z jednoho média, které se objevily jak v tištěné, tak elektronické
podobě. Často byly přejaty i regionálními periodiky či nerelevantními zdroji, které obsah
neměnily, případně jej jen zkrátily, takže se tatáž zpráva ve finálně objevila triplicitně.

13.2 Vybraná média
Byla tak uskutečněna selekce pouze pěti titulů. Z nich jsou zastoupena tři média, která jsou
v dnešním mediálním diskurzu obecně považovaná za seriózní, tedy Mladá fronta DNES,
Lidové noviny a Hospodářské noviny, a dvě bulvární média Blesk a Aha!. Nevyvážený
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poměr tzv. seriózních a bulvárních médií je vysvětlen tak, že články z bulvárních novin
jsou z pravidla kratší a četnější a možný vzniklý nepoměr se vyrovnává. Ve výběru byly
zahrnuty všechny internetové mutace vybraných médií: zpravy.iDNES.cz, lidovky.cz,
iHNED.cz, blesk.cz a ahaonline.cz.
Z analýzy portálu Mediaguru plyne, že všechny celostátní deníky (tzn. včetně námi
zkoumaných) zaznamenaly v roce 2012 výrazný pokles prodaného nákladu. Mediaguru
vytvořili srovnávací graf (viz příloha č. 2) zahrnující pětileté srovnání od roku 2007 do
2012. Průměrný prodaný náklad se za pět let snížil o půl milionu výtisků, tedy o celou
jednu třetinu (-35 %). (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017)

13.2.1 Mladá fronta DNES
Jeden z nejprodávanějších českých deníků začal vycházet 1. září 1990. Po spontánní
privatizaci hned v tomtéž roce došlo i ke změně názvu na z původního deníku Mladá
fronta, který vycházel ještě před sametovou revolucí jako oficiální list Ústředního výboru
socialistické mládeže, na Mladá fronta DNES. (Končelík, Večeřa, Orság, 2010, s. 258) Za
privatizací titulu stála jména jako Karel Hvížďala, Petr Šabach, Ondřej Neff nebo
například Martin Komárek. (Vildová, cit. 31. 12. 2017)
Periodikum vydávala společnost MAFRA, a.s. spadající pod německý koncern RheinischBergische Druckerei-und Verlagsgesellschaft. V roce 2013 společnost koupil politik
a podnikatel Andrej Babiš, resp. jeho firma Agrofert. Tištěné noviny vycházejí každý den
kromě neděle. Prodaný náklad se pohybuje od 132 tisíc do 287 tisíc výtisků. (ABC ČR, cit.
17. 12. 2017). Mladá fronta DNES je doplněna i o internetový zpravodajský portál
iDNES.cz.
Pokles prodaného nákladu se v roce 2012 se nevyhnul ani Mladé frontě DNES. Podle
závěrečné zprávy ABC ČR (Kancelář pro ověřování nákladu tisku) prodaný náklad MF
DNES klesnul o 7,3 % oproti předchozímu roku (viz příloha č. 3). Průměrný prodaný
náklad v roce 2012 činil 206 098 výtisků. (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017). Šéfredaktorem
byl Robert Čásenský.
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13.2.2 Lidové noviny
Lidové noviny vycházejí od roku 1893, kdy byly v Brně založeny Adolfem Stránským.
Během své existence několikrát změnily název a krátce po komunistickém převratu bylo
jejich vydávání zastaveno. V roce 1987 začala noviny znovu ilegálně vydávat skupina
disidentů v čele s Jiřím Dienstbierem a Jiřím Rumlem a až od roku 1990 začaly Lidové
noviny vycházet jako legální deník. (Lidové noviny, cit. 31. 12. 2017)
Do nejstaršího českého deníku psala řada významných osobností a spisovatelů. Redaktory
a přispěvovateli byli například Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass,
Viktor Dyk, S. K. Neumann, Ferdinand Peroutka, ale i Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard
Beneš. (Lidové noviny, cit. 31. 12. 2017)
Do roku 2013 deník patřil stejně jako Mladá Fronta DNES německému koncernu
Rheinisch-Bergische Druckerei-und Verlagsgesellschaft, současným vlastníkem je
Agrofert Andreje Babiše.
Průměrný prodaný náklad Lidových novin za loňský rok činí 36 tisíc výtisků. (Mediaguru,
cit. 17. 12. 2017) V roce 2012, kdy deník vedl šéfredaktor Dalibor Balšínek, byl průměrný
náklad 41 346 výtisků. (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017) V meziročním srovnání s rokem
2011 si Lidové noviny oproti ostatním deníkům pohoršily nejméně (viz příloha č. 3), jejich
průměrný prodaný náklad klesnul o 4,2 % (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017) Online
zpravodajství Lidových novin pokrývá portál lidovky.cz.

13.2.3 Hospodářské noviny
Celostátní deník Hospodářské noviny vydává nakladatelství Economia, a. s. od roku 1990.
Vlastníkem vydavatelství je podnikatel Zdeněk Bakala. Deník se zaměřuje především na
ekonomiku, byznys a politiku. Ze všech českých celostátních deníků dávají Hospodářské
noviny ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trhům a informacím pro
podnikatele největší prostor. Deník má silnou názorovou rubriku. Nejvýraznějšími
osobnostmi jsou například Petr Honzejk, Adam Černý, Martin Ehl, Martin Jašminský nebo
například Miloš Čermák. Do roku 2016 v deníku působil známý novinář a komentátor
Jindřich Šídlo.
V roce 2017 deník vycházel průměrně v nákladu 35 tisíc výtisků, čímž si jako jediný
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z celostátních periodik polepšil oproti předchozímu roku (viz příloha č. 3), a to o celých
14 %. (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017) V roce 2012, kdy byl jeho šéfredaktorem Petr Šabata,
činil jeho průměrný prodaný náklad 39 458 výtisků. (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017)
Zpravodajským portálem Hospodářských novin je web iHNED.cz.

13.2.4 Blesk
První zástupce bulvárního deníku je Blesk, který vychází od roku 1992. Jedná se
o nejčtenější český deník s průměrným nákladem 216 tisíc kusů. (Mediaguru, cit.
17. 12. 2017) Jeho vydavatelem je společnost CNC, a. s., dříve známá jako Ringier Axel
Springer CZ, a. s. Blesk po roce 1990 předznamenal nástup komercionalizace tištěných
médií (Končelík, Večeřa, Orság, 2010, s. 260) a vypracoval se mezi nejúspěšnější mediální
podniky. V současnosti působí i na internetu pod adresou blesk.cz.
V roce 2012 byl šéfredaktorem Blesku Pavel Šafr a průměrný prodaný náklad dosahoval
305 272 kusů (viz příloha č. 3). Oproti předchozímu roku si nicméně pohoršil nejvýrazněji
z celostátních deníků, a to o 12,2 %. (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017)

13.2.5 Aha!
Druhým zástupcem bulvárních novin je deník Aha!, nejmladší z vybraných titulů. Vychází
od roku 2004 a od roku 2007 jej vydává stejně jako Blesk společnost CNC, a. s. Je druhým
nejčtenějším bulvárním deníkem v Česku. Jeho průměrný náklad v roce 2017 dosahoval
46 tisíc výtisků, v roce 2012 to bylo 81 111 kusů. (Mediaguru, cit. 17. 12. 2017) Má
stálého šéfredaktora Radka Laina, který v současnosti odpovídá i za deník Blesk. Součástí
deníku Aha! je jeho internetový portál ahaonline.cz.

59

14 Analýza jednotlivých zpráv
Po eliminaci duplicitních až triplicitních zpráv a záznamů z nerelevantních zdrojů byly
výsledky vyhledávání zredukovány na 190 zpráv. Každá zpráva pak prošla detailní
analýzou. Články, které hledané klíčové sousloví sice použily, ale koncem světa se ve
skutečnosti vůbec nezabývaly (např. pozvání na divadelní hru či zpráva, která sousloví
„konec světa“ využila jen pro zvýšení atraktivity jiného tématu), byly v analýze
zohledněny, ale nebyly detailně hodnoceny.
Pro přehlednější a detailnější analýzu, jejíž výstup má být mimo jiné i vývoj přístupu
k tématu během celého roku, byly zprávy rozděleny do šesti skupin. V každé skupině bylo
analyzováno zhruba třicet článků. Tím vznikl sice nepoměr ve zkoumaných časových
úsecích, kdy například první období zahrnuje 11 měsíců od ledna do listopadu a čtvrtý
úsek analyzuje pouze stěžejní datum 21. prosince, ale tento přístup považuji za
nejvhodnější z hlediska zmapování vývoje zpracování tématu.
Při analýze jednotlivých zpráv byl použit následující postup. Po přečtení každého článku
bylo hodnoceno v první řadě, jaký je charakter a žánr textu. Zda se jedná například o glosu,
odborný článek, zprávu informativního charakteru apod. Následně byly zkoumány použité
jazykové prostředky. Jazyk je velmi důležitý a má aktivní funkci. „Neumožňuje jen
komunikaci, ale zároveň spoluutváří svět. Tvoří analogický svět jazyka, který mluvčím
umožňuje, aby se ve světe orientovali a zasahovali do něho jako subjekty.“ (Pokorný,
2005, s. 23)
Byl tak sledován výskyt expresivních či citově zabarvených výrazů oproti neutrálnímu
jazyku nebo odborným výrazům. V procesu reprezentace v mediálních sděleních jazyk
hraje zásadní roli. Podle Trampoty (2006) s sebou označující výrazy nesou různé významy
a konotace a spolu s nimi i tak odlišnou reprezentaci aktérů, jevů či témat události. Volba
těchto výrazů je čistě na autorovi mediálního sdělení, který však musí mít na paměti, že
jimi může zcela změnit význam a vyznění zprávy a dopustit se dezinterpretace až fabulace.
Hlavním předmětem zkoumání byl pochopitelně obsah mediálního sdělení. Pozornost byla
zaměřena nejdříve na téma článku, neboť výskyt hledaného sousloví ještě nutně nemusel
implikovat, že se článek bude výhradně zabývat koncem mayského kalendáře a teoriemi
o konci světa. Relevantní obsah byl pak podroben detailnímu zkoumání. Podle doporučení
Tomáše Trampoty nebylo hodnoceno jen to, co zpráva obsahuje, ale i to, co v ní chybí:
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„Analýza reprezentace vychází z toho, co je explicitně v obsahu zpráv přítomno a co chybí,
co je explicitní a co implicitní, co je tematizováno a co nikoliv. Analýza reprezentace by se
neměla soustředit jen na to, co je přítomno v textu, ale také na to, co absentuje, a přitom by
součástí být mohlo nebo mělo.“ (Trampota, 2006, s. 94) To se týká například alespoň
základního kontextu, který by rámcově a velmi obecně pro potřeby čtenáře vysvětlil
význam a princip mayského kalendáře, odborný názor na problematiku fenoménu 2012,
vyvážené argumenty apod. Trampota však upozorňuje, že zejména historický kontext bývá
v mediálních sděleních nejčastěji opomíjen a autoři textu jej zahrnují spíše zcela
výjimečně: „Jednou z obecných absencí, která se ve zpravodajství vyskytuje opakovaně, je
absence historického kontextu u většiny zpravodajských příběhů.“ (Trampota, 2006, s. 94)
Důležitým aspektem při analýze mediálních obsahu byl přístup, jaký autor k textu zaujal,
z čehož pramení i celkové vyznění zprávy. Byla zpráva informativní, nezaujatá
a objektivní, tedy založená na faktech bez hodnotícího komentáře? Nebo bylo téma
zesměšňováno, ironizováno a byly podporovány apokalyptické predikce? Nakolik
katastrofickým scénářům dané médium podlehlo? Jedním z cílů této práce je pak
zmapovat, jak se vyvíjel přístup médií v čase, tj. během celého roku 2012.
Při analýze zprávy zprvu nebyl brán zřetel, z jakého média pochází, tedy byla-li
publikovaná ve zpravodajských médiích (tzv. seriózním tisku) a jeho internetových
mutacích (Mladá Fronta DNES a iDNES.cz, Lidové noviny a lidovky.cz, Hospodářské
noviny a iHNED.cz) nebo v bulvárních denících (Blesk a blesk.cz, Aha! a ahaonline.cz). Při
souhrnném hodnocení výsledků výzkumu nicméně bude zdroj zprávy samozřejmě
zohledněn, neboť charakter média ještě nemusí znamenat objektivní či bulvární zpracování
tématu.
I přes redukci vyhledaných výsledků, neumožňuje kapacita této práce detailně popsat
jednotlivé zprávy, které prošly analýzou. Byly tak vybrány reprezentativní vzorky, pomocí
nichž budou charakterizována jednotlivá období.

14.1 Období 1. 1. – 1. 11. 2012
Při analýze článků z období od ledna do začátku listopadu je nejzajímavější vývoj v tom,
jaké je jejich ústřední téma. Ze začátku roku je snaha predikovat události na nadcházející
měsíce a texty se tak zabývají především otázkou, zda konec světa bude či ne. Oslovují
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výrazné osobnosti společenského, kulturního či politického života, aby se podělily o své
názory a predikce, čeká-li společnost nějaká změna či dokonce katastrofa.
Jako první se tohoto úkolu ujal deník Blesk, který se zeptal několika osobností českého
showbyznysu, co si myslí o predikovaném konci světa na 21. prosinec 2012. Článek
s titulkem Kdo z českých celebrit věří na konec světa? je tedy parafrázovanou anketou.
Zajímavé však je, že v úvodu autor (jehož jméno není uvedeno) se snaží alespoň rámcově
shrnout teorie o konci mayského kalendáře: „Podle starých Mayů by měl na sklonku tohoto
skončit cyklus současné civilizace a lidstvo by mělo vstoupit v den zimního slunovratu
(slunce se spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem) do jiné, s tou
současnou nesrovnatelné kultury. Tuto proměnu mají provázet zemětřesení, sprchy
meteoritů, požáry, tsunami a další jiné katastrofy. Zkrátka apokalypsa, jež má
materialisticky založenou společnost donutit k duchovní cestě. Tolik prognóza, jež řadu lidí
děsí a spoustu nutí k úsměvu.“ (anonym, Blesk, 3. 1. 2012) Je patrné, že autor míchá
několik teorií dohromady a s tématem je seznámen jen okrajově. Přínosné ale je, že se
nezaměřuje jen na rozhovory s celebritami, ale téma se snaží částečně vysvětlit a zasadit do
kontextu.
Jazyk autor používá neutrální i citově zabarvený. Nezdržuje se hodnotících výrazů.
Zatímco v prvním odstavci autor označuje teorii o konci mayského kalendáře jako konci
světa za „děsivou prognózu“ a dva odstavce dál je to už „prognóza, jež řadu lidí děsí
a spoustu nutí k úsměvu“. Připomíná i jiná proroctví, která předpovídala konec světa.
Odpovědi celebrit pak shazuje proto, že si byly příliš jisté, že konec světa nenastane.
„Kupodivu jen málokterá osobnost odpověděla rezolutní ne. Většina z nich si alibisticky
nechala kapku pochyb ve svém optimistickém, apokalypsu odmítajícím myšlení“. (anonym,
Blesk, 3. 1. 2012)
Podobný trend je patrný i u dalších článků z jiných médií. Většina z nich se snaží téma
alespoň částečně vysvětlit a až poté nabízejí variaci předpovědí a scénářů, co se onen
21. prosinec stane.
Striktně neutrální postoj se snaží držet Hospodářské noviny a Lidové noviny, které ještě
v lednu publikují informativní články obsahující i názory odborníků a vědců. Například
článek z Lidových novin ze dne 13. 1. 2012 s titulkem Konec věta jako atrakce? Mexiko
láká turisty se věnuje tomu, jak se v Mexiku snaží predikci konce světa
zkomercionalizovat. Nejsou přítomny hodnotící výrazy, jazyk je neutrální a článek se opírá
o názory odborníků. Podobný přístup najdeme i ve článcích Markéty Kubicové
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z Hospodářských novin, která se fenomén 2012 snaží vysvětlit za pomoci názorů
astronomů a astrofyziků. Ti jasně deklarují, že konec světa nenastane a Mayové jej ani
nepředpověděli. (Kubicová, iHNED.cz, 18. 1. 2012)
V dalších měsících je výskyt článků na toto téma velmi sporadický. Pokud se nějaký
řádově několikrát za měsíc objeví, pochází z bulvárního deníku Blesk nebo Aha!. Oba
deníky opouští vysvětlovací a informativní charakter článků. Naopak se zaměřují výhradně
na katastrofické predikce a snaží se ve čtenářích vzbudit strach a nejistotu: „Jestli skutečně
k něčemu dojde – o tom můžeme zatím jen spekulovat. Jisté ale je, že Mayové byli výborní
matematici a astronomové a jejich výpočty byly jen málokdy nepřesné…“ (anonym, Blesk,
16. 2. 2012) Ačkoliv jsou hlavním tématem článků v tomto období katastrofické predikce,
ani v jednom článku není citovaná konkrétní osoba, která by skutečně věřila
eschatologickým a apokalyptickým prognózám na 21. 12. 2012.
Z publikovaných článků lze nicméně vypozorovat typický model – v textu se nejdříve
vykreslí nejhrůznější scénáře a vzápětí se všechny vyvrátí. Zatímco děsivou apokalypsu
vždy prorokuje bezejmenná skupina "někteří lidé věří nebo si myslí", na vyvracení těchto
teorií už média používají konkrétní odborníky.
Oba bulvární deníky pak v květnu na chvíli opouští katastrofické scénáře, ale téma karikují
rozhovorem s ufologem a záhadologem Erichem von Dänikenem, podle nějž konec světa
nebude, ale v roce 2012 přiletí mimozemšťani. Články na tuto predikci lákají čtenáře
a k upoutání pozornosti volí titulky s expresivní interpunkcí: Exkluzivní rozhovor
s ufologem Dänikenem: Mimozemšťani letí k nám! (anonym, Blesk, 14. 5. 2012)
a Záhadolog Erich von Däniken v Česku! Pravda o konci světa: Přiletí mimozemšťané!
(anonym, Aha, 15. 5. 2012)
Ostatní zkoumaná média se na jaře tématem mayského kalendáře nezabývají tak intenzivně
jako na začátku roku. Spíše příležitostně se v tisku a na internetových portálech
Hospodářských novin, Lidových novin a MF DNES objeví článek, který znovu konec světa
popře a snaží je toto tvrzení podložit fakty. I přes nízkou frekvenci jsou tak výsledné
články v zásadě kvalitní a fundované. Příkladem může být článek z Mladé fronty DNES ze
dne 9. 3. 2012 autora Josefa Tučka s názvem Vědci: Na zničení civilizace Mayů stačilo
vcelku malé sucho. Jak už titulek napovídá, článek je vystavěn na vědeckých zjištěních
o mayské civilizaci a na novinové poměry se vcelku rozsáhle věnuje její historii a příčině
zániku civilizace. Už zde ale nalézáme zásadní faktickou chybu. Mayská civilizace de
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facto nikdy nezanikla. Její potomci žijí dodnes a existuje poměrně velká skupina lidí, kteří
se identifikují jako Mayové a hovoří mayskými jazyky. Vhodnější formulací by tak byl
spíše úpadek civilizace nebo její kolaps.
Jazyk je neutrální, článek má informační charakter a autor se zdržuje hodnocení,
komentářů či poznámek… Tedy kromě jedné věty, která veškerou objektivitu a neutrálnost
článku okamžitě ruší: „S prosincovým domnělým koncem kalendáře se pojí obavy
některých lidí, že s ním přijde i konec našeho světa. Jak tomu může někdo věřit, to je
záležitost pro psychology či psychiatry.“ (Tuček, MF DNES, 9. 3. 2012)
Pozdější články jakékoli teorie o konci světa od začátku vyvracejí. Představy apokalypsy
jsou velmi často zesměšňovány a ironizovány. Někteří autoři si vypomáhali koncem světa
jako možným vysvětlením nejrůznějších úkazů. Spojitost vidí například s velkým
množstvím uhynulých ryb, ztráty na akciových trzích, výměny černých šatů na předávání
Oscarů za barevné apod. Řada článků upozorňovala na písně, divadelní představení či hry,
které z tématu konce světa vyházejí anebo se o něj alespoň snaží odrazit a zatraktivnit tak
svůj projekt (Např. článek o koncertu hudební skupiny: The Tap Tap zaženou konec světa
v MF DNES dne 12. 9. 2012).

14.2 Období 2. 11. – 12. 12. 2012
V následujícím sledovaném období lze vypozorovat několik trendů, které se v médiích
v tématu konce světa profilovaly. Média ve spojitosti s mayským kalendářem nebo koncem
světa referovala téměř ve všech případech výhradně o kuriozitách, zajímavostech až
bizarnostech: Rusové skupují balíčky pro přežití (blesk.cz, 27. 11. 2012), uzavírání
posvátné hory (iHNED.cz, 20. 11. 2012) nebo zprávy o polární záři ve tvaru
mimozemšťana. (blesk.cz, 3. 12. 2012) Ve zprávách tohoto typu volí expresivní výrazy a
interpunkci (př. „na obloze se objevil děsivý obličej“ nebo „praštilo ho to do očí!“,
blesk.cz, 3. 12. 2012)
Opět se spíše sporadicky objevují i neutrální, řekněme objektivní mediální výstupy,
ve kterých je upozorněno na kuriózní případy, ale panika z katastrofických predikcí není
posilována. Článek Mladé fronty DNES ze dne 2. 11. 2012 sice informuje o hysterii
v Rusku, kde tamní obyvatelé skupují zboží ve strachu ze zkázy Země, ale nepoužívá
hodnotících výrazů a v závěru se snaží o určitou neutralizaci a zasazení tématu do
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kontextu: „Sami Mayové naopak žádné obavy nemají, na konec kalendářního cyklu se
připravují už řadu měsíců s pomocí nejrůznějších rituálů. Tvrdí dokonce, že je v novém
baktunu čekají lepší časy.“ (iDNES, 2. 12. 2012) Je však diskutabilní, nakolik tento přístup
vychází ze samotné redakce novin, neboť jako původní autor článku je uvedena agentura
ČTK.
Hlubší kontext, jenž by složitý mayský kalendář rozumně vysvětlil tak, aby jeho podstatu
pochopil i běžný, nezainteresovaný čtenář, jenž by tak schopen vyhodnotit i relevantnost
apokalyptických predikcí, zprávy zpravidla neobsahují. Zpravodajská média (mezi něž
v této práci řadíme primárně MF DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny) se zjevně
začala více přiklánět k variantě, že konec světa nenastane. Nicméně i tak v nich vycházely
články, které se k tomuto atraktivnímu tématu snažily čtenáře nalákat poutavými titulky,
nechybělo i expresivních výrazů. (Př. článek Jedeme tam! Této vsi se konec světa vyhne,
MF DNES, 12. 12. 2012) Ačkoliv kvantifikace článků, které se objevily v jednotlivých
médiích, není cílem této práce, nelze si nepovšimnout, že Hospodářské noviny a Lidové
noviny články týkající se tohoto tématu publikují spíše výjimečně a agendu zastává
zejména Mladá fronta DNES.
V článcích z řad bulvárních médií (Blesk a Aha!) bylo expresivních pasáží ještě více, daly
se však chápat i jako ironická rýpnutí. V tónu těchto článků vždy sice převládala
senzacechtivost před informativní hodnotou, na druhou stranu ale bulvární deníky často
zmiňovaly názory různých odborníky, za čímž lze možná vidět snahu o zabránění
mystifikace čtenářů. O názory a slova odborníků se ale celkovém měřítku opírá spíše
minimum článků.

14.3 Období 13. 12. – 19. 12. 2012
Mezi 13. a 19. prosincem se nejčastěji objevují zprávy, které by se opět daly zařadit do
kategorie kuriozit. Jde buď o příběhy lidí (jednotlivců či sekt), kteří se na konec světa
připravují, nebo o tragické události, které způsobili psychicky nemocní jedinci pod vlivem
vizí o blížícím se konci světa. Autoři často sázejí na humor, téma ironizují a zesměšňují.
Převládá skepse.
Bulvární média zvyšují intenzitu expresivních zpráv, které už mnohdy hraničí s glosami.
Jazyk je v drtivé většině velmi citově zabarvený a tón článku je rýpavý: „Paroubkovo
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proroctví se naplňuje! Kdysi sliboval, že bude schvalovat zákony třeba s Marťany, pokud
budou sedět ve Sněmovně, a už je to skoro tady! Sto tisíc Čechů totiž věří, že 21. 12. 2012
u nás přistanou ufoni!“ (Blesk, 13. 12. 2012) Oba deníky Blesk a Aha! (kromě barvitých
článků o kriminálních činech spojených s panikou kvůli konci světa) zcela opouštějí od
informačního charakteru zpráv a uchylují se k silně ironizujícímu tónu bez faktického
základu (Př. Konec světa už za 2 dny: Známe přesný program, blesk.cz, 19. 12. 2012).
Během tohoto zkoumaného týdně se téměř až překvapivě „probouzejí“ Hospodářské
noviny a Lidové noviny, které byly dosud v publikování článků na téma konce světa či
mayského kalendáře velmi střídmé. V Hospodářských novinách vychází dne 14. 12. 2012
rozsáhlý článek s titulkem Konec světa měl nastat už mnohokrát. Výklad mayského
kalendáře je založen na chybných datech, který detailně vysvětluje fungování mayského
kalendáře, zasazuje mayskou civilizaci do historického kontextu, zabývá se i otázkou
korelace a katastrofické predikce vyvrací spolu s názory z řad odborníků a astronomů. Text
je fundovaný, dobře strukturovaný a fakticky správný. I přes podrobnější výklad
základních principů mayského kalendáře je článek srozumitelný a nesklouzává pro čtenáře
do těžko „stravitelného“ odborného textu. Jazyk je bez expresivních výrazů. I přes značnou
snahu o neutralitu je patrný odmítavý přístup a skepse k jakýmkoliv teoriím o konci světa,
které jsou označovány jako „fantazijní výklady“. Ačkoliv místy článek balancuje na
hranici arogance a nadřazenosti, výslovným hodnotícím výrazům se mu daří vyhýbat.
Nutno podotknout, že autorem tohoto informačně kvalitního textu je agentura ČTK. Článek
tak nepochází přímo od redaktorů Hospodářských novin, které i přesto vymezily článku
nebývale velký prostor.
Signifikantní pro toto období jsou dále články, které se na téma dívají z ekonomického
pohledu. Autoři se zamýšlejí nad tím, kdo by mohl na mýtu o konci světa vydělat a jakým
způsobem. Uvádějí konkrétní příklady, svá tvrzení mají podložená daty. Příkladem je
článek autora Lidových novin Vojtěcha Wolfa s titulkem Svět Mayů ožívá, konci navzdory
(15. 12. 2012), který je vlastně přehledovým výčtem variant předpovědí konce světa
a apokalyptických scénářů, ke kterým by mělo dojít. Detailněji se zabývá ekonomickým
aspektem fenoménu 2012 a jeho komerčním potenciálem. Vysvětluje, jak na teorii o konci
světa mohou vydělávat média, knižní byznys, sázkové kanceláře apod. Autor se nicméně
nesnaží o neutrální postoj a hned v úvodu jasně vyjadřuje svůj zamítavý názor na predikci
nadcházející apokalypsy.
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Až na některé výjimky tak pár dnů před exponovaným datem vzrůstá tendence médií téma
silně ironizovat a zesměšňovat. Články postrádají historický kontext, nevysvětlují princip
mayského kalendáře a nepředkládají dostatečné faktické argumenty. Zásadní rozdíl je vidět
mezi přístupem bulvárních deníků, jež sází na senzacechtivost, a zpravodajských deníků,
jež se stále více či méně obratně snaží držet neutrální tón, byť svou evidentní skepsi
k jakýmkoliv teoriím o konci světa jen těžko skrývají.

14.4 Období 20. 12. 2012
Média těsně před inkriminovaným datem pokračují v cynickém duchu a ironizující přístup
zaujímají i zpravodajská periodika, která se dosud snažila o neutralitu. Zejména Lidové
noviny mění svou artikulaci a nevyhýbají se citově zabarveným až expresivním výrazům
a interpunkci. Například ve článku Nevíme, kdy přijde konec světa, říkají potomci Mayů
autorka Tereza Šupová situaci kolem následujícího dne označuje jako „přechodné
pobláznění“. V podobném diskurzu se nese článek Michaely Kabátové s názvem Konec
světa? Jen žádnou paniku. Autorka téma okamžitě shodí, aniž by podala vysvětlení,
nabídla základní fakta či mayský kalendář zasadila do kontextu. Jediné, co zdůrazňuje, že
si interpretace konce kalendáře jako konce světa zaslouží výsměch.
Lidové noviny nicméně volí ambivalentní přístup a tentýž den publikují i seriózní rozhovor
redaktorky Veroniky Berné s předsedou České astronomické společnosti a titulek zní
Konec světa? Fantasmagorie. Rozhovor vcelku dobře vysvětluje problematiku fenoménu
2012 a diskutabilní korelaci.
I přes zvláště kritický a dosud ironický tón pak Lidových novin vychází tento den ještě
jeden kvalitní text, možná jeden z nejkvalitnějších článků o fenoménu 2012 vůbec.
Autorem je Tomáš Vystrčil a ve svém publicistickém článku O konci světa seriózně trefně
vystihuje trend, který se v přístupu médií za posledních dvanáct měsíců dal vypozorovat.
A to právě převládající ironie, skepse a cynismus, podle autora pramenící z obecného
pocitu bezmoci a nepříjemného uvědomění, že existence člověka, potažmo celé
společnosti, je opravdu konečná. Kritickým přístupem média vyjadřují svoji nadřazenost
a téma záměrně ironizují, aby se před podobně uvažujícími čtenáři neztratila na vážnosti.
(Vystrčil, Lidové noviny, 20. 12. 2012)
Podobný cynický přístup tak najdeme u Mladé fronty DNES a méně u Hospodářských
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novin, jež tématu nedávají velký prostor. Mladá fronta DNES 20. 12. 2012 uveřejňuje
velkou anketu padesáti českých osobnosti z různých oborů a pokládá jim otázku, jak
hodlají strávit konec světa. Už v úvodu ale podotýká, že „zdravý rozum velí tomu nevěřit“,
ale titulek 24 hodin do konce světa má zároveň podnítit paniku.
Tento článek nám dobře ilustruje trend, který se obecně ve zkoumaných médiích projevil
v těsné blízkosti inkriminovaného data 21. 12. 2012: absence historického kontextu
a základních faktů o mayském kalendáři, odmítavý přístup k jakýmkoliv teoriím o konci
světa, posměšné komentáře i ve zpravodajských obsazích, kuriózní charakter zpráv
a v neposlední řadě paradox, kdy média i přes tento kritický přístup v závěru zprávy ve
čtenářích přece podpoří nejistotu tvrzením: konec světa je nesmysl, ale přece jen – co když
ne?
Bulvární média oproti zpravodajským periodikům a jejich portálům drží odlehčený styl
a zprávy vykreslují až absurdní situace toho, co následující den přijde a jak se na to
připravit. Zprávy mají čtenáře zejména pobavit, informační hodnota je zcela minimální
nebo nulová.

14.5 Období 21. 12. 2012
V exponovaný den, ke kterému se upíralo tolik pozornosti, znamenal pravé žně zejména
pro bulvární média. Už podle titulků lze pozorovat, že ironii dovedla téměř k vrcholu.
Sugestivně se ptala např. Tak přijde, nebo ne? Takhle lidé na Zemi čekají na konec světa!
(blesk.cz, 21. 12. 2012) nebo Konec světa se nekoná: Kde ti Mayové udělali chybu?
(blesk.cz, 21. 12. 2012). V používání expresivních, až vulgárních výrazů již neměla žádné
zábrany, př. Konec světa nenastal, tak jsem si zachlastal! Lidé si z nenaplněného proroctví
dělají legraci! (blesk.cz, 21. 12. 2012) Zásadně se držela humorného formátu zpráv
a vydala několik parodických článků o přípravě politiků či celebrit na apokalypsu (př. VIP
konec světa s úsměvem: Takhle by se loučily celebrity..., Aha!, 21. 12. 2012)
Pozadu však nezůstala ani zpravodajská média. Ladislav Kryzánek v Mladé frontě DNES
například napsal: „Potomci slovutných Mayů, kteří to kdysi všechno „spískali“, si mohli
ukroutit hlavy nad tím celosvětovým šílenstvím.“ (MF DNES, 21. 12. 2012) Lidi, kteří
věřili nějakým teoriím o konci světa či celospolečenské změně, označuje jako
„blouznivce“.
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Zprávy o nenaplněných proroctví tak připomínaly spíše závod o to, které médium bude
vtipnější a ironičtější. Přitom tatáž média katastrofické scénáře několik měsíců barvitě
líčila a podněcovala nejistotu a strach.
Objevily se však i neutrální zprávy, které se snažily výsměšnému tónu vyhnout. Po
obsahové stránce nejkvalitnější byla opět zpráva agentury ČTK, kterou s menšími
úpravami či doplňujícími informacemi převzaly Lidové noviny i Mladá fronta DNES.
V Lidových novinách článek vyšel pod titulkem Konec světa nenastal, potomci Mayů slaví
začátek nového věku a v Mladé frontě DNES jako Žádný konec světa. Mayové slaví začátek
nové éry po 5 125 letech.
Zpráva konstatuje, že konec světa nenastal a srozumitelně vysvětluje proč. Uvádí fakta
o mayském kalendáři a vědecké poznatky. Jazyk je neutrální, nenalezneme snahu o zvýšení
atraktivity textu ironickými poznámkami či expresivními výrazy.
Neutrální zprávu, byť napsanou odlehčeným stylem, publikovaly i v Hospodářské noviny
pod titulkem Pět mýtů o konci světa. Planeta X i solární bouře nám Vánoce nezkazí. Autor
podepsaný zkratkou ‚tyt‘ uvádí pět mýtů spojených s koncem mayského kalendáře jako
koncem světa a vysvětluje, proč jsou mylné. V první řade správě uvádí, že Mayové žádný
konec světa nepředpověděli. Zaměřuje se i na katastrofická proroctví a vysvětluje jejich
neopodstatněnost.
Další zprávy ve zkoumaných médiích naplňují uvedené modely. Oscilují mezi suchým
konstatováním, že konec světa nepřišel, vědeckým vysvětlením nesmyslností těchto teorií
až ke glosám dehonestujících masovou hysterii části populace a bizarním zprávám
o kuriózních incidentech, ke kterým tohoto dne došlo.

14.6 Období 22. 12. – 31. 12. 2012
V tomto období se objevovaly články zejména zpravodajského charakteru a média stručně
informovala o oslavách, které se konaly u mayských archeologických památek a s nimi
spojenými problémy v podobě vandalismu. V tomto případě převzaly Lidové noviny,
Mladá fronta DNES a Blesk stejnou zprávu z agentury ČTK.
Články ve zpravodajských médiích jsou optimistické a slibují nové začátky. Další zprávy
se většinou držely stejné šablony – autor na začátku textu ironicky poukáže na fakt, že
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konec světa nenastal a dále už se věnuje jiným tématům.
Bulvární média, která dosud nejbarvitěji líčila katastrofické scénáře, se nyní ve článcích
vysmívají těm, kteří věřili, že přijde konec světa. Jako kuriozity uvádějí lidi, kteří si
z obavy před potopou například postavili vlastní archu. (blesk, 21. 12. 2012) Ačkoliv jsou
takové případy přecházeny spíše jako bizarnosti a kuriozity, můžeme na nich dobře
pozorovat, že teorie Jake Lula o mýtu potopy, je ve společnosti silně zakořeněná
a mediální narace ji jen potvrzuje.
Oproti rozsáhlému mediálnímu pokrytí tématu před a včetně data 21. 12. 2012 je mediální
ohlas

po

předpokládaném

konci

světa

spíše

vágní.

Kromě

několika

článků

v bulvárních médiích zprávy již nejsou v tak ironickém a humorném tónu. Téma se zdá být
vyčerpané a média se nesnaží o žádnou sebereflexi, zda reprezentace tématu za posledních
několik měsíců byla objektivní a vyvážená, či nikoliv.
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15 Výsledky
Z výzkumu kvalitativní obsahové analýzy vyplývá, že přístup médií k tématu konce
mayského kalendáře jako předpokládanému konci světa byl silně skeptický a články byla
ve většině případů ironické, až výsměšné. Kuriózní články výrazně převládaly nad
relevantními a neutrálními texty informačního charakteru.
Zpravodajská média, tradičně vnímaná jako seriózní média, se od bulvárních v tomto
směru příliš nelišila, v několika případech dokonce články v bulvárních médiích byly více
neutrální a méně expresivní než články ve zpravodajském tisku. Obecně byla mediální
reprezentace konce mayského kalendáře jako konce světa až úzkostlivě cynická.
Z analýzy jednotlivých časových úseků roku lze vyhodnotit několik výsledků a trendů,
které téma mayského kalendáře v médiích během roku 2012 provázely. Už při přípravě
analýzy byl zjevný nepoměr publikovaných článků v jednotlivých časových období (viz
příloha č. 1). S blížícím se datem 21. 12. 2012 se frekvence článků rapidně zvyšovala
a největší četnosti dosáhla den před „koncem světa“ 20. 12. 2012 a v onen 21. prosinec.
Obecně však lze zhodnotit, že celý měsíc prosinec byl na články o mayském kalendáři
a konci světa velmi bohatý. Tyto víceméně kvantitativní hodnoty nám pomohou lépe
pochopit kvalitativní část výzkumu.
V přístupu médií k tématu lze během roku vypozorovat určitý vývoj. V prvních měsících
roku 2012, kdy bylo „nebezpečí“ ještě dostatečně daleko, média neměla potřebu téma příliš
ironizovat a snažila se jej spíše vysvětlit, představit čtenářům mayský kalendář a jeho
možné výklady. Během podzimu se však artikulace tématu razantně změnila
a v mediálních obsazích začaly převládat katastrofické scénáře spolu s ironizujícími
a kuriózními články, které měly za úkol sice pobavit, ale vždy čtenáře alespoň trochu
vystrašit a podnítit nejistotu. Většina článků měla podobný charakter. Články nejdříve
vykreslily hrůzné scénáře o zániku světa, které vzápětí zesměšnily. Velmi často pak
připojily kuriózní příběhy lidí, kteří se na konec světa připravují. Začínají převládat
expresivní výrazy nad neutrálním jazykem, a to často i v tradičně seriózně vnímaných
zpravodajských médiích.
Ačkoliv téma bylo jasně vymezeno od začátku a definováno klíčovými slovy, při samotné
analýze bylo zjištěno, že nezanedbatelné množství článků se tématem mayského kalendáře
či konce světa vůbec nezabývá, byť toto sousloví použilo například v titulku. Atraktivní
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téma „konce světa“ tak zároveň některá média zneužila k upoutání čtenářovy pozornosti,
ačkoliv se článek ve skutečnosti pojednával o jinému tématu.
Během prosince, který je z hlediska četnosti článků nejfrekventovanější, se trend ještě
zesiluje. V první polovině měsíce se sice někteří autoři snaží téma vysvětlit i z odborného
hlediska a na názor se ptát odborníků z řad ezoteriky či astronomie, ale v druhé polovině
měsíce už snahu o objektivní posouzení situace de facto opouští. Ve článcích dominuje
skepse, ironie a výsměch. Média v drtivé většině sice cíleně ve čtenářích přiživují nejistotu
a strach katastrofickými scénáři, ale ty okamžitě ironizují a úzkostlivě snaží nepřipustit
možnost, že by určitý přerod či změna mohla 21. prosince nastat. Jednostranný přístup je
charakteristický i pro zpravodajské deníky, které se dosud snažily alespoň o určitou
neutralitu. Během prosince je ve článcích jasně zřetelný jejich odmítavý přístup
k jakýmkoliv teoriím o konci světa a čtenářům dávají najevo, že inteligentní jedinec
samozřejmě žádné z těchto teorií nebude věřit.
Vrchol glosujících a kuriózních článků přirozeně nastává den před „apokalypsou“ a v onen
21. prosinec.
Jak dílčí shrnutí zkoumaných úseků naznačily, samozřejmě se místy objevily fakticky
správné, odborné či neutrální články s vysokou informační hodnotou, které se téma snažily
vysvětlit bez ironického tónu či bizarních kuriozit. V záplavě parodie však tyto články
naprosto zapadly.
Určité uvolnění od všeobjímající ironie přináší paradoxně posledních 10 dní v roce, tedy
období po 21. prosinci. Média stručně informují o proběhlých oslavách spojených
s koncem jednoho cyklu mayského kalendáře a kuriózní články se vyskytují už jen
minimálně.
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Závěr
Média jsou silným nástrojem k ovlivňování příjemce mediálních sdělení, a tím
i prostředkem k ovlivňování široké veřejnosti, a to nejčastěji v zájmu toho, kdo média
ovládá. Žurnalistická etika, zejména ve zpravodajství, tuto cílenou nebo jakoukoliv jinou
manipulaci nepřipouští, ačkoliv ze samotné podstaty fungování médií se jí nejspíš nelze
zcela vyhnout. Od zpravodajských médií se očekává, že poskytnou obraz skutečnosti
neboli reprezentaci reality nepokřiveně, nezkresleně a v co nejvěrnější podobě. Tato snaha
však může být uplatněna pouze s předpokladem preexistující vnější reality, která již má
určitou podobu sdílenou ve společnosti. Média zde mohou ve vztahu k této předpokládané
vnější skutečnosti uplatňovat reflexivní/objektivistický princip, jenž popsali badatelé
Winfried Schulz a Guy Tuchmanová (2000). (Sedláková, 2014, s. 305)
Oproti tomu stojí konstruktivistický princip, podle něhož realita neexistuje a je výsledek
činností mediálního konstruktu a interpretováním událostí z vnějšího světa. Média tak
nejen ovlivňují finální obraz skutečnosti, ale tuto skutečnost sama aktivně tvoří. Kromě
mediálního konstruktu reality tak dochází ke konstruktu reality obecně. Jakkoliv se tento
princip může zdát málo pravděpodobný a schopnosti médií přeceňované, neboť realitu
přece každý vidíme kolem sebe (nakolik se ale reality vnímané různými jedinci protínají?),
mediální konstrukt můžeme nalézt ve zpracování tématu mayského kalendáře jako konce
světa v roce 2012.
Odborné posudky ze strany akademiků, historiků, astronomů či mayistů už při prvotním
zájmu médií o mayský kalendář deklarovaly, že jeho údajný konec je falzifikací a šířeným
bludem. Stejně tak akademici napříč obory vyvraceli apokalyptické predikce
a katastrofické scénáře vztahující se k 21. prosinci 2012. Toto datum bylo opakovaně
vysvětlováno jako předpokládané uzavření jednoho cyklu mayského kalendáře,
13. baktunu.

Datum

zároveň

není

neotřesitelné,

neboť

vzešlo

výpočtem

z nejpravděpodobnější korelace.
Výsledky výzkumu ukazují, že média navzdory těmto skutečnostem vykonstruovala v roce
2012 „reálné“ hrozící nebezpečí. Tento mediální konstrukt nebyl založený na žádné
události z vnějšího světa, prožité zkušenosti či obecně vnímané skutečnosti. Preference
katastrofických scénářů oproti jiným výkladům konce mayského kalendáře mohla přispět
k šíření nejistoty a strachu z konce světa napříč širokou veřejnosti. Účel tohoto cíleného
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zastrašování a vzbuzování zájmu absurdními výroky nelze přesně definovat. Jako
nejpravděpodobnější

se

jeví

komerční

motivace,

tedy

vidina

zvýšení

zisku

z prodeje/čtenosti mediálních produktů. Z hlediska žurnalistické etiky navíc téma
mayského kalendáře působilo jako slepé místo, neboť nikdo nemohl více či méně
pravděpodobné teorie zcela potvrdit ani vyvrátit, a s určitostí tak média usvědčit z cílené
mystifikace.
Provedený výzkum odhalil několik trendů, které se během roku 2012 silně projevovaly
ve zkoumaných médiích, a to nehledě na jejich zpravodajské či bulvární zaměření. Kromě
uvedené výrazné preference katastrofických scénářů to byla značná převaha kuriózního
obsahu nad relevantním či informačně přínosným a cynický přístup k tématu s důrazem na
ironii a skepsi. Oblíbenost katastrofických scénářů v mediálních vyprávěních jsme se
pokusili objasnit v teoretických kapitolách. Za cynismem a ironií se pak může skrývat až
úzkostlivá snaha si nepřipustit, že náš svět je pravděpodobně opravdu konečný. To, co nám
mediální reprezentace v roce 2012 ukazuje, není tak jen nutně obraz konce mayského
kalendáře, ale i obraz toho, jak se jako společnost díváme na možný zánik tohoto světa.

74

Summary
Media is a powerful tool for influencing the recipient of media content and thus affects the
general public as well. Journalistic ethics, especially in the news, does not allow this
targeted or any other manipulation, although it is unlikely to avoid it completely.
The news media are expected to provide an image of reality, or representation of reality, in
an honest, undistorted and truthful form. However, this effort can be applied only with the
assumption of a preexisting external reality, which already has a certain form shared in
society. The media can apply the reflexive / objectivist principle described by researchers
Winfried Schulz and Guy Tuchman (2000) in relation to this supposed external reality.
On the other hand, there is a constructivist principle according to which reality does not
exist and is the result of the activities of the media construct and the interpretation of
events from the outside world. Thus, the media not only influence the final picture of
reality, but it actively generates this fact.
In addition to the media construct of reality, the construct of reality takes place in general.
While this principle may seem unlikely and the media's ability to be overestimated, as
reality is seen by everyone (are all the realities of every single individual actually
intermingling?), the media construct can be found in processing the Mayan calendar as the
end of the world in 2012.
Expert testimonies from academics, historians, astronomers and even mayists declared the
supposed end of the Mayan calendar's is a falsification and a spread delusion. Likewise,
academics refused the apocalyptic predictions and catastrophic scenarios of December 21,
2012. This date has been repeatedly explained as the supposed conclusion of one cycle of
the Mayan calendar, the 13th baktun. The date at the same time is not unshakeable because
it was calculated from the most probable correlation.
The results of the research show that in spite of these facts, the media created a "real"
danger in 2012. This media construct was not based on any events from the outside world,
experience or generally perceived reality. The preference of catastrophic scenarios over
other interpretations of the end of the Mayan calendar could have contributed to the spread
of uncertainty and fear from the end of the world across the general public.
The purpose of this targeted intimidation and interest in absurd statements can not be
precisely defined. Commercial motivation, the vision of increasing the sales / media
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product readiness, seems most likely. In addition, in terms of journalistic ethics, the theme
of the Mayan calendar was a blind spot; no one could confirm or refute the more or less
likely theories, and certainly convict the media of targeted mystification.
The research revealed several trends that were strongly reflected in the media in 2012,
regardless of their news or tabloid focus. In addition to the mentioned preference
of catastrophic scenarios, it was a considerable predominance of curious content over
a relevant or informatively beneficial content and cynical approach to the topic with
an emphasis on irony and skepticism. The popularity of the catastrophic scenarios in the
media narrative was clarified in theoretical chapters. Behind cynicism and irony can hide
an anxious effort not to admit that our world is probably really terminal.
What the media representation shows in 2012 is not necessarily the picture of the end of
the Mayan calendar, but also the picture of how we look as a society at the possible
extinction of this world.
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