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Anotace 

Tato diplomová práce se věnuje rámcování izraelsko-palestinského konfliktu v českých 

denících v letech 2012 a 2014. Prezentuje koncept rámcování, jeho vztah ke konceptům 

nastolování agendy a primingu, dále proces rámcování, způsoby identifikace rámců v textu 

a typologii rámců. Následně nabízí přehled vývoje izraelsko-palestinského konfliktu, 

přičemž je pozornost věnována i vztahu České, respektive Československé republiky vůči 

Izraeli a Palestině. Druhá kapitola se věnuje také vybraným výzkumům rámcování izraelsko-

palestinského konfliktu. Popisuje vybraných šest zahraničních výzkumů a jeden výzkum 

z českého prostředí. Největší pozornost je věnována jejich závěrům, zejména sadám rámců. 

Dalším důležitým výstupem jednoho z popisovaných výzkumů jsou způsoby legitimizace 

a delegitimizace stran konfliktů. Ty jsou spolu se sadami rámců využity v kvantitativní 

analýze zaměřené na výskyt těchto předdefinovaných rámců v denících MF Dnes, Lidové 

noviny a Právo a na způsoby legitimizace a delegitimizace činů a postojů jak izraelské, tak 

palestinské strany konfliktu. Analyzovaná období podzimu roku 2012 a léta roku 2014 jsou 

spjatá jednak s vojenskou operací Pilíř obrany a hlasováním ve Valném shromáždění OSN 

o statusu nečlenského pozorovatelského státu pro Palestinu, tak s vojenskou operací 

Ochranné ostří, která měla za následek více než 2000 obětí. 

 

Annotation 

This diploma thesis is dedicated to framing of the Israeli-Palestinian conflict in the Czech 

daily press in the years of 2012 and 2014. It presents the concept of framing, its connection 

to the concepts of agenda-setting and priming, then the framing process, ways of 

identification of frames in texts and typology of frames. Then it offers an overview of the 

Israeli-Palestinian conflict. Attention is payed to the relations between the Czech, 

respectively Czechoslovak republic and Israel and Palestine. The second chapter is also 

dedicated to selected researches of framing of the Israeli-Palestinian conflict. It describes six 

foreign researches and one from the Czech environment. Most attention is payed to their 

conclusions, especially to the sets of frames. Another important outcome of one of the 

described studies are ways of legitimization and delegitimization of conflict sides. These are 

together with the sets of frames used in a quantitative analysis focused on presence of the 

predefined frames in the dailies MF Dnes, Lidové noviny and Právo, and on the ways of 

legitimization and delegitimization of acts and positions of both the Israeli, as well as 



 

 

 

Palestinian side of the conflict. The analyzed time periods of the years 2012 and 2014 cover 

the military operation Pillar of Defense and the United Nations General Assembly vote about 

granting the status of non-member observer state to Palestine, as well as the military 

operation Protective Edge, which resulted in more than 2000 victims. 
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Úvod 

Izraelsko-palestinský konflikt představuje komplikovaný, několik desetiletí trvající spor, 

který si dosavaď vyžádal notnou dávku mediální pozornosti. Tato diplomová práce se 

zabývá problematikou rámcování izraelsko-palestinského konfliktu v českých médiích. 

Konkrétně se věnuje období let 2012 a 2014, kdy mezi dotčenými stranami došlo k eskalaci 

napětí a  k následným ozbrojeným střetům. Tyto události jsou spojovány s operacemi Pilíř 

obrany a Ochranné ostří a představovaly další kapitoly izraelsko-palestinského konfliktu. 

Problematika zpravodajství o izraelsko-palestinském konfliktu upoutala pozornost řady 

výzkumníků, kteří se zabývali mimo jiné otázkou vyváženosti a zaujatosti (např. Wu, 

Sylvester a Hamilton, 2002), dopadem médií na veřejné mínění (Bloch, 2003), rolí 

sociálních médií (Siapera, 2014; Zeitzoff, 2011), využívanými zdroji (Kuong-Kuo a Zeldes, 

2006) či právě rámcováním tohoto konfliktu (Gamson, 1992; Wolfsfeld, 1997; Ross, 2003; 

a další, jejichž práce jsou představeny ve druhé kapitole této diplomové práce). 

V českém prostředí se rámcování izraelsko-palestinského konfliktu ve své rigorózní práci na 

Univerzitě Karlově věnovala Kristína Lusková (2013). Konflikt pojala šířeji jako spor 

arabských národů a Izraele, respektive jako konflikt na Blízkém východě. Vedle války 

v Gaze v letech 2008 a 2009 se zabývala také libanonskou válkou v roce 2006. Tato 

diplomová práce z jejího výzkumu vychází, stejně tak jako z již zmíněných zahraničních 

výzkumů týkajících se rámcování izraelsko-palestinského/arabského konfliktu. 

Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem byly rámcovány dvě události, které tvoří 

součást dlouholetého izraelsko-palestinského konfliktu, a to v českých denících. Pozornost 

je věnována tomu, zdali v souladu se zahraničními výzkumy dochází k upřednostňování 

izraelského postoje. Dále bylo analyzováno, zdali se rámce identifikované Kristínou 

Luskovou v českých médiích vyskytovaly také během dvou vybraných období v letech 2012 

a 2014. Důležitou součást analýzy představují způsoby, kterými jsou v českých médiích 

obhajovány kroky obou stran konfliktu. 

První kapitola je věnována konceptu rámcování, jeho problematickému definování, jeho 

nesnadnému zasazení do mediálních studií, vztahu k jiným vybraným konceptům jako jsou 

nastolování agendy a priming, a také typologii rámců. Druhá kapitola je věnována konkrétně 

izraelsko-palestinskému konfliktu a jeho rámcování. První podkapitola předkládá přehled 

nejdůležitějších událostí izraelsko-palestinského (případně v širším pojetí 

blízkovýchodního) konfliktu. Následující podkapitoly jsou věnovány výzkumům rámcování 
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izraelsko-palestinského konfliktu, přičemž základní orientace v historických souvislostech 

je nezbytná pro porozumění a uchopení daných výzkumů. Prezentovány jsou vybrané 

zahraniční studie, stejně tak jako výzkum Kristíny Luskové (2013). Třetí kapitola je 

věnována kvantitativní analýze rámcování izraelsko-palestinského konfliktu v českých 

médiích. Konkrétně byly analyzovány deníky Lidové noviny, MF Dnes a Právo. 

Analýza v této diplomové práci se opírá jednak o zahraniční výzkumy, tak výzkum Kristíny 

Luskové (2013) z českého prostředí. Zaměřuje se především na výskyt rámců, které byly 

identifikovány v daných výzkumech. Dále se v souvislosti s rámcováním zabývá způsoby 

legitimizace a delegitimizace činů a postojů obou stran konfliktu. 

Diplomová práce se od schválené teze liší v tom, že místo problematiky izraelských osad 

byla vybrána druhá konfliktní událost. Po důkladném zvážení bylo usouzeno, že jsou tyto 

události lépe časově ohraničitelné, a tedy snáze uchopitelné pro analýzu. Také se naskýtá 

příležitost komparace toho, jak byla daná dvě období (respektive ozbrojené operace) 

českými deníky rámcována, a tedy možnost posoudit, zdali během dvouleté prodlevy došlo 

k nějakému posunu. 

V návaznosti na toto rozhodnutí bylo změněno vymezení podkladového materiálu a  metoda 

jeho zpracování. Jelikož došlo k pevnému časovému ohraničení a dvě zkoumaná období 

nepřesahovala svou délkou několik týdnů, bylo rozhodnuto analyzovat všechny texty (nikoli 

pouze výběr) uveřejněné během daných období k izraelsko-palestinskému konfliktu na 

stránkách vybraných deníků. Tímto se samozřejmě zvětšil předpokládaný objem 

analyzovaných dat. Bylo tedy rozhodnuto přistupovat k analýze systematicky a místo 

kvalitativní analýzy byla zvolena kvantitativní analýza. V souladu s tezí diplomové práce se 

zaměřila na rámce identifikované Kristínou Luskovou a také na další rámce identifikované 

ve vybraných zahraničních výzkumech, představených ve druhé kapitole. K analýze 

způsobů obhajování kroků obou stran a jejich prezentace bylo využito Elmasryho (2009) 

koncepce (de)legitimizace, rovněž představené ve druhé kapitole. 

Struktura práce nastíněná v předchozích odstavcích se od teze liší minimálně. Pouze bylo 

usouzeno, že je vhodnější se v první kapitole zaměřit na rámcování, neboť se jedná 

o poněkud složitý koncept. Nastavení výzkumu a jeho výsledky byly sloučeny do jedné, třetí 

kapitoly, čímž dochází k lepší přehlednosti pro čtenáře. Třetí kapitola představuje 

výzkumnou část této diplomové práce, kdy je její úvod věnován dvěma zkoumaným 

událostem izraelsko-palestinského konfliktu.  
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1.  Rámcování 

Média pro veřejnost představují zdroj informací o důležitých událostech a účastnících 

politického dění. Tato diplomová práce vychází mimo jiné z práce Williama Gamsona 

(1992), který provedl rozsáhlý mediální výzkum v souvislosti s politickým aktivizmem. 

Studoval, jakým způsobem se v různých amerických médiích hovořilo o čtyřech tématech – 

pozitivní diskriminaci, jaderné energii, arabsko-izraelskému konfliktu a americkému 

průmyslu nacházejícímu se v krizi. Zároveň uskutečnil řadu diskuzí na ta samá témata 

s příslušníky pracovní třídy v USA. Zde se posunul na pole studia mediálních účinků 

a zajímalo jej, nakolik tyto diskuze budou reflektovat mediální diskurs. 

Média ale nejsou jediným zdrojem informací o politickém dění. Gamson (1992) v téže práci 

konkrétně mluví o lidové moudrosti a individuálních zkušenostech jednotlivců. Dohromady 

tyto tři aspekty podle něj hrají roli při interpretaci politického dění jednotlivými občany, 

přičemž je zřejmé, že toto složité vzájemné působení je ovlivněno řadou faktorů, jako je 

například otázka blízkosti tématu dané osobě. V případě arabsko-izraelského konfliktu 

čerpali účastníci debat v rámci Gamsonova výzkumu zejména z mediálního diskurzu 

a lidové moudrosti, jen zřídka opírali své argumenty o osobní zkušenosti. V rámci debat 

o pozitivní diskriminaci naopak začínali s poznatky založenými na vlastních zážitcích. Když 

ale veřejnost nemůže čerpat informace např. z vlastních přímých zkušeností či od osob ve 

svém blízkém okolí, bývá odkázána na média. Vzniká na nich tedy informační závislost. Tak 

zní závislostní teorie, kterou formulovali Melvin DeFleur a Sandra Ball-Rokeach (1996).  

Lazarsfeld, Berelson a Gaudet (1968) již ve 40. letech 20. století ve své knize The People’s 

Choice naznačili, že podstata účinku médií je podle nich komplexnější, než se do té doby 

předpokládalo. Lidé mají tendenci vybírat si média, která je utvrzují v jejich již vytvořených 

světonázorech. Zároveň záleží na tom, jakými lidmi se člověk obklopuje (autoři hovoří o tzv. 

názorových vůdcích - opinion leaders - a dali za vznik myšlence o dvoustupňovém toku 

komunikace). 

V 70. letech 20. století předložil George Gerbner (Gerbner a Gross, 1974) tzv. kultivační 

teorii. Ve stejné době hovořila Noelle-Neumann (1973) o návratu mocných masových médií. 

Oba předpokládali, že masová média mají silný dlouhodobý efekt na své publikum. 

Názorově se ale rozcházeli ohledně viníků, kdy Noelle-Neumann mířila proti levicově 

smýšlejícím novinářům a Gerbner proti konzervativním mediálním konglomerátům 
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(Scheufele a Tewksbury, 2007). Třetí důležitou prací byla ta, kterou autoři McCombs 

a Shaw (1972) vnesli koncepci nastolování agendy na pole výzkumu politické komunikace. 

1.1 Nastolování agendy, priming a rámcování 

Následující dekády s sebou přinesly koncepty jako rámcování (framing) a upřednostnění 

(priming), založené na myšlence potenciálně silného vlivu masových médií, ovšem 

podmíněného bezpočtem faktorů a charakteristik ovlivňujících to, jakým způsobem 

publikum zpracovává mediální sdělení (Scheufele a Tewksbury, 2007). McQuail (2005) tyto 

přístupy označil za negociační modely. 

Přestože sám termín nastolování agendy nikdy nepoužil, bývá za otce myšlenky nastolování 

agendy považován Walter Lippman (McCombs, 2009). Podstatou je, že zpravodajská média 

kladou důraz na různé události. Tyto vybrané události se následně stávají i agendou veřejnou, 

neboť jsou veřejností vnímány jako nejdůležitější. McCombs (2009) dále označil rámcování 

za nastolování agendy druhého stupně, neboť v jeho pojetí představuje zdůrazňování 

vybraných aspektů problému pomocí různých způsobů prezentace, a následně posun 

v postoji diváka.  

Maxwell McCombs a Donald Shaw koncept nastolování agendy zavedli do mediálních studií 

v roce 1968, přičemž McCombs k nastolování agendy uvádí: 

„Novinová sdělení nám nepřebernými způsoby dokážou napovědět, jaká je 

relativní významnost určitého tématu v denní agendě. Hlavní zpráva na titulní 

straně, rozdíl mezi titulní stranou a dalšími stranami, velikost nadpisu, 

a dokonce i délka zprávy - to vše vyjadřuje významnost témat ve zpravodajské 

agendě.“ 

(McCombs, 2009, 26) 

Priming taktéž bývá často chápán jako jakési rozšíření konceptu nastolování agendy 

(Scheufele a Tewksbury, 2007). Nese s sebou změny ve standardech, podle nichž lidé 

hodnotí svou vládu a politiky, neboť k primingu dochází tehdy, když zpravodajský obsah 

navrhuje specifická témata, podle kterých by si mělo publikum činit své závěry ohledně 

výkonu politické reprezentace (Iyengar a Kinder, 1987). Stejně tak jako koncept nastolování 

agendy priming předpokládá, že lidé formují své postoje podle toho, co je v tu chvíli v jejich 

myslích nejvýznamnější (salient). Zvýšením významnosti některých témat (nastolováním 
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agendy) mohou masová média tedy ovlivnit to, na co lidé myslí, když tvoří úsudky 

o politických tématech (priming) (Scheufele a Tewksbury, 2007). 

Významnost (salience) znamená, že si publikum informace snadněji všimne či si ji lépe 

zapamatuje. Toho lze dosáhnout např. jejím opakováním, určitým umístěním či 

zvýrazněním. Roli ovšem hrají hodnotové systémy jednotlivců v publiku. Kiousis (2004) 

identifikoval tři dimenze konceptu významnosti, a to pozornost, výraznost (prominence) 

a valenci. Pozornost se vztahuje na množství mediálních příspěvků věnovaných určitému 

tématu. Výraznost pracuje například s umístěním článku na stránce, s velikostí nadpisu či 

délkou. Valence může být reflektována mírou konfliktu či celkovým pozitivním (nebo 

negativním) vyzněním zprávy.  

Základním rozdílem mezi nastolováním agendy a upřednostněním na jedné straně 

a rámcováním na straně druhé je to, že zatímco rámcování se zabývá tím, jak o něčem 

přemýšlíme, první dva koncepty se zabývají tím, zdali o něčem přemýšlíme. Podstata rozdílu 

tedy spočívá v rozlišení modelu dostupnosti (accessability) a modelu platnosti (applicability) 

(Price a Tewksbury, 1997). 

1.2 Vymezení konceptu rámcování 

Rámcování pracuje s myšlenkou, že to, jakým způsobem je určité téma ve zprávách 

charakterizováno, může mít vliv na to, jak mu porozumí publikum. Kořeny tohoto konceptu 

lze nalézt v sociologii a psychologii (Pan a Kosicki, 1993). Goffman (1974) tvrdil, že lidé 

pro potřebu efektivního zpracování nových informací uplatňují interpretativní schémata 

nebo primární rámce (primary frameworks). Kahneman a Tversky (1979, 1984) se zabývali 

tím, jak rozdílná přednesení v podstatě totožných rozhodovacích scénářů ovlivňují výběr 

a hodnocení různých možností, které jsou lidem předloženy. Konkrétně v rámci svého 

výzkumu měnili znění scénáře popisujícího následky fiktivní smrtelné asijské nemoci.  

Samotná definice rámců se potýká s velkou nekonzistencí. Gitlin (1980, 7) je definoval jako 

„vytrvalé vzorce poznávání, interpretace a prezentace, výběru, důrazu a vypuštění, kterými 

držitelé symbolů rutinně organizují diskurz“. Gamson a Modigliani (1989, 3) hovořili 

o interpretačních balíčcích, v jejichž jádru se nachází „ústřední organizační myšlenka neboli 

rámec, dodávající smyslu relevantním událostem, napovídající, o co se jedná.“ Cappella 

a Jamieson (1997, 47) tvrdili, že rámce spouští vědění, stimulují „zásoby kulturních mravů 

a hodnot, a utvářejí kontexty.“ Reese (2003, 11) považuje rámce za „sociálně sdílené a trvalé 
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organizační principy, které pomocí symbolů smysluplně strukturují sociální svět.“ Vreese 

(2005, 53) shrnuje, že „rámec je zdůraznění významnosti odlišných aspektů tématu. Zatímco 

se nastolování agendy zabývá významností témat, rámcování se zabývá jejich prezentací.“ 

Robert Entman definuje koncept rámcování takto:  

„Rámcovat znamená vybírat některé aspekty vnímané reality a zvýšit jejich 

významnost ve sdělovaném textu tak, aby se podpořila určitá definice problému, 

kauzální vysvětlení, morální hodnocení anebo doporučené řešení popisovaného 

problému.“ 

(Entman, 1993, 52)   

Rámcování tedy zahrnuje výběr a významnost (salience). Entman (1993) hovoří o čtyřech 

funkcích rámců, kdy rámce samotné definují problémy a aktéry, identifikují příčiny daných 

problémů, vynáší morální soudy a navrhují řešení. Ne vždy podle něj zastává rámec 

v určitém textu všechny čtyři funkce, ale i jediná věta může zastávat více než jednu. Mnoho 

vět v textu navíc nemusí plnit žádnou.  

Rozdílné přístupy ke konceptu rámcování mají za následek i jeho nesnadné zařazení do 

širšího kontextu mediálních studií. Hackett (1984) a Hertog a McLeod (2001) o rámcování 

hovoří v souvislosti s ideologií. Hacket (1984) například rámcování spojuje s koncepty 

objektivity a předpojatosti a pracuje tedy s normativní teorií médií. Již citovaný Entman 

(1993) se pohybuje na poli kulturálních studií a pracuje s dominantním významem uvnitř 

mediálních textů, čímž navazuje na Stuarta Halla (1980) a jeho teorie (de)kódování 

a preferovaného čtení. Nabízí se také politická ekonomie, kdy například Gamson 

a Modigliani (1989) hovoří o sponzorování rámců a Pan a Kosicky (2003) o moci rámcovat. 

Druzí jmenovaní se na koncept rámcování dívají široce, jako na součást veřejné diskuze, 

a tedy v souvislosti se vztahem médií a společnosti. 

Paul D’Angelo (2002) rozlišil tři různé přístupy k výzkumu rámců. Kognitivní přístup 

věnuje pozornost vyjednávání (negotiation), ke kterému dochází v okamžiku střetu rámce 

s věděním příjemce mediálního sdělení. To s rámcem vyjednává a následně dochází k přijetí 

nebo zamítnutí rámce. Kritické paradigma pracuje s rámci jako s výsledky záměrného 

jednání politických a ekonomických elit, přičemž na rozdíl od předchozího přístupu, který 

předpokládá možnost jedinců rámce odmítnout, považuje schopnost čelit dominantním 

rámcům za omezenou. Na pomezí se nachází konstruktivistický přístup, který v mediálním 

diskurzu předpokládá řadu rámců soupeřících o svou roli při konstrukci sociální reality. 



 

 

9 

 

Soustředí se na vliv mediálních rámců na veřejné mínění v průběhu politické socializace, 

jako například William Gamson ve své práci Talking Politics (1992). 

1.3 Identifikace rámců ve zpravodajství 

Neshoda panuje také ohledně toho, jak rámce ve zpravodajství identifikovat (Vreese, 2005). 

Jedním možným přístupem je indukční způsob (např. v rámci Gamsonova (1992) výzkumu, 

podrobněji představeného v následující kapitole), který spočívá v odhalení rámců v průběhu 

analýzy textu. Takové studie ale mohou pracovat s příliš malým vzorkem a být těžko 

replikovatelné (Hertog & McLeod, 2001). Druhý způsob pracuje se stručnými, předem 

danými charakteristikami rámců v obsahové analýze. Cappella a Jamieson (1997) navrhli 

čtyři kritéria, která rámec musí splňovat: 

1. Rámec musí disponovat identifikovatelnými konceptuálními a lingvistickými 

charakteristikami 

2. a být běžně pozorovatelný v novinářské praxi, 

3. dále je nutná možnost spolehlivě rámec odlišit od ostatních rámců 

4. a nutnost být rozpoznatelný i jinými lidmi, a tedy nebýt pouze výplodem 

výzkumníkovy fantazie. 

Entman (1993, 52) k deduktivnímu přístupu uvádí, že rámce mohou být odhaleny 

„přítomností nebo absencí určitých klíčových slov, slovními spojeními, stereotypními obrazy, 

zdroji informací a větami obsahujícími tematicky posilující shluky faktů a soudů“. Gamson 

a Modigliani (1989) hovořili o metaforách, příkladech, populárních frázích, vyobrazeních 

a vizuálních obrazech. Tankard (2001, 101) navrhl celkem 11 rámcujících mechanismů, na 

které by se měl výzkumník zaměřit: 

1. titulky, 

2. podtitulky, 

3. fotografie, 

4. popisek fotografií, 

5. uvedení, 

6. výběr zdrojů, 

7. výběr citací, 

8. zvětšené či jinak zvýrazněné citace, 
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9. loga, 

10. statistiky a grafy 

11. a závěrečná vyjádření a odstavce. 

Kahneman a Tversky (1984) učinili experiment, kterým demonstrovali, že většina rámců je 

definována nejen tím, co zdůrazňují, ale i tím, co vynechávají. Rámec určuje, zdali lidé 

zaregistrují problém, jak mu porozumějí a jak jej budou hodnotit a případně řešit. Ve svém 

experimentu pracovali s fiktivní situací, při které se americká veřejnost připravuje na 

epidemii asijské nemoci, která bude mít podle předpokladů za následek na 600 obětí. Byly 

předloženy dva plány k boji proti této nemoci: „Pokud bude přijat plán A, 200 lidí bude 

zachráněno. Pokud bude přijat plán B, je zde třetinová pravděpodobnost, že bude 

zachráněno 600 lidí a dvoutřetinová pravděpodobnost, že nikdo nebude zachráněn“ (1984, 

343). Následně se účastníků experimentu tázali, jaký plán by zvolili. V tomto případě se pro 

plán A vyslovilo 72 procent dotázaných, plán B zvolilo 28 procent lidí. 

V následujícím experimentu byly nabídnuty totožné možnosti, ovšem byly formulovány 

jinak. Místo šancí na přežití se pozornost soustředila na možné oběti: „Pokud bude přijat 

plán C, 400 lidí zemře. Pokud bude přijat plán D, je zde třetinová pravděpodobnost, že nikdo 

nezemře a dvoutřetinová pravděpodobnost, že 600 lidí zemře“ (1984, 343). Nyní se pro plán 

C vyslovilo 22 procent lidí a pro plán D celkem 78 procent účastníků experimentu. 

Je vidět, že hodnoty jsou v druhém případě obrácené, přestože se jedná o identické plány. 

Plán A/C znamená 200 přeživších a 400 zesnulých z celkového počtu 600 lidí. Plán B/D 

znamená třetinovou pravděpodobnost, že všichni přežijí (tj. nikdo nezemře), 

a dvoutřetinovou pravděpodobnost, že nikdo nebude zachráněn (tj., že všichni zemřou). 

Konkrétní reálný příklad vlivu přítomnosti určitého aspektu problému a vynechání aspektu 

jiného předložili Sniderman, Brody a Tetlock (1991), a to v souvislosti s diskuzí o AIDS. 

Formulace otázek v dotaznících veřejného mínění ovlivňuje odpovědi respondentů, neboť je 

navede, z jakého pohledu mají o problému přemýšlet. Když je problematika AIDS 

rámcována tak, že dává důraz na občanské svobody, většina veřejnosti podpoří osobní práva 

lidí s AIDS. Pokud je problematika ale rámcována tak, že zdůrazňuje obavy o veřejné zdraví, 

většina veřejnosti podpoří povinné testování. 
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1.4 Rámcování jako proces 

Rámce mají své místo na nejméně čtyřech článcích komunikace, a to u odesílatele, v textu 

(či sdělení), u příjemce a v kultuře (Entman, 1993). Odesílatel se, ať vědomě či nevědomě, 

rozhoduje o tom, co řekne. Přitom se řídí podle rámců, které utřiďují jeho hodnotový systém. 

V textu se rámce manifestují za pomoci přítomnosti či absence určitých slov, frází, 

stereotypů, zdrojů informací atd. Příjemce sdělení je také ovlivněn vlastním hodnotovým 

systémem, který nemusí reflektovat rámce v textu. Kulturu je možné označit za sadu 

společných rámců, které se projevují v myšlení většiny lidí uvnitř sociální skupiny.   

De Vreese (2005) formuloval integrovaný procesní model rámcování. Fáze budování rámců 

se vztahuje na faktory, které ovlivňují strukturální kvality zpravodajských rámců. Interní 

faktory určují, jakým způsobem novináři a zpravodajské organizace témata rámcují. Externí 

faktory označují elity a společenská hnutí. Výsledkem fáze budování rámců jsou rámce 

manifestované v textu. Nastolování rámců se vztahuje na interakci mezi mediálními rámci 

a dřívějšími znalostmi a názory jednotlivců. Na následky rámcování může být nahlíženo na 

úrovni individuální nebo společenské. Změna postojů na základě vystavení určitým rámcům 

se vztahuje na úroveň individuální. Na druhé úrovni mohou rámce přispět k formování 

společenských procesů jako politická socializace, rozhodování a kolektivní akce. Rámce 

v procesu rámcování mohou být studovány jako nezávislé proměnné, tedy jako předci 

interpretací publika, ale také jako závislé proměnné, tedy jako výsledky novinářské práce, 

která s sebou nese mimo jiné zaběhnuté novinářské postupy nebo organizační tlaky. 

 

Obrázek 1: Integrovaný procesní model rámcování. 

Zdroj: De Vreese, 2005, 52 (vlastní překlad) 

1.5 Typologie rámců 

Základní typologie rámců je rozděluje na obecné a specifické (De Vreese, 2002). Problémem 

specifických rámců je to, že jejich specifita neumožňuje generalizaci ani komparaci. To 
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výzkumníkům umožňuje „snadno najít evidenci pro to, co hledají“ a vede k „tendenci vědců 

generovat jedinečný set rámců pro každou studii“ (Hertog a McLeod, 2001, 150-151). 

Obecné rámce naopak generalizaci umožňují. Studie obecných rámců se soustředily na 

volební kampaně, nebo na rámce vzešlé z novinářských konvencí (de Vreese, 2005). 

Jamieson (1992) například definoval strategicky zarámcované zprávy jako ty, které se 

soustředí na výhru a prohru, zahrnují slova jako válka, hra, nebo soutěž, obsahují účinkující, 

publikum a kritiky, soustředí se na styl kandidátů a dojmy, a také na předvolební průzkumy. 

Patterson (1993) obdobně hovořil o zaměření médií na výhru, prohru a předvolební 

výzkumy, což označil za herní (dostihový) rámec. 

Neuman, Just a Crigler (1992) přednesli sadu rámců vzešlou z jejich analýzy zpravodajství, 

které předcházely diskuze s diváky o aktuálním dění. Rámec lidského dopadu se soustředí 

na dopady a následky různých událostí na jednotlivce či skupiny. Rámec bezmocnosti se 

potýká s dominancí silných nad slabými. Ekonomický rámec se vyznačuje důrazem na zisk 

a ztrátu. Rámec morálních hodnot se týká morálky či společenských hodnot. Konfliktní 

rámec odkazuje na střety, protichůdné interpretace, soupeření, výherce a poražené atd. 

Na tuto práci navázaly Semetko a Valkenburg (2000), které identifikovaly také sadu pěti 

rámců, a to: 

- konflikt, zdůrazňující spory mezi jednotlivci, skupinami, institucemi či státy, 

- lidský zájem, vnášející do zpráv lidské příběhy jednotlivců, či emocionální náboj, 

- odpovědnost, snažící se někomu přisoudit zodpovědnost za způsobení, případně 

vyřešení nějakého problému, 

- mravnost, pracující s náboženskými zásadami či morálními zásadami 

- a ekonomické následky, kdy je zpráva prezentována v souvislosti s ekonomickými 

následky dané události či problému. 

Dále jsou důležité sady rámců postavené na protichůdnosti dvou přístupů, jako jsou distanční 

rámcování postavené proti empatickému rámcování, rámec hrdiny oproti rámci oběti, 

rámcování epizodické a tematické. 

Robinson (2000) identifikoval distanční a empatické rámcování. Ve své práci se zabýval 

konflikty na Balkánském poloostrově (v bývalé Jugoslávii) a vlivem mediálního 

zpravodajství na politické rozhodování, přičemž analyzoval americké zpravodajství. 
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Distanční rámcování s sebou nese, jak název napovídá, snahu se od konfliktu distancovat, 

což si lze konkrétně představit odmítáním vojenské intervence. Empatické rámcování 

naopak pracuje se soucitem s nevinnými obětmi, konkrétně pak s podporou zásahu americké 

vlády. 

V souvislosti s obětmi válečných konfliktů představili Gavriely-Nuri a Balas (2010) rámec 

hrdiny a rámec oběti. Zatímco se rámec oběti soustředí na lidské utrpení, vyzdvihuje rámec 

hrdiny statečnost a úspěchy vojáků. V této souvislosti hovoří autoři o tzv. vyhlazujícím 

(annihilating) rámcování, při kterém může docházet k legitimizaci nasazení vojenské síly. 

Pozornost může být věnována například technologické vyspělosti vojenského vybavení, 

včetně přesnosti vzdušných operací, ovšem bez skutečné úspěšnosti zaměřování a širších 

následků takových zásahů, např. v podobě zraněných či mrtvých kolemjdoucích civilistů. 

Otázkou epizodického a tematického rámcování se zabýval Shanto Iyengar (1991), přičemž 

epizodické zpracování tématu běžně spočívá v útržkovitém zpravodajství o jednotlivých 

událostech ochuzených o kontext, který by dodalo daleko méně časté tematické zpracování. 

Iyengar zkoumal americké zpravodajství o různých sociálních otázkách, jako jsou chudoba, 

nezaměstnanost a kriminalita, v letech 1981 až 1986. Zjistil, že dané zpravodajství je 

převážně epizodické, neboť se soustředilo na události spojené se sociálními otázkami, 

nicméně je nezasazovalo do širšího kontextu tak, jako rámcování tematické. Příčinu 

spatřoval v novinářských normách a standardech. Bennett (1988) pracoval s obdobnou 

myšlenkou, kdy na zpravodajství nahlížel jako na výsledek novinářských praktik. 

Fragmentované zpravodajství následně ztěžuje uvědomění si souvislostí mezi tématy či 

dokonce sledování vývoje určitého jednoho tématu v čase. 
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2. Rámcování izraelsko-palestinského konfliktu 

Izraelsko-palestinský konflikt je velmi dlouhý a složitý. Jelikož se výzkumy představené 

v následujících podkapitolách věnují různým obdobím a etapám daného sporu, následuje 

nejprve nastínění jeho pozadí a hlavních událostí. Alespoň hrubá orientace ve vývoji 

konfliktu je nezbytná pro uchopení závěrů mediálních výzkumů. Vzhledem k tomu, že 

obsahem této diplomové práce je analýza českých deníků, je několik odstavců věnováno také 

českým (respektive československým) vztahům s Izraelem a Palestinou. 

2.1 Izraelsko-palestinský konflikt 

Samostatný stát Izrael oficiálně vznikl v roce 1948 jako nástupce Britského mandátu 

Palestina. Počátky izraelsko-palestinského konfliktu je nicméně možné vysledovat mnohem 

dříve a samozřejmě souvisejí s náboženskými rozpory trvajícími celá staletí. Roli sehrál 

i vznik sionistického1 hnutí v 80. letech 19. století. V roce 1882 došlo k první sionistické 

migrační vlně do Palestiny, v roce 1896 publikoval Theodor Herzl knihu Židovský stát (Der 

Judenstaat) a o rok později vznikla první sionistická organizace (Čejka, 2005). 

20. století s sebou následně přineslo naplnění myšlenky židovského státu, stejně tak jako 

řadu událostí a ozbrojených konfliktů, jejichž přímým účastníkem nebo i strůjcem byl nově 

vzniklý židovský stát.  

První světová válka a vznik Britského mandátu Palestina 

Během první světové války se Osmanská říše, která si již v roce 1516 podmanila území na 

východ kolem Středozemního moře, přidala na stranu Německa. Británie tehdy ve snaze 

o oslabení nepřítele podpořila arabské povstalce uvnitř Osmanské říše, a to výměnou za 

příslib britského uznání nezávislosti arabských území na Osmanské říši. Jednalo se o oblasti 

dnešní Sýrie, Iráku, Jordánska, Izraele, západního břehu Jordánu a Gazy, a Saudské Arábie 

(Gerner, 1994). 

Současně se ale Británie chtěla zavděčit sionistům, kdy britský ministr zahraničí Arthur 

Balfour napsal vedoucímu představiteli britských sionistů, lordu Rothschildovi: „Vláda Jeho 

Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině a co 

nejvíce se přičiní, aby usnadnila dosažení tohoto cíle, přičemž se jasně rozumí, že nebude 

                                                           
1 Pojem sionismus se používá k označení židovského nacionalismu spojeného s touhou po vlastním státě. 
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učiněno ničeho, co by mohlo porušit občanská a náboženská práva existujících nežidovských 

společenství v Palestině, či práva a politický statut Židů v jakékoliv jiné zemi.“2 

Tato současná podpora Arabů a sionistů měla pro Brity pouze krátkodobý užitek. Bylo jasné, 

že nebude možné uspokojit oba požadavky na státnost. Arabové se cítili oklamáni (po 

skončení 1. světové války byla zveřejněna Sykes-Picotova dohoda3 z roku 1916, ve které si 

Francie a Británie upravily poválečné rozdělení Blízkého východu a která počítala 

s porušením britských slibů Arabům) a přihlíželi vzniku mandátů Společnosti národů 

a budování židovské „národní domoviny“ v Palestině (Čejka, 2005). 

V dubnu roku 1920 byla Společností národů udělena Britům a Francouzům mandátní práva 

(forma mezinárodního poručenství) na Blízkém východě. Británie získala Mezopotámii 

(dnešní Irák) a Palestinu, ze které bylo o rok později vyčleněno Zajordánsko. Francie měla 

Sýrii, z jejíž části v roce 1925 vznikl Libanon. 

Mezitím pokračovala migrace Židů do Palestiny, která se ale setkávala s odporem místních. 

V roce 1929 došlo k prvním masovým protestům, za které mohla frustrace chudších 

arabských obyvatel s prodeji půdy bohatými Araby sionistům, rostoucí nezaměstnanost 

a strach ze sionistů (Čejka, 2005). Svou roli hrály i spory o Zeď nářků a další posvátná místa, 

které byly často velmi politizovány. 

Druhá světová válka a vznik státu Izrael 

Ve 30. letech 20. století Palestina zažila velkou migrační vlnu způsobenou perzekucí Židů 

nacistickým Německem. Následná 2. světová válka, a především události holokaustu, upřely 

pozornost světového společenství na stupňující se židovsko-arabské napětí. V roce 1947 

vytvořila Organizace spojených národů (nástupkyně Společnosti národů) komisi, která měla 

za úkol předložit Valnému shromáždění návrh jeho řešení (Müller, 2004). 

Vzniklý plán zahrnoval ukončení britského mandátu a rozdělení daného území na židovský 

a arabský stát. Město Jeruzalém se mělo dostat pod správu Poručenské rady OSN. Samotná 

komise spolupracovala spíše se sionisty, neboť Arabové považovali celou myšlenku za 

                                                           
2 Jedná se o tzv. Balfourovu deklaraci z 2. listopadu 1917. Diplomaticky se v ní nemluví o židovském státu 

(ale o „národním domovu pro židovský lid“) ani o politických právech „nežidovských společenství 

v Palestině“. Plné znění Balfourovy deklarace je dostupné na: http://www.izraelapalestina.cz/?p=154 (cit. 20. 

3. 2018). 

3 Podle sira Marka Sykese a Francoise Georges-Picota, diplomatů a hlavních protagonistů dohody. 

http://www.izraelapalestina.cz/?p=154
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odporující právu národů na sebeurčení. Plán byl nicméně odhlasován Valným shromážděním 

a dne 15. května 1948 byl oficiálně ukončen Britský mandát a vznikl Stát Izrael. Žádný 

arabský stát ale nevznikl. Egypt, Irák, Jordánsko, Libanon, Saudská Arábie a Sýrie se totiž 

vzepřeli vůli OSN, dostáli svému dřívějšímu slibu a zahájili útok na Izrael, čímž započala 

tzv. první izraelsko-arabská válka. 

Přestože arabské armády disponovaly značnou početní převahou, byly ve srovnání 

s židovskými jednotkami nekoordinované, zastaralé a nezkušené (Rogan, Shlaim a Said, 

2001). Izraelci naopak bojovali s nedostatkem zbraní a vybavení. Tento problém vyřešily 

dodávky z Československa, které jako jediné porušilo mezinárodní embargo. Svou roli při 

tomto rozhodnutí sehrály jednak zásoby zbraní nacházející se v Československu, které 

pocházely z doby druhé světové války (německá výzbroj i zbraně od spojeneckých armád), 

tak i Sovětský svaz (Dufek, Kaplan a Šlosar, 1993). Československo bylo totiž v té době 

přezbrojováno na sovětskou vojenskou techniku a považováno Stalinem za možný nástroj 

narušení amerických a britských zájmů na Blízkém východě. Kromě dodávek zbraní 

spočívala československá pomoc i ve výcviku izraelských vojáků. Například letci 

podstupovali výcvik u Českých Budějovic nebo v Letecké vojenské akademii v Hradci 

Králové. Je vhodné také dodat, že tato výpomoc nepředstavovala první aktivní roli 

Československa v rámci palestinské a izraelské otázky. Československo bylo také jednou 

z jedenácti členských zemí OSN, jejíž reprezentanti byli delegováni do komise, která 

vytvořila plán rozdělení Palestiny.  

Příměří se v rámci první izraelsko-arabské války podařilo zprostředkovat v červnu roku 

1948, a to za pomoci OSN, jejíž mezinárodní vojenští pozorovatelé byli následně v rámci 

vůbec první mírové mise této organizace pověřeni dohledem nad jeho dodržováním (Čejka, 

2005). Netrvalo ovšem ani měsíc. Druhá fáze první izraelsko-arabské války skončila 

v červenci porážkou arabských armád. Území, které mělo podle plánu OSN tvořit arabský 

stát, si rozebrali Egypt (pásmo Gazy), Jordánsko (Západní břeh) a Izrael. Jeruzalém se také 

oproti plánu nestal mezinárodním městem, ale východní část následně spravovalo Jordánsko 

a západní část Izrael. Struktura obyvatelstva se na území v té době již neexistujícího mandátu 

Palestina zásadně změnila. Převládla židovská populace, a to v důsledku útěku nebo vyhnání 

Arabů a židovského přistěhovalectví4. 

                                                           
4 Podpořeného v roce 1950 přijetím klíčového Zákona o návratu, který zaručoval komukoli s židovskými 

kořeny právo imigrovat do Izraele a získat izraelské občanství (Čejka, 2005). 



 

 

17 

 

Předchozí odstavce ukázaly, že okolnosti vzniku Státu Izrael byly velmi dramatické.  Ve 

spojení se zvětšující se mírou antipatie vůči Židům v arabských státech, a naopak vůči 

Arabům v Izraeli, s vážnou situací palestinských uprchlíků v sousedních arabských zemích 

a také s rostoucí soupeřivostí globálních velmocí Spojených států amerických a Sovětského 

svazu, které se snažily posílit svůj vliv v různých částech světa, vznikly podmínky pro 

dlouhodobý konflikt s potenciálem dalece přesáhnout hranice Blízkého Východu. Málem se 

tak skutečně stalo v rámci Šestidenní války v roce 1967 a Jomkippurské války roku 1973, 

kdy se velmoci bipolárního světa přiblížily nebezpečné eskalaci, která v sobě zahrnovala 

i jadernou hrozbu. 

Suezská krize 

V roce 1956 vypukla v důsledku rozhodnutí egyptského prezidenta Násira, velkého odpůrce 

Izraele a západoevropských mocností, znemožnit izraelským lodím proplout Tiranskou 

úžinou (a odstřihnout tak izraelský přístav Ejlát) a znárodnit Suezský průplav tzv. suezská 

krize. Velká Británie, Francie a Izrael následně spojenými silami dosáhli dobytí Sinajského 

poloostrova a pásma Gazy. Ze Sinaje se izraelské jednotky stáhly až v březnu 1957 

a nahradily je mírové jednotky OSN. 

Organizace pro osvobození Palestiny a 60. léta 20. století 

V roce 1964 vznikla Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), která si postupně 

vydobyla postavení nejvýznamnější palestinské exilové organizace. Zároveň zastřešovala 

Obrázek 2: Suezský průprav, Tiranská úžina a izraelská okupace 

Sinajského poloostrova a Gazy v letech 1956 a 1957. 

Zdroj: History-of-Israel.org, 2015 
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řadu menších organizací, mimo jiné organizaci Fatah. Prvním předsedou OOP byl Ahmad 

Šuqajrí, známý hlavně díky své výzvě k zahnání Židů do moře (Čejka, 2005). 

Fatah vznikl v roce 1959, k OOP se tato organizace nicméně připojila až v roce Šestidenní 

války (tj. 1967). Založena byla Mohammedem Jásirem Abdal-Raúf Kudwa Al-Husajním, 

známějším spíše pod pseudonymem Arafat, který se v roce 1969 stal předsedou OOP. Její 

první pokus o teroristický útok se uskutečnil již v lednu roku 1965. Poškodit nový izraelský 

vodovod se jí ale nepodařilo. 

Založení OOP uvítal egyptský prezident Násir. Naopak jordánský král v ní spatřoval možný 

nástroj svého tradičního rivala, Egypta, proti své zemi Jordánsku, které se potýkalo se 

značným počtem palestinských uprchlíků a s jejich separatistickými tendencemi (Čejka, 

2005). Izrael a západní státy vnímaly OOP jako radikální nebo teroristickou organizaci, 

mnoho Arabů a sovětský blok ji naopak označovalo za osvobozeneckou organizaci či odboj. 

OOP nicméně disponovala i silným civilním křídlem, které se staralo o vydávání 

propagačních materiálů, zavedlo svůj systém sociálního zabezpečení, zřídilo zdravotnickou 

organizaci Palestinský červený půlměsíc (v jejímž čele stál mladší bratr Jásira Arafata), 

a také své diplomatické zastoupení v řadě států i pozorovatelskou misi u OSN. OOP také 

měla vlastní Chartu (Palestinská národní charta). Celé území bývalého mandátu mělo podle 

ní být Palestinským státem. Židovství považovala za víru a odmítla jej chápat jako národnost. 

Za Palestince považovala každého, kdo před příchodem sionistů žil v Palestině, tj. včetně 

křesťanů a Židů (Chapman, 2003). Představa státu, kde by lidé všech tří vyznání žili 

v harmonii, kterou na konci 60. let 20. století OOP formálně přijala, ale kvůli jejím tehdejším 

aktivitám nebyla brána vážně. 

Zmíněná Šestidenní válka představovala další z řady eskalací v rámci blízkovýchodního 

konfliktu. Předcházely jí syrsko-izraelské střety na Golanských výšinách a egyptské snahy 

o posílení své pozice na Sinajském poloostrově. Dne 5. června 1967 zahájil Izrael 

preemptivní útok proti svým sousedům (kromě Libanonu). Vojenská operace skončila 

triumfálním vítězstvím Izraele. Dobyl celý Západní břeh včetně Východního Jeruzaléma, 

egyptské pásmo Gazy, celý Sinajský poloostrov, a také porazil syrské jednotky 

v Golanských výšinách. Celkem dobyté území představovalo trojnásobek dosavadní rozlohy 

Izraele. Nejvýznamněji však bylo vnímáno získání Starého města ve Východním 

Jeruzalémě, tj. místa, kde se nacházejí Chrámová hora a Zeď nářků. Čejka (2005, 116) 

spatřuje v Šestidenní válce zlomový okamžik izraelsko-arabského a izraelsko-palestinského 
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konfliktu, neboť byla ukončena „etapa „malého Izraele“ … a začala etapa budování 

„velkého Izraele“, rozšířeného o obsazená území. Právě ta se stala středobodem následného 

izraelsko-palestinského konfliktu a jsou jimi dodnes.“ Palestinci se na okupovaných územích 

začali více radikalizovat. Naskytla se příležitost nejen pro sekulární nacionalisty, ale také 

pro náboženské fundamentalisty s nekompromisním přístupem vůči Izraeli. Situaci také 

vůbec neulehčila výstavba židovských osad pro civilní obyvatelstvo na okupovaných 

územích, která se dostává do rozporu s mezinárodním právem5.   

Jomkipurská válka a Camp David 

Sedmdesátá léta 20. století zaznamenala posun ve směřování OOP. Postupně se odklonila 

od násilných aktivit a v prosinci roku 1974 se Jásir Arafat dokonce zúčastnil zasedání 

Valného shromáždění OSN. OOP také byla schopna zvýšit svůj vliv v důsledku Jomkipurské 

války, a to na úkor Jordánska, kterému do té doby připadala role zástupce palestinského lidu 

(Čejka, 2005). 

Označení dané války je odvozeno od židovského svátku Jom Kipur neboli Dne smíření. 

V tento den, 6. října 1973, zahájili Sýrie a Egypt překvapivý útok na Izrael. Po několika 

krizových dnech se Izraelcům podařilo průběh války otočit. Pomohly rychlé dodávky zbraní 

z USA, které také nakonec přesvědčily Izrael k uzavření příměří (na popud Saúdské Arábie, 

hlavního dodavatele ropy) (Čejka, 2011). V následujících letech se ukázala jako klíčová 

právě americká diplomacie ztělesněná Henrym Kissingerem a jeho kyvadlovou diplomacií.6 

Dne 26. března 1979 byla ve Washingtonu podepsána mírová smlouva mezi Izraelem 

a Egyptem. Na základě tzv. Campdavidské dohody byla jejím signatářům, egyptskému 

prezidentu Anwaru Sadatovi, který na Izrael původně zaútočil, a izraelskému premiérovi 

Menachem Beginovi, který se v mládí ztotožňoval s radikálními postoji, udělena Nobelova 

cena míru. Aby Begin následně uchlácholil ultranacionalisty, zvýšil své úsilí v otázce 

výstavby osad na Západním břehu. Egypt si za svou zradu vůči arabským zemím vysloužil 

                                                           
5 Konkrétně odporuje článku 49 Čtvrté ženevské konvence (1949), která zakazuje transfer civilního 

obyvatelstva z území okupujícího státu na území jím okupované. Haagská konvence o zákonech a obyčejích 

války pozemní (1907) hovoří také o zákazu trvalých změn na okupovaném území, konkrétně např. o zákazu 

konfiskace soukromého majetku. Ústřední je zde chápání okupace jako stavu dočasného a ochrana místního 

obyvatelstva (okupovaného území). 

6 Kyvadlová diplomacie spočívá ve střídavých návštěvách diplomata třetí strany ve státech nacházejících se 

uprostřed sporu ve snaze o usnadnění vyjednávání a řešení konfliktu. 
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dočasné vyloučení z Ligy arabských států a na prezidenta Sadata byl v roce 1981 úspěšně 

spáchán atentát egyptskou radikální opozicí (Čejka, 2005). 

Arabsko-izraelský konflikt a Libanon 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se dějištěm arabsko-izraelského 

konfliktu stal Libanon, který se na rozdíl od ostatních arabských států vyznačoval 

významnou heterogenitou obyvatelstva. Po dlouhou dobu byli navíc jednou z dominantních 

náboženských skupin křesťané. V šedesátých letech se Libanonu přezdívalo Švýcarsko 

Orientu, a to díky hospodářské konjunktuře (Hourani, 1991). Zároveň ale rostlo 

vnitropolitické napětí, způsobené mimo jiné i značným počtem palestinských uprchlíků (jen 

v roce 1948 jich Libanon přijal 110 tisíc) (Čejka, 2005). Z palestinských uprchlických táborů 

často působili bojovníci OOP. Na konci šedesátých let ztratila libanonská vláda kontrolu nad 

jižní částí státu, brzy přezdívanou Fatah Land. V polovině sedmdesátých let proběhla 

v Libanonu občanská válka, ve které se na žádost libanonského prezidenta angažovalo také 

40 000 vojáků Sýrie, která ale konfliktu využila hlavně k posílení svého vlivu na Blízkém 

východě (Čejka, 2005). 

Na palestinské útoky z území Libanonu reagoval Izrael bombardováním hlavních center 

OOP v Libanonu a poté, co v březnu roku 1978 osm členů Fatahu zabilo cestující autobusu 

přímo na izraelském území, také invazí do jižního Libanonu (Čejka, 2005). Situaci 

libanonského konfliktu ovlivnila později i revoluce v Íránu a hlavně podpora, které se 

protiizraelským a protizápadním skupinám dostávalo ze strany Chomejního režimu. Za 

těchto podmínek také vzniklo libanonské hnutí Hizballáh. 

Druhou invazi do Libanonu provedl Izrael v červnu roku 1982. Tentokrát ale postoupila 

izraelská armáda až k Bejrútu, tedy za hranici území, odkud byl Izrael ohrožován frakcemi 

OOP.  Po deset týdnů byl Bejrút ostřelován, přičemž si izraelská armáda a ministr obrany 

Ariel Šaron vysloužili odsouzení ze strany mezinárodního společenství i části izraelské 

veřejnosti. Devadesát procent obětí ostřelování totiž představovalo civilní obyvatelstvo 

(Čejka, 2005). Situaci se podařilo zklidnit až americké diplomacii. Philip Habib, americký 

vyjednavač libanonského původu pověřený Reaganovou administrativou, vyjednal stažení 

syrských jednotek z Bejrútu a odchod OOP z Libanonu (Smith, 2001). V následujících 

letech se o násilí v Libanonu mluvilo hlavně ve spojitosti s hnutím Hizballáh. Občanská 

válka však trvala až do roku 1989, kdy byla na základě iniciativy Ligy arabských států 
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podepsána tzv. Taífská dohoda, která politicky zrovnoprávnila muslimy s křesťany. Syrské 

jednotky z Libanonu nicméně odešly až v roce 2005, tedy po 29 letech. 

První intifáda 

V důsledku nákladné libanonské války se v osmdesátých letech Izrael potýkal s vysokou 

inflací, nezaměstnaností a polarizací společnosti. Palestinci čelili izraelským represím, 

včetně systému kontrolních stanovišť (check-pointů). Také se cítili velmi ohroženi rostoucí 

mírou výstavby židovských osad (Čejka, 2005). Nepokoje vyvrcholily v roce 1987 lidovým 

povstáním, tzv. intifádou. Reakce izraelské armády byla poznamenaná nejednotnými 

rozkazy a nepřipraveností na potlačování nepokojů. Protesty měly formu i bojkotu 

izraelského zboží nebo neplacení daní. Konec první intifády bývá spojován s rokem 1993, 

kdy došlo k podepsání dohody z Osla. 

Dohoda z Osla uznala OOP za zástupce palestinského lidu a právo Izraele na existenci 

v míru a bezpečí. Izrael měl do dubna roku 1994 stáhnout své vojenské jednotky z pásma 

Gazy a Západního břehu. Dohoda ovšem nehovoří o právu Palestinců na vlastní stát. V rámci 

vyjednávání došlo také k historickému setkání zástupců Izraele a Palestinců ve 

Washingtonu, ze kterého pochází tato známá fotografie: 

 

Obrázek 3: Izraelský premiér Jicchak Rabin, americký prezident Bill Clinton a předseda 

OOP Jásir Arafat před Bílým domem, 13. září 1995. 

Zdroj: The Guardian, 2009  
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Druhá intifáda 

Rabin byl v roce 1995 zavražděn židovským extremistou. Jeho nástupci, Benjamin 

Netanjahu a následně Ehud Barak, nebyli schopni v mírových jednáních pokročit. Poté, co 

válečný veterán a pozdější izraelský premiér Ariel Šaron v září 2000 demonstrativně 

v doprovodu tisícovky policistů navštívil Chrámovou horu, začala pět let trvající druhá 

intifáda (Čejka, 2011). Jednalo se opět o vyvrcholení letitých sporů a násilností, které se 

nepodařilo minimalizovat ani v období mírového procesu. Následovala spirála násilí, 

symbolizovaná sebevražednými útoky na straně jedné a protiteroristickými operacemi za 

pomoci těžké vojenské techniky na straně druhé. V následujících letech zahájil Izrael 

výstavbu bezpečnostní bariéry, přičemž nerespektoval hranice Západního břehu ve smyslu 

tzv. zelené linie po Šestidenní válce, ale často zasahoval na palestinská území. 

Během dosavadních let 21. století došlo v izraelsko-palestinském konfliktu k dalším 

eskalacím. Například v letech 2008 a 2009 proběhla válka v Gaze (podrobněji v kap. 2.3 

v souvislosti s výzkumem Kristíny Luskové). Tato diplomová práce se věnuje událostem let 

2012 a 2014, kdy proběhly několikatýdenní boje. Průběhu daných střetů je věnována 

podkapitola 3.1. 

Československo/Česká republika a izraelsko-palestinský konflikt 

Československo bylo již zmíněno v souvislosti s dodávkami zbraní do Izraele během první 

arabsko-izraelské války, kdy jako jediné porušilo embargo. Československá republika se 

také vyznačovala tím, že již o zhruba dvacet let dříve, krátce po svém vzniku, uznala 

židovskou národnost. Úsilí Židů se dostávalo ze strany české inteligence, která měla vlastní 

zkušenosti s bojem za národní uznání, velkých sympatií (Čejka, 2005). Zároveň uznáním 

židovské národnosti došlo k formálnímu početnímu oslabení německé a maďarské menšiny 

(Yegar, 1997). Po druhé světové válce Československo silně podporovalo vznik státu Izrael, 

který následně uznalo pět dnů po jeho vzniku a do dvou měsíců byly navázány diplomatické 

styky (Čejka, 2005). 

K obratu došlo v souvislosti se změnou režimu. Jelikož se brzy ukázalo, že se Izrael 

navzdory snahám východního bloku přiklání k Západu, byly postoje vůči Izraeli a Židům 

přehodnoceny. V roce 1950 byl vydán zákaz vystěhování Židů do Izraele. Antisemitismus 

sehrál svou roli i v rámci politických soudních procesů v 50. letech 20. století (Yegar, 1997). 

Například Rudolf Slánský byl odsouzen jako agent sionismu a zrádce. Místo do Izraele se 

dovážely zbraně do arabských zemí, hlavně do Egypta. Po vypuknutí Šestidenní války 
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Československo spolu s ostatními satelitními státy Sovětského svazu formálně přerušilo 

diplomatické styky s Izraelem. V období normalizace nepovolovalo izraelským občanům 

vstup na své území. Naopak od roku 1976 působilo v Československu zastupitelstvo OOP, 

kterému byl o 7 let později udělen statut diplomatické mise.7 

Ke změně došlo na přelomu 80. a 90. let 20. století, opět v návaznosti na změnu režimu. 

Diplomatické styky s Izraelem byly obnoveny v únoru roku 1990. Vzájemné vztahy ovšem 

brzy utrpěly prodejem tanků T-72 do Sýrie (Yegar, 1997). Další sporný bod představují 

problémy s navracením majetku, který byl Židům odcizen Německem během druhé světové 

války nebo zestátněn komunistickým režimem.  

2.2 Zahraniční výzkumy 

Tato podkapitola předkládá vybrané výzkumy rámcování arabsko-izraelského konfliktu, 

které provedli zahraniční akademici. Jsou představeny různé přístupy, konkrétně ilustrující 

rozmanitost na poli studia rámcování nastíněnou v předchozí kapitole této diplomové práce. 

Největší pozornost je věnována závěrům výzkumů. Konkrétně to znamená zejména 

představení vzešlých rámců. Typická je zde dualita – oběť a agresor, právo a nespravedlnost, 

expanzionismus (útok) a obrana, malý David a velký Goliáš, apod. - vycházející ze samotné 

podstaty konfliktů, obecně chápaných jako střetů protichůdných směrů, názorů či stran.  

2.2.1  Výzkum Williama Gamsona    

William Gamson (1992) v rámci své rozsáhlé studie zkoumal mediální diskurz zastoupený 

televizními stanicemi, novinami, názorovými sloupky a redakčními karikaturami. Sám 

upozorňuje na to, že veřejný diskurz musí být zkoumán historicky, neboť jej nelze oddělit 

od kontextu. Mediální diskurz je neustále se vyvíjející příběh, jehož začátek je ovšem velmi 

složité určit. Samotný výběr určitého data totiž reflektuje to, jak je zkoumaná problematika 

rámcována. Je považováno za počátek arabsko-izraelského konfliktu období před 2 tisíci 

lety? Nebo spíše 19. století v souvislosti se začátkem sionistického hnutí či rok 1948 a vznik 

státu Izrael? Jelikož Gamson v rámci svého výzkumu uskutečňoval skupinové debaty na 

daná témata, stanovil si začátek příběhu arabsko-izraelského konfliktu po konci 2. světové 

                                                           
7 V současnosti mají v České republice své ambasády Izrael i Palestina. Česká republika má v Izraeli také 

velvyslanectví, zatímco v souvislosti s Palestinou se hovoří o Styčném úřadu, který sídlí v Ramalláhu. 
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války. Účastníci diskuzí konaných v polovině 80. let minulého století se tak mohli bavit 

o událostech, ke kterým došlo za jejich života. 

Zkoumanými mediálními příspěvky bylo večerní zpravodajství televizních stanic ABC, CBS 

a NBC. Dále se jednalo o články z časopisů Time, Newsweek a U.S. News and World Report. 

Karikatury a názorové sloupky pocházely vždy z deseti deníků s nejvyššími náklady 

v každém z pěti regionů USA – severovýchod (např. New York Times, Washington Post), 

jihovýchod (Atlanta Journal, Baltimore Sun), jihozápad (Houston Post, Dallas Morning 

News), středozápad (Chicago Tribune, Kansas City Star) a západ (Los Angeles Times, San 

Francisco Chronicle). 

Mediální příspěvky pocházely z devíti časových milníků: 

 květen 1948 - vyhlášení nezávislého státu Izrael, 

 listopad 1956 - Sinajská válka (Suezská krize), 

 červen 1967 - Šestidenní válka, 

 říjen 1973 - Jomkipurská válka, 

 listopad 1977 - návštěva egyptského prezidenta as-Sádáta v Jeruzalémě, 

 září 1978 - dohoda z Camp Davidu, 

 říjen 1981 - atentát na Anvara as-Sádáta, 

 září – říjen 1982 - vyslání mírových složek do Libanonu (tzv. peacekeeping), 

 únor – březen 1988 - kyvadlová diplomacie amerického ministra zahraničí George 

Schultze a navržení mezinárodní mírové konference. 

Gamson (1992) představil 5 rámců, a to rámec znesvářených sousedů, rámec strategických 

zájmů, rámec arabské neústupnosti, rámec izraelského expanzionismu a rámec dvojího 

osvobození. Stručně je lze charakterizovat následovně:  

Znesváření sousedé 

Obě strany arabsko-izraelského sporu se cítí ukřivděně a nacházejí se v opakujícím se cyklu 

útoků a protiútoků, které konflikt udržují při životě. Ani jedna si nezaslouží příliš sympatií 

a Američané by se měli spíše starat o nevinné přihlížející, kteří trpí kvůli neochotě obou 

stran činit ústupky, zapomenout na staré rány a uzavřít mír. Velké nebezpečí představuje 
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možnost rozšíření konfliktu. USA by se měly pokusit zprostředkovat vyřešení konfliktu, ale 

neměly by se přímo zapojit do bojů na Středním východě. 

Strategické zájmy 

Události na Středním východě představují rozehranou partii šachu mezi USA a Sovětským 

svazem. Ten se snaží rozšířit svůj vliv v daném regionu a zneužívá k tomu arabsko-

izraelského konfliktu. Hlavní otázkou tedy je nejvhodnější podoba americké zahraniční 

politiky na Středním východě s cílem znemožnit úspěch Sovětského svazu. Bez sovětského 

vlivu by bylo možné arabsko-izraelský konflikt vyřešit, nebo alespoň zabránit jeho šíření. 

V opačném případě by došlo k narušení rovnováhy moci a oslabení Západu. 

Arabská neústupnost 

Souboj Davida s Goliášem. Několik milionů Izraelců proti stovkám milionů Arabů, kteří se 

snaží zatlačit Židy do moře a zničit stát Izrael. Ten ale nedopustí, aby se opakovaly události 

druhé světové války. Organizace spojených národů nepůsobí jako neutrální rozhodčí se 

zájmem o mír, ale jako nástroj v područí arabských států. Za spor je zodpovědná zatvrzelost 

Arabů a jejich odmítání uznat právo Izraele na jeho existenci. Návštěva egyptského 

prezidenta as-Sádáta byla historickým průlomem, ale jeho postoj se v arabském světě 

nesetkal s velkým ohlasem. USA mají morální povinnost pomoci Izraeli přežít 

v nehostinném prostředí. 

 

Obrázek 4: Karikatura znázorňující rámec Arabské neústupnosti 

 Zdroj: The Detroit News, 11. října 1973 In Gamson, 1992, 212 
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Izraelský expanzionismus 

Izrael je expanzionistický osadnický stát, který slouží jako americký nástroj kontroly 

přírodních zdrojů a obyvatelstva Středního východu. Členové Organizace pro osvobození 

Palestiny bojují za svobodu, přičemž užívají pouze prostředků dostupných lidu bez státu. 

As-Sádát je zrádce, který nechal Palestince a jejich arabské spojence napospas cizímu prvku 

vybavenému nejnovější americkou technologií. Za spor je zodpovědná zatvrzelost Izraelců, 

jejich touha po větším území a snaha USA ovládat Střední východ. 

Dvojí osvobození 

Na Středním východě se nacházejí dvě osvobozenecká hnutí, z nichž obě mohou vznést 

legitimní nárok na sporné území. Řešení konfliktu musí zohlednit právo obou národů na 

sebeurčení. Izrael a Palestina musí dojít ke kompromisu. Arabští zástupci musí akceptovat 

právo Izraele na existenci a zároveň Izrael musí uznat, že řešení konfliktu s sebou přinese 

vznik palestinského státu. USA by se měly zasadit o takový kompromis a zajistit, že oba 

národy budou mít možnost žít ve vlastních státech uvnitř bezpečných hranic. 

Rozdíl mezi rámcem dvojího osvobození a rámcem znesvářených sousedů spočívá v tom, že 

zatímco ten první vyzdvihuje oprávněnost obou stran konfliktu, ten druhý poukazuje na jeho 

nesmyslnost, kdy ani jedna ze stran nemá dostatek rozumu spor ukončit. 

Následující graf znázorňuje procentní zastoupení jednotlivých rámců ve zkoumaných letech. 

Zahrnuty do něj byly pouze karikatury, nicméně podle Gamsona (1992) vykazovaly ostatní 

zkoumané mediální příspěvky velmi podobné trendy. 

 

Graf 1: Poměrné zastoupení jednotlivých rámců. 

Zdroj: Gamson, 1992, 55 
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Nejvýraznějším byl rámec znesvářených sousedů, který se během daného čtyřicetiletého 

zkoumaného období objevil v polovině z celkem 390 zkoumaných karikatur. V 50. až 70. 

letech minulého století upozorňovalo mnoho karikatur na ropu a roli Sovětského svazu. 

Častý byl rámec strategických zájmů, znázorněný na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5: Rámec strategických zájmů. 

Zdroj: neuvedeno In Gamson, 1992, 211 

Dalším významným rámcem byl rámec arabské neústupnosti. Ten byl v roce založení státu 

Izrael (1948) dokonce dominantní. V souvislosti s izraelskou invazí do Libanonu (1982) byl 

ovšem předčen rámcem izraelského expanzionismu. Tyto dva rámce se na rozdíl od ostatních 

staví na jednu či druhou ze stran, které se konfliktu přímo účastní. 

2.2.2 Výzkum Gadiho Wolfsfelda 

Gadi Wolfsfeld dlouhodobě působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a zajímá se o vztah 

politiky a médií. Ve své knize Wolfsfeld (1997) předkládá analýzu mediálního zpravodajství 

o třech konfliktech, jichž se účastnil Izrael. Zkoumal, jak izraelská média informovala 

o domácích sporech ohledně ratifikace dohod z Osla. Dále se věnoval pokrytí první intifády 

izraelskými a americkými médii. Třetí zkoumanou událostí byla válka v perském zálivu, kdy 

se zaměřil na vliv vztahu mezi médii, armádou, vládou a dalšími politiky na to, jak americká 

média o této válce informovala. Zkoumal nejen mediální obsahy, ale také podnikl rozhovory 

s novináři, aktivisty a politickými zástupci (izraelskými, palestinskými a americkými), které 
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se zaměřily na vztah mezi účastníky konfliktu a novináři. Tyto tři analýzy totiž slouží 

k ilustraci Wolfsfeldova modelu politické soutěže, který pracuje s tezí, že média jsou 

součástí politického procesu, a ne pouhými přihlížejícími. Mohou zastávat roli advokáta 

utlačovaných (jako v případě intifády), věrného služebníka vládnoucí garnitury (válka 

v zálivu), zprostředkovatele (dohody z Oslo), nebo hlídacího psa. 

Výzkum Gadiho Wolfsfelda je spolu se závěry Williama Gamsona (1992) zásadní pro 

výzkumy v následujících podkapitolách. Wolfsfeld (1997) do problematiky rámcování 

blízkovýchodního konfliktu vnesl hlavně formulaci dvou základních rámců, a to rámce práva 

a pořádku a rámce nespravedlnosti a odporu. Jedná se o soupeřící rámce, vyjadřující postoje 

té či oné strany. Vzešly z analýzy reprezentace první intifády v izraelských a amerických 

médiích. Rámec práva a pořádku je spjatý s izraelským úhlem pohledu, zatímco se rámec 

nespravedlnosti a odporu staví na palestinskou stranu. 

Rámec práva a pořádku shledává příčinu první intifády v arabských pokusech o zničení státu 

Izrael, případně v negativním vlivu okolních arabských států na palestinskou populaci. 

Zastává názor, že Izrael se musí postavit vlně násilí a ochránit životy a majetek Izraelců 

a Palestinců. Využívá metafory časované bomby, soustředí se na násilí páchané Palestinci 

a vykresluje Organizaci za osvobození Palestiny jako teroristickou organizaci, která místní 

obyvatelstvo vybízí k neposlušnosti a podněcuje k násilí. Po vizuální stránce jsou 

charakteristické například obrazy zamaskovaných Palestinců, kteří hází kameny nebo 

Molotovovy koktejly na zaparkovaná auta, nebo kteří vojensky pochodují, samozřejmě 

ozbrojeni. 

Rámec nespravedlnosti a odporu naopak shledává příčinu první intifády v nevybíravé 

politice Izraele, konkrétně v jeho brutální okupaci Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. 

Palestinci se musí bránit izraelské okupaci, jsou stavěni do role obětí bojujících za svá práva. 

Izrael je vykreslován jako brutální utlačitel, imperialista a rasista. Pro tento rámec jsou 

typické například obrazy izraelských vojáků, kteří bijí palestinské mladíky, nebo obrazy 

palestinských dětí či mládeže házejících kameny. Symbolickým obrazem může být 

i fotografie Skalního dómu, nacházejícího se na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Ústředním 

principem je pro tento rámec spravedlnost a právo na sebeurčení palestinského lidu. 

Podle Wolfsfelda (2011) nejsou rámec práva a pořádku a rámec nespravedlnosti a odporu 

specifické pouze pro izraelsko-palestinský konflikt. Ve své obecnější podstatě mohou být, 
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a také často jsou, identifikovatelné v mediálním pokrytí různých demonstrací, nepokojů či 

protestů. 

2.2.3 Výzkum Annelore Deprez a Karin Raeymaeckers 

Annelore Deprez a Karin Raeymaeckers (2010) se zaměřily na rámcování první a druhé 

intifády, tedy období na přelomu 80. a 90. let 20. století a prvních pěti let 21. století. Provedly 

kvantitativní analýzu vlámského tisku zaměřenou na Wolfsfeldovy (1997) rámce, které 

přizpůsobily k reprezentaci daných dvou konfliktů. 

První intifáda se vyznačovala převahou rámce nespravedlnosti a odporu. Intifáda je v tomto 

pojetí chápána jako možnost Palestinců bránit svá práva, přičemž příčinou a původcem 

celého konfliktu je Izrael a jeho expanzionismus. Opět se zde nabízí alegorie Davida 

a Goliáše, v tomto případě jsou v roli obra Izraelci, imperialisti po zuby vyzbrojení 

nejmodernějšími zbraněmi za pomoci Spojených států amerických. Hlavním cílem 

Palestinců, kteří jsou stavěni do role mučedníků, je jejich osvobození a posílení práv, stažení 

Izraelců z okupovaných území a vznik vlastního státu podle palestinských podmínek. 

Druhá intifáda se naopak vyznačovala dominancí rámce práva a pořádku. V tomto pojetí 

jsou Palestinci strůjci násilí, neustále porušují zákony a spolu s okolními arabskými státy 

usilují o zničení státu Izrael. Příznačná je vysoká míra nedůvěry v Palestince, čímž jsou 

legitimizovány kroky izraelské vlády mířící na zvýšení bezpečnosti, jako jsou zákazy 

vycházení či různé blokády. Palestinci jsou stavěni do role teroristů, zatímco Izraelci se snaží 

zabránit opakování událostí druhé světové války a ochránit židovskou kulturu. Případný 

palestinský stát by měl vzniknout podle izraelských podmínek. 

Je zřejmé, že se jedná o zásadní obrat v reprezentaci izraelsko-palestinského konfliktu mezi 

první a druhou intifádou. V jejich mezidobí došlo k zásadní události, která na rámcování 

tohoto konfliktu (a arabské populace) měla velký vliv, a to k teroristickým útokům 11. září 

2001 ve Spojených státech amerických. Vlivu této události na americký tisk se hlouběji 

věnovala Susan Ross. 
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2.2.4  Výzkum Susan Ross8 

Susan Ross (2003) se ve svém článku věnovala rámcování izraelsko-palestinského konfliktu 

v úvodnících New York Times. Zaměřila se na období 13 měsíců obklopujících teroristické 

útoky spáchané 11. září 2001 (březen 2001 – březen 2002). Cílem jejího výzkumu bylo 

zjistit, jakým způsobem se tato kataklyzmatická událost projevila na komentářích 

amerických médií o daném konfliktu. 

Ve svém výzkumu se opírala o teorii mediálních účinků, sociální konstruktivismus a teorii 

rámcování. V úvodní části vysvětlila podstatu rámcování, přičemž vycházela z autorů jako 

Robert Entman (1993). Podrobněji se věnovala pracím Wolfsfelda (1997) a Gamsona 

(1992), představeným v předchozích podkapitolách této diplomové práce, a také práci 

Tamar Liebes (1992). Liebes (1992) se zabývala mechanismy rámcování a tím, jakou roli 

pro americké novináře hraje to, že se USA izraelsko-palestinského konfliktu přímo 

neúčastní. Došla k závěru, že se v takovém případě novináři cítí méně omezováni a čelí méně 

morálním dilematům. 

Pomocí kvalitativního čtení doplněného o kvantitativní popis analyzovala Rossová 

nepodepsané úvodníky deníku New York Times. Výběr úvodníků zdůvodnila tím, že 

vyjadřují postoj redakce a zároveň vytvářejí kontext, ve kterém čtenáři dekódují 

zpravodajství. Zároveň úvodníky naznačují důležitost tématu. Zahrnula do svého výzkumu 

celkem 34 úvodníků, které rozdělila do sedmi kategorií podle dominantního rámce. Zde byla 

vidět inspirace zmíněnými výzkumy. Kromě rámce strategického zájmu zahrnula i tři rámce 

spravedlnosti – izraelská potřeba spravedlnosti (arabská neústupnost), palestinská potřeba 

spravedlnosti (izraelský rasismus) a dvojí spravedlnost. Poslední tři rámce nazvala 

nepřátelskými (agresivními) rámci – izraelská agrese, palestinská agrese a znesváření 

sousedé. Zabývala se i rolemi hlídacího psa, advokáta, zprostředkovatele a služebníka (podle 

Wolfsfelda, 1997). 

Pro tuto diplomovou práci je nicméně nejdůležitější závěr, že zatímco útoky 11. září 2001 

neovlivnily četnost úvodníků věnovaných izraelsko-palestinskému konfliktu, přinesly 

s sebou posun dominantního rámce, a to v tom smyslu, že po dobu několika týdnů po útocích 

bylo na izraelsko-palestinský konflikt ve větší míře nahlíženo z pohledu strategických zájmů 

                                                           
8 Následující podkapitoly 2.2.4 až 2.2.6 byly doslovně převzaty z autorčiny seminární práce, která byla 

odevzdána v zimním semestru akademického roku 2016/2017 v rámci předmětu JJM336 Kapitoly z dějin 

studia médií na Univerzitě Karlově. 
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Spojených států amerických na Blízkém východě. Obecně pak bylo pro úvodníky deníku 

New York Times charakteristické depersonalizovat Palestince a stavět je do role agresorů, 

nikoli obětí. V případě násilných aktivit ze strany Izraele pak autoři úvodníků často pracovali 

s rámcem práva a pořádku.  

2.2.5  Výzkum Mohamada Elmasryho 

Mohamad Elmasry (2009) se zaměřil na podobné období jako Susan Ross, ovšem o několik 

měsíců delší, konkrétně rok před 11. zářím 2001 a rok poté. Stejně tak jako Ross zahrnul do 

svého výzkumu deník New York Times. Dále přidal ještě deník Chicago Tribune. Zatímco 

se Ross věnovala úvodníkům, Elmasry zahrnul veškeré novinové příspěvky. 

Zatímco se Ross ve svém teoretickém úvodu věnovala zejména třem vybraným výzkumům, 

Elmasry nejprve na základě již provedených studií od různých autorů (mezi nimi i zde 

rozebíraní Ross (2003), Noakes a Wilkins (2002)) nabízí chronologický přehled toho, jakým 

způsobem od konce 70. let 20. století americká média informovala o izraelsko-palestinském 

konfliktu. Teprve v dalším oddílu vytváří teoretický rámec pro svůj vlastní výzkum. Po 

stručném shrnutí rámcování (stejně jako Ross vychází z Entmanovy práce z roku 1993), 

představuje svou konceptualizaci legitimizace a delegitimizace, která podle něj může 

„usnadnit porozumění americkému zpravodajství o izraelsko-palestinském konfliktu 

a dalších násilných politických konfliktech“ (Elmasry, 2009, 8). Uvádí tři typy 

(de)legitimizace (ospravedlnění, odsouzení a upřednostnění) a dále způsoby, jakými něco 

ospravedlnit, odsoudit, nebo na něco upozornit či to vyzdvihnout. Svůj výklad doplnil 

konkrétními příklady ze zkoumaných novinových článků. Svůj výzkum tedy Elmasry staví 

na myšlence, že média svůj bias promítají přes legitimizaci/delegitimizaci, ke které dochází 

skrze proces rámcování. 

Elmasry se zaměřil na novinové příspěvky přinášející zprávy o izraelských nebo 

palestinských obětech. Stanovil si tři hypotézy, které reflektovaly závěry předchozích 

výzkumů hovořících o pro-izraelském postoji amerických médií. Porovnáním databáze 

organizace Middle East Policy Council, která obsahuje data o zemřelých v souvislosti 

s izraelsko-palestinským konfliktem, a článků informujících o jejich smrti uveřejněných 

v New York Times a Chicago Tribune, získal potřebné články pro svou obsahovou analýzu, 

přičemž články rozdělil do tří skupin podle toho, zdali informovaly pouze o izraelských 

obětech, pouze o palestinských obětech, anebo o obětech z obou stran. 
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Elmasry došel k velmi podobným závěrům jako Susan Ross. New York Times a Chicago 

Tribune podle něj legitimizovali násilné kroky Izraele, a to implicitním obhajováním 

izraelského násilí jako nutné obrany a obecně poskytováním více prostoru izraelskému 

pohledu. Palestinské násilnosti byly naopak delegitimizovány a implicitně odsuzovány. 

2.2.6 Výzkum Johna Noakese a Karin Wilkins 

Na rozdíl od předchozích autorů se Noakes a Wilkins (2002) zaměřili pouze na jednu stranu 

konfliktu. Do svého výzkumu zahrnuli zpravodajství New York Times a Associated Press 

mezi lety 1984-1998, tedy dřívější období než předchozí dva výzkumy. Stejně tak jako 

u Elmasryho se i zde autoři zabývali otázkou legitimizace, ovšem v tomto případě pohledem 

společenských hnutí a pozornosti, jakou jim média věnují na základě významných událostí. 

Uvádějí, že společenská hnutí mají ztížený přístup k médiím, a proto se často uchylují 

k dramatickým činům, aby upoutala jejich pozornost. To ovšem s sebou nese i to, že budou 

rámcována epizodicky, což zamezí širšímu pochopení podstaty daného hnutí. Zároveň 

čerpali z výzkumů, které se zabývaly obrazem Palestinců a Arabů v amerických médiích, 

konkrétně i z práce Tarika Elseewiho (1998), ve které zjistil, že Palestinci byli spíše 

označováni za násilníky a teroristy. Příčiny viděl mimo jiné v tom, že novináři psali své 

články spíše z Izraele a USA, než z palestinského území. Noakes a Wilkins se také zajímali 

o to, jaké faktory ovlivňují rámcování palestinského hnutí v amerických médiích, včetně 

novinářských zvyklostí a praktik, dominantních ideologií, aktivit palestinského hnutí a změn 

sociálního a politického kontextu, ve kterém je dané hnutí aktivní. 

Noakes a Wilkins nejprve zjišťovali, s jakou frekvencí se objevovaly články věnující se 

palestinské otázce. Stejně jako Elmasry se i zde museli vzhledem k vysokému počtu textů 

uchýlit k náhodnému výběru. Vyselektovali deset článků na jedno médium pro každý 

z patnácti zkoumaných roků (tj. celkem 300 textů), ve kterých se zabývali jak zdroji, kterých 

novináři využívali, tak rámci, kterých identifikovali sedm, z nichž tři byly negativní a čtyři 

pozitivní. Negativní rámce označovaly Palestince za teroristy, za násilné nebo militantské 

agresory, nebo za zdroj všech problémů. Pozitivní rámce je naopak označovaly za oběti, 

OOP označovaly za legitimní entitu a snahu Palestinců o zřízení vlastního státu za 

oprávněnou. Poslední pozitivní rámec se týkal práva na sebeurčení. 

Do zkoumaného období v tomto případě spadají dvě důležité události, a to vypuknutí první 

intifády a podepsání dohody z Osla. Začátek první intifády podle závěrů Noakese a Wilkins 

znamenal zvýšenou pozornost vůči palestinské otázce. Palestinci byli také v menší míře 
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zobrazováni jako teroristé a jejich boj za nezávislost byl ve větší míře považován za 

opodstatněný. Nicméně celkově ve zkoumaném vzorku stále převažovalo rámcování 

Palestinců jako agresorů. 

Uznání Arafata jako legitimního zástupce Palestinců ze strany USA a Izraele v rámci 

vyjednávání dohody z Osla s sebou přineslo zvýšení míry využívání palestinských zdrojů 

a charakterizování palestinských snah o autonomii jako opodstatněných a spravedlivých. 

Hlavním závěrem této podkapitoly je tedy to, že společenské a politické změny mají vliv na 

rámcování a mediální rámcování nelze oddělit od společenského a politického kontextu. 

2.3 Rámcování v českém prostředí – výzkum Kristíny Luskové 

Kristína Lusková (2013) se ve své rigorózní práci zaměřila na události druhé libanonské 

války v roce 2006 a války v Gaze v letech 2008 a 2009. Přímým účastníkem prvního 

zkoumaného konfliktu bylo hnutí Hizballáh, které v polovině července roku 2006 zahájilo 

útok na Izrael, a to jak vzdušnými raketami, tak i na zemi, přičemž pozemní jednotka zabila 

tři izraelské vojáky a další dva unesla. Izrael reagoval námořní a vzdušnou blokádou a vyslal 

pro zadržené vojáky pozemní jednotky do jižního Libanonu. Následně došlo k otevřené 

válce, kdy Hizballáh podnikl další raketové útoky a Izrael zahájil pozemní ofenzivu. 

K ukončení bojů došlo až v polovině srpna roku 2006, čemuž předcházelo přijetí rezoluce 

č. 1701 Radou bezpečnosti OSN. Měsíc bojů si vyžádal více než 1300 obětí a měl za 

následek obrovské materiální škody a 120 000 uprchlíků. Izraeli se nepodařilo osvobodit 

unesené vojáky a kvůli nepřiměřenému užití vojenské síly čelil silné mezinárodní kritice. 

Libanon utrpěl vysoké ztráty (materiální i na životech), přičemž byl tento konflikt 

nejničivějším od konce občanské války v roce 1990. 

Válka v Gaze v letech 2008 a 2009 představuje jeden z mnoha střetů v dlouhé historii 

izraelsko-palestinského konfliktu. Ústřední roli v něm hrálo hnutí Hamás (považované 

některými státy, včetně Spojených států amerických, za teroristickou organizaci), které 

v roce 2007 z pásma Gazy vytlačilo umírněnější hnutí Fatah. V listopadu roku 2008 zahájilo 

raketové útoky na území Izraele, a to jako odpověď na zabití svých šesti ozbrojenců 

izraelskou armádou. Následně násilí eskalovalo a koncem prosince roku 2008 byla ze strany 

Izraele zahájena operace Lité olovo, která spočívala v leteckých úderech a následné pozemní 

invazi. Válka skončila po třech týdnech vyhlášením příměří. Izrael i v tomto případě čelil 

mezinárodní kritice kvůli vysokému počtu palestinských obětí z řad civilistů. Navíc údajně 

použil bílý fosfor. 
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Lusková (2013) analyzovala obsahy deníků Mladá fronta DNES a Právo v obdobích 

korespondujících s výše popsanými událostmi. Své hypotézy, týkající se míry mediální 

pozornosti a použitých rámců, potvrdila nebo vyvrátila za pomoci kvantitativní obsahové 

analýzy. Na základě kvalitativní analýzy následně identifikovala pět specifických 

mediálních rámců. 

2.3.1  Kvantitativní výzkum 

Jelikož válka v Libanonu trvala o 12 dní déle než válka v Gaze, byla jí co do celkového počtu 

článků věnována větší pozornost. Vliv měly také další atraktivní události. V době, kdy 

probíhala válka v Gaze, se Česká republika stala předsednickým státem Rady Evropské unie 

a také se odehrávala plynová krize, zapříčiněná spory mezi Ruskou federací a Ukrajinou. 

Válce v Gaze věnovaly MF Dnes a Právo přibližně stejnou míru pozornosti. Výrazně se ale 

tyto deníky lišily v práci s titulními stranami a na nich obsaženým obrazovým materiálem. 

Lusková (2013, 47) usuzuje, že „MF Dnes klade větší důraz na atraktivní obrazový materiál 

na své titulní straně a využívá jej k upoutání pozornosti čtenářů.“ Tuto myšlenku podpírají 

i data o zpravodajství o válce v Libanonu. Na titulní straně Práva figurovalo o tomto 

konfliktu 21 článků. V případě MF Dnes to bylo o šest méně. Počet použitých obrázků byl 

ovšem srovnatelný, 12 ku 11 (ibid). Poměrově je tedy obrazový materiál významnější na 

titulních stranách MF Dnes. 

Další rozdíl se objevil v práci se zdroji. Oba deníky nejčastěji u obou konfliktů citovaly či 

parafrázovaly politické představitele (v případě Práva představovali 46,4 % všech zdrojů, 

u MF Dnes 41,7 %). MF Dnes dále často cituje civilisty (15,2 %), Právo naopak čerpá ze 

zahraničních médií (15,7 %) a armádních zdrojů (10,7 %) (Lusková, 2013, 47). Co se týče 

vizuálu, dominovaly vždy obrazy devastačních následků daných konfliktů na civilní 

obyvatele, přičemž převažovaly palestinské nebo libanonské subjekty.  

Čtenáři obou deníků byli informováni zejména o situaci ve válečné zóně, tedy 

o probíhajících bojích, postupech vojsk, počtech obětí atd. Dále se mohli dočíst o reakcích 

mezinárodního společenství a diplomatických vztazích či snahách o řešení konfliktu. 

Překvapivě minimum pozornosti bylo věnováno mezinárodnímu právu a problematice 

lidských práv a jejich porušování. O politice České republiky v souvislosti 

s blízkovýchodním konfliktem se psalo ve významné míře pouze v období korespondujícím 

s naším předsednictvím Rady Evropské unie. Ke zdomácnění zpráv docházelo tedy hlavně 

v případě války v Gaze. 
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Kristína Lusková dále ve svém kvantitativním výzkumu navázala na práci Gadiho 

Wolfsfelda (1997), respektive Annelore Deprez a Karin Raeymaeckers (2010). Pracovala 

s pěti kategoriemi vymezujícími rámec práva na obranu a rámec izraelské agrese. Čtyři 

z nich se vztahovaly na verbální text a charakterizovaly dané rámce ohledně označování 

stran konfliktu, personalizace obětí, přisuzování odpovědnosti za válku a naznačování řešení 

a dopadů. Poslední kategorie pracovala s vizuálním obsahem.  

Analýza provedená Kristínou Luskovou odhalila, že Právo bylo ve verbálním zpravodajství 

o blízkovýchodním konfliktu poněkud vyváženější. V případě MF Dnes jasně dominoval 

proizraelský rámec práva na obranu. Druhá libanonská válka byla nicméně verbálně 

rámcována proizraelsky oběma deníky. Válka v Gaze byla také rámcována silně 

proizraelsky, ovšem pouze ze strany MF Dnes. Právo v tomto případě využívalo zejména 

propalestinského rámcování, tj. rámce izraelské agrese. 

Velkým přínosem výzkumu K. Luskové je zjištění, že na rozdíl od proizraelského verbálního 

rámcování byl konflikt po vizuální stránce rámcován jako výsledek izraelské agrese. 

Propalestinské rámcování bylo mnohem výraznější v případě války v Gaze, a to u obou 

deníků. Nejčastěji se jednalo o fotografie zachycující oběti blízkovýchodního konfliktu 

a materiální škody na jejich domovech. Verbální složka byla ovlivněna často citovanými 

izraelskými zdroji. 

2.3.2  Kvalitativní výzkum 

Pro kvalitativní analýzu vybrala Lusková názory a komentáře uveřejněné na stranách deníků 

MF Dnes a Právo. U těchto mediálních příspěvků předpokládala „jednoznačnější zaujetí 

stanoviska a vyjádření vyhraněnějších pozic“ (Lusková, 2013, 65). Následně identifikovala 

pět rámců, kterými dané dva deníky blízkovýchodní konflikt rámcovaly a jejichž stručná 

charakteristika následuje (Lusková, 2013): 

Rámec naplněného poháru izraelské trpělivosti 

V tomto pojetí jsou za příčinu konfliktů považována hnutí Hamás a Hizballáh, která svým 

teroristickým chováním, při kterém zneužívají palestinský a libanonský lid, nedávají Izraeli 

jinou možnost než se jejich agresi postavit. Musí tak učinit i přes odsouzení ze strany 

mezinárodního společenství. Jeho cílem jsou teroristé – vojenské cíle, přičemž Izrael usiluje 

o minimalizaci civilních obětí. Nelze jim ale zcela zabránit. Hamás a Hizballáh na druhou 
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stranu cíleně míří na civilní obyvatelstvo (zejména formou raketových útoků). Pohár 

trpělivosti Izraele přetekl, neboť již toto nadále nehodlá tolerovat.   

Rámec izraelské brutality 

Jako protipól rámce naplněného poháru izraelské trpělivosti slouží rámec izraelské brutality, 

který prezentuje Izrael jako hlavního agresora, který svou okupací pásma Gazy, výstavbou 

židovských osad na palestinském území, výstavbou zdi (bezpečnostní bariéry), kolektivními 

tresty a bezpočtem kontrol sužuje palestinský národ a odsuzuje jej k chudobě. Útoky a únosy 

jsou tak opodstatněným vyjádřením odporu, přičemž jich Izrael využívá jako záminky 

k zahájení vlastní ofenzívy a k zavedení dalších represivních opatření. Hamás a Hizballáz 

nejsou v tomto pojetí teroristy, ale hnutími těšícími se podpoře vzešlé z demokratických 

voleb. Izrael naopak nedodržuje rezoluce OSN a odmítá jakýkoliv kompromis.  

Rámec střetu civilizací 

V tomto případě se jedná o rámec postavený na dichotomii my vs. oni. Západní civilizace 

vs. islámský svět. Demokracie vs. terorismus. Izrael jako civilizovaný, vyspělý 

a mírumilovný demokratický stát. Hamás a Hizballáh jako extrémisté, islamisté a teroristé, 

jejichž jediným cílem je vymazat Izrael z mapy. Izrael jako spojenec Spojených států 

amerických a Hamás a Hizballáh jako nástroje Íránu. Tento rámec je tak možné považovat 

za proizraelskou variantu následujícího rámce. 

Rámec mocenských zájmů 

Rámec mocenských zájmů totiž také operuje s podporou jiných států. Není ale čistě 

proizraelský, může zastávat i prolibanonskou nebo propalestinskou pozici nebo považovat 

obě strany za rovnocenné (stejně neústupné a nesmiřitelné). Klíčovým aspektem tohoto 

rámce jsou strategické zájmy a ropa. Írán využívá Hamásu a Hizballáhu k získání lepšího 

regionálního postavení. Izrael se nachází v područí Spojených států amerických a slouží 

k ochraně zájmů naftařských společností. Druhá libanonská válka a válka v Gaze tak 

představují pouhou partii ve hře větších a mocnějších států bojujících za své vlastní zájmy.    

Rámec Divokého západu 

Poslední rámec prezentuje Blízký východ jako Divoký západ. Je to území bez pravidel, 

divočina, místo, kde platí zákony džungle. Evropané pyšnící se svými humanistickými 

ideály ve své naivitě nedokáží porozumět krvavé realitě tamního konfliktu. Jejich vznešené 

rady a výzvy k ukončení násilí nemají šanci jakkoli pomoci k vyřešení této chaotické situace. 
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3. Rámcování izraelsko-palestinského konfliktu v českých denících 

Výzkumy představené v předchozí kapitole se věnovaly nejdůležitějším událostem 

blízkovýchodního konfliktu. V případě Gamsonova (1992) výzkumu se jednalo 

o nejdůležitější události 40. až 80. let 20. století. Wolfsfeld (1997), Noakes a Wilkinson 

(2002), Deprez a Raeymaeckers (2010) se věnovali první nebo druhé intifádě. Ross (2003) 

a Elmasry (2009) se zabývali obdobím teroristických útoků v září 2001. Lusková (2013), 

která analyzovala rámcování v českých médiích, se zaměřila na druhou libanonskou válku 

(2006) a válku v Gaze (2008 - 2009). 

Pro analýzu v této diplomové práci byla vybrána dvě níže popsaná období. Jedná se 

o relativně nedávné události z let 2012 a 2014. Tímto dochází k rozšíření poznatků 

o mediálním rámcování blízkovýchodního, respektive izraelsko-palestinského konfliktu. 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem byly rámcovány dvě události 

izraelsko-palestinského konfliktu v českých médiích, konkrétně v denících MF Dnes, 

Lidové noviny a Právo.   

3.1 Operace Pilíř obrany a hlasování na půdě OSN 

Prvním zkoumaným obdobím je podzim roku 2012. Spadá do něj operace Pilíř obrany a také 

hlasování na půdě OSN o statusu Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu dané 

organizace. V říjnu a první polovině listopadu roku 2012 došlo ke vzájemným raketovým 

útokům mezi oblastmi pásma Gazy a jižního Izraele. Nejintenzivnější byl 24. říjen, kdy bylo 

z pásma Gazy odpáleno 80 raket (Winer a Staff, 2012). 

Dne 14. listopadu 2012 provedl Izrael na pásmo Gazy letecký úder, při kterém byl zabit 

velitel vojenského křídla Hamásu, Ahmed Jabari (Almond, 2012). Následně byla zahájena 

operace Pilíř obrany, jejímž cílem měla být ochrana izraelských civilistů před raketami 

vypalovanými z pásma Gazy. Odpovědnost za útoky nese podle Izraele právě Hamás, který 

v roce 2007 toto území získal pod svou kontrolu. Operace byla zahájena devět týdnů před 

izraelskými parlamentními volbami a také v době, kdy Palestina usilovala o získání statusu 

nečlenského pozorovatelského státu OSN (BBC, 2012). 

Většina západních států vyslovila po zahájení operace svou podporu Izraeli, přičemž 

argumentovala právem Izraele na svou obranu. Nicméně varovala před pozemním útokem. 

Většina arabských států, včetně Egypta, naopak podpořila Hamás, stejně tak jako Irán 
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a Turecko. Klid zbraní byl následně vyjednán za pomoci Egypta a USA a oznámen zhruba 

po týdnu od zahájení operace (BBC, 2012).  

Koncem listopadu 2012 utrpěl Izrael, spolu se svým největším spojencem v podobě USA, 

hořkou porážku na půdě OSN, a to v souvislosti s žádostí Palestiny o přiřknutí statusu 

nečlenského pozorovatelského státu. Kladně tehdy hlasovalo 138 států. Proti se postavilo 

9 států, a to včetně České republiky (Ariosto a Pearson, 2012). Toto hlasování proběhlo 

v den 65. výročí hlasování, kterým bylo rozhodnuto o rozdělení bývalého Britského mandátu 

Palestina na dva státy, židovský a arabský (Bronner a Hauser, 2012). 

Některé západní státy, které tradičně podporují Izrael, zdůvodnily své rozhodnutí hlasovat 

kladně mimo jiné snahou o politické posílení palestinské vlády na úkor jejího rivala, hnutí 

Hamás. To bylo totiž v důsledku říjnových a listopadových bojů vnímáno řadou Palestinců 

pozitivněji, jako schopnější rezolutně se postavit útlaku Izraele. V Izraeli a USA výsledek 

hlasování ale vzbudil obavy, že by se Palestinci na základě svého nově získaného postavení 

mohli pokusit o členství u Mezinárodního trestního soudu nebo některých specializovaných 

organizací OSN. Jedna z nich, Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), 

přijala Palestinu za svého člena již v roce 2011. Kongres USA následně rozhodl o ukončení 

finanční podpory této organizace (Bronner a Hauser, 2012).   

3.2 Násilí v Gaze a operace Ochranné ostří 

Druhým zkoumaným obdobím jsou letní měsíce roku 2014 (červenec a srpen), kdy opět 

došlo k eskalaci násilí a Izrael provedl operaci Ochranné ostří. K prudkému zvýšení napětí 

došlo v důsledku únosu a vraždy tří izraelských teenagerů, ze kterého byli obviněni 

bojovníci Hamásu. Dne 13. června Izrael následně provedl vojenskou operaci k nalezení tří 

zabitých mladíků, přičemž zatkl stovky členů Hamásu. Hnutí okamžitě reagovalo 

raketovými útoky (BBC, 2014). 

K další eskalaci došlo na začátku července, kdy byl zabit palestinský teenager. Mělo se 

jednat o mstu a bylo zatčeno 6 židovských extremistů. Následovaly násilné protesty. 

O několik dní později se Hamás otevřeně přihlásil k provedeným raketovým útokům, načež 

o den později, 8. července, Izrael zahájil operaci Ochranné ostří. Útok Hamásu může být 

chápán jako snaha o zvýšení své popularity, která utrpěla v důsledku ztráty podpory Sýrie 

a Íránu, a také zátahů egyptských orgánů proti pašeráckým tunelům po svrhnutí 

Mohammeda Morsího (BBC, 2014). 
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Boje trvaly 50 dní a měly za následek přes 2100 palestinských a 70 izraelských obětí, 

přičemž se v případě Palestiny v drtivé většině jednalo o civilní obyvatelstvo (včetně více 

než 490 dětí) (Dearden, 2014). První plán na příměří byl sice předložen Egyptem, stejně jako 

v roce 2012, již po týdnu od zahájení izraelské vojenské operace. Tentokrát ale Hamás 

prohlásil, že nebyl konzultován a návrh odmítl s tím, že jeho přijetí by se rovnalo porážce. 

Boje pokračovaly (BBC, 2014). 

Koncem července byl ze strany Izraele odmítnut další návrh na příměří, tentokrát z pera 

tehdejšího amerického ministra zahraničí Johna Kerryho. Obě strany konfliktu souhlasily 

pouze s dvanáctihodinovým humanitárním příměřím. Přestože se v první polovině srpna 

dokázaly obě strany opakovaně dohodnout na klidu zbraní, nebyly tyto několikadenní 

závazky zcela dodržovány. Operace Ochranné ostří byla ukončena až 26. srpna, kdy začalo 

platit nové příměří zprostředkované Egyptem (BBC, 2014). 

3.3 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu v této diplomové práci je odhalení tendencí českých médií při rámcování 

izraelsko-palestinského konfliktu. Pozornost je věnována tomu, jaké rámce se v českých 

médiiích vyskytují nejčastěji, a tomu, jak jsou obě strany, respektive jejich činy nebo postoje, 

a samotný konflikt prezentovány. V návaznosti byly stanoveny následující výzkumné 

otázky: 

VO1: Převažuje v českých médiích proizraelský nebo propalestinský postoj?  

Druhá kapitola představila Elmasryho (2009) výzkum rámcování a jeho koncept 

(de)legitimizace, která s rámcováním úzce souvisí. Tento koncept posloužil jako klíč 

k vytvoření sady rámců pro kvantitativní analýzu. 

Autoři výzkumů uvedených v druhé kapitole pracovali s následujícími sadami rámců: 

- rámec znesvářených sousedů, rámec strategických zájmů, rámec arabské 

neústupnosti, rámec izraelského expanzionismu, rámec dvojího osvobození 

(Gamson, 1992), 

- rámec práva a pořádku, rámec nespravedlnosti a odporu (Wolfsfeld, 1997; Deprez 

a Raeymaeckers, 2010), 
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- rámec strategického zájmu, rámec izraelské potřeby spravedlnosti, rámec palestinské 

potřeby spravedlnosti, rámec dvojí spravedlnosti, rámec izraelské agrese, rámec 

palestinské agrese, rámec znesvářených sousedů (Ross, 2003), 

- negativní a pozitivní rámce (z pohledu Palestinců, Noakes a Wilkinson, 2002), 

- rámec naplněného poháru izraelské trpělivosti, rámec izraelské brutality, rámec 

střetu civilizací, rámec mocenských zájmů, rámec Divokého východu (Lusková, 

2013). 

Při bližším zkoumání je jasné, že se některé rámce opakují, případně vycházejí ze stejné 

podstaty. Za pomoci zvoleného klíče lze proto těchto 21 rámců agregovat do sady 9 rámců. 

Rámec arabské neústupnosti (Gamson, 1992), rámec palestinské agrese (Ross, 2003) 

a negativní rámce (Noakes a Wilkinson, 2002) pracují s protipalestinským pohledem na 

izraelsko-palestinský konflikt, kdy jsou palestinské kroky explicitně delegitimizovány. 

Rámec práva a pořádku (Wolfsfeld, 1997; Depres a Raeymaeckers, 2010), rámec izraelské 

potřeby spravedlnosti (Ross, 2003) a rámec naplněného poháru izraelské trpělivosti 

(Lusková, 2013) jsou také implicitně protipalestinské, ale explicitně legitimizují izraelské 

kroky. U prvních tří rámců je tedy pozornost věnována palestinské straně konfliktu, zatímco 

se ty další soustředí na izraelskou stranu. Za pomoci konceptu (de)legitimizace bylo tedy pro 

potřeby této diplomové práce těchto 6 rámců agregováno do 2 rámců, a to: 

- protipalestinský rámec arabské agrese a neústupnosti, 

- proizraelský rámec práva, pořádku a spravedlnosti. 

Stejným způsobem lze sjednotit rámec izraelského expansionismu (Gamson, 1992), rámec 

izraelské agrese (Ross, 2003) a rámec izraelské brutality. Vzniká protiizraelský rámec 

izraelské agrese a brutality. Agregací rámce nespravedlnosti a odporu (Wolfsfeld, 1997, 

Deprez a Raeymaeckers, 2010), rámce palestinské potřeby spravedlnosti (Ross, 2003) 

a pozitivních rámců (Noakes a Wilkinson, 2002) vzniká propalestinský rámec 

nespravedlnosti a odporu. 

U rámce znesvářených sousedů (Gamson, 1992; Ross, 2003) dochází k delegitimizaci obou 

stran. V této diplomové práci je tedy označován jako protipalestinský a protiizraelský rámec 

znesvářených sousedů.  
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Rámec dvojího osvobození (Gamson, 1992) a rámec dvojí spravedlnosti (Ross, 2003) 

naopak pracují s legitimizací obou stran. Zde tedy označován jako proizraelský 

a propalestinský rámec dvojího osvobození a spravedlnosti. 

Dalším rámcem sledovaným v následující kvantitativní analýze je rámec střetu civilizací 

(Lusková, 2013), který je v pojetí Kristíny Luskové protipalestinský a mohl by tak být 

začleněn do protipalestinského rámce. Je nicméně do značné míry specifický, neboť 

explicitně pracuje s kulturními rozdíly. Jeho vyčlenění je navíc nezbytné kvůli druhé 

výzkumné otázce, která pracuje s celou sadou rámců identifikovanou Kristínou Luskovou.  

Rámec strategických zájmů (Gamson, 1992; Ross, 2003) a rámec mocenských zájmů 

(Lusková, 2013) nepracují s legitimizací nebo delegitimizací ani jedné ze stran konfliktu. 

Jsou nicméně postavené na stejné myšlence a pro tuto diplomovou práci sjednoceny do 

rámce strategických/mocenských zájmů. 

Posledním, devátým rámcem sledovaným v této diplomové práci, je rámec Divokého 

východu, identifikovaný Kristínou Luskovou (2013) a zřejmě unikátní pro české mediální 

prostředí. 

Zahraniční výzkumy představené ve druhé kapitole, stejně tak jako výzkum Kristíny 

Luskové z českého prostředí, odhalily (zejména v novém tisíciletí) tendenci médií 

upřednostňovat spíše proizraelský pohled na izraelsko-palestinský, případně v širším pojetí 

izraelsko-arabský, konflikt. Bylo tomu tak i v posledních letech (konkrétně v letech 2012 

a 2014) v českých médiích? K zodpovězení první výzkumné otázky dojde porovnáním 

četnosti výskytu proizraelských rámců na straně jedné (explicitně nebo implicitně na straně 

Izraele) a propalestinských rámců na straně druhé (explicitně nebo implicitně na straně 

Palestiny): 

 Proizraelské rámce: proizraelský rámec práva, pořádku a spravedlnosti, 

protipalestinský rámec arabské agrese a neústupnosti, rámec střetu civilizací. 

 Propalestinské rámce: propalestinský rámec nespravedlnosti a odporu, 

protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality. 

VO2: Do jaké míry jsou rámce identifikované Kristínou Luskovou nadále v českých 

médiích uplatňovány? 

Kristína Lusková (2013), jejíž výzkum byl představen v podkapitole 2.3, identifikovala 

5 rámců typických pro rámcování izraelsko-arabského konfliktu v českých denících. 
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Zaměřila se na období druhé libanonské války v roce 2006 a války v Gaze v letech 2008 

a 2009. Byly tyto rámce v českých médiích nadále replikovány, tj. objevovaly se v českých 

denících i v posledních letech? Druhá výzkumná otázka se zaměřuje na výskyt následujících 

rámců: protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality (v podání Luskové rámec izraelské 

brutality), proizraelský rámec práva, pořádku a spravedlnosti (rámec naplněného poháru 

izraelské trpělivosti), rámec strategických/mocenských zájmů (rámec mocenských zájmů), 

rámec Divokého východu a rámec střetu civilizací. 

VO3: Jakým způsobem jsou v českých médiích legitimizovány činy a postoje izraelské, 

respektive palestinské strany? 

VO4: Jakým způsobem jsou v českých médiích delegitimizovány činy a postoje 

izraelské, respektive palestinské strany? 

Třetí a čtvrtá výzkumná otázka pracuje s Elmasryho konceptem legitimizace 

a delegitimizace. Elmsry (2009) ve své práci uvádí čtyři konkrétní způsoby legitimizace, 

tj. způsoby, jakými jsou kroky nebo postoje jedné či druhé strany konfliktu obhajovány. 

Prvním způsobem je sebeobrana, kdy jsou zásahy Izraele proti Palestincům obhajovány 

právem na sebeobranu. Druhý způsob představuje válka, kdy jsou násilné činy označovány 

za nutnou součást válečných konfliktů, které se řídí jinými pravidly než období míru. Třetím 

způsobem je explicitní odůvodnění, kdy je čtenáři poskytnut racionální důvod, proč bylo 

použito násilí. Útok na civilní budovu tak může být například odůvodněn tím, že se v ní má 

nacházet velitel teroristické buňky. Poslední způsob legitimizace osvobozuje od viny tím, že 

nešťastnou událost označí za nehodu, případně k ní došlo omylem a jednalo se o chybu. 

Elmasry (2009) dále uvádí také čtyři způsoby delegitimizace. Použití násilí může být 

odsouzeno, tj. delegitimizováno tak, že je označeno za bezdůvodnou agresi, kdy například 

vojenská operace může být označena za nepřiměřenou reakci. Další způsob pracuje se 

zločinnou (trestnou, protizákonnou, teroristickou) povahou určitého chování a jako takové 

je odsuzuje. Třetí způsob odsuzuje násilnosti kvůli jejich krutosti. Poslední způsob 

delegitimizuje použití násilí zlidštěním (humanization) jeho obětí. 

Třetí a čtvrtá výzkumná otázka budou tedy zodpovězeny za pomoci Elmasryho konceptu, 

kdy bude v rámci kvantitativní analýzy sledována četnost využití jmenovaných osmi 

způsobů při legitimizaci a delegitimizaci izraelské nebo palestinské strany. 
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VO5: Lze usoudit, zda je izraelsko-palestinský konflikt v českých médiích celkově 

považován za neopodstatněný, nebo jsou podle nich požadavky obou stran konfliktu 

oprávněné? 

K zodpovězení páté výzkumné otázky bude využito porovnání četnosti výskytu 

protipalestinského a protiizraelského rámce znesvářených sousedů a proizraelského 

a propalestinského rámce dvojího osvobození a spravedlnosti. První poukazuje na 

nesmyslnost konfliktu, kdy ani jedna strana nemá dostatek rozumu spor ukončit. Druhý 

vyzdvihuje oprávněnost obou stran konfliktu, kdy oba národy mají právo na sebeurčení 

a vznášejí legitimní nároky na území. 

VO6: Lze mezi českými médii, co se týče rámcování izraelsko-palestinského konfliktu, 

vysledovat nějaké společné rysy? 

Poslední, šestá otázka je mířena na případné rozdíly mezi sledovanými českými médii. Pro 

její zodpovězení budou data získaná za účelem zodpovězení předchozích pěti výzkumných 

otázek prezentována a komparována také na úrovni jednotlivých médií, nikoli pouze celkově 

za celý vzorek. 

3.4 Metodologie 

K zodpovězení výše uvedených výzkumných otázek bylo využito kvantitativní obsahové 

analýzy, zaměřené na výskyt vybraných rámců a způsobů (de)legitimizace. Obsahová 

analýza představuje výzkumnou techniku „pro kvantitativní, systematický a objektivní popis 

zjevného obsahu komunikace“ (podle Berelsona, 1952 In Sedláková, 2014, 291). Její 

podstata spočívá ve schopnosti pracovat s velkými soubory dat a vypovídat o nich. Ve 

srovnání s kvalitativními analýzami se vyznačuje velkou mírou strukturovanosti 

a systematičnosti. Data v rámci obsahové analýzy vyjadřují frekvenci výskytu vybraných 

jevů (slov, témat apod.) a jejím výsledkem je tedy kvantitativní popis jejich výskytu ve 

zkoumaných textech. Dochází tak zde ke snaze vnést řád přírodních věd do věd 

společenských (Sedláková, 2014). 

Byly sledovány následující proměnné: 

 datace jednotlivých článků 

 médium - MF Dnes, Lidové noviny, nebo Právo 

 zpravodajství x publicistika 

 přítomnost 9 rámců představených na předchozích stranách: 
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 protipalestinský rámec arabské agrese a neústupnosti 

 protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality 

 proizraelský rámec práva, pořádku a spravedlnosti 

 propalestinský rámec nespravedlnosti a odporu 

 protipalestinský a protiizraelský rámec znesvářených sousedů 

 proizraelský a propalestinský rámec dvojího osvobození 

a spravedlnosti 

 rámec strategických/mocenských zájmů 

 rámec Divokého východu 

 rámec střetu civilizací 

 způsoby legitimizace činů a postojů (podle Elmasryho, 2009): 

 sebeobrana 

 válka 

 explicitní odůvodnění 

 nehoda/chyba 

 způsoby delegitimizace činů a postojů (podle Elmasryho, 2009): 

 bezdůvodná agrese 

 zločinnost 

 krutost 

 zlidštění 

Sledované proměnné a jejich obory hodnot jsou obsažené v kódovací knize, která tvoří 

přílohu č. 1 této diplomové práce. 

Zkoumanými médii byly 3 celostátní deníky, a to Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny 

a Právo. Zkoumány byly příspěvky vztahující se k izraelsko-palestinskému konfliktu, 

vydané během dvou období korespondujících s událostmi představenými v úvodu této 

kapitoly. Analyzována byla jak verbální, tak vizuální složka. Konkrétně byla stanovena 

následující data, ze kterých byly články čerpány: 

 25. 10. 2012 – 13. 12. 2012 (den po vypálení raket z Gazy na Izrael po hlasování 

v OSN plus období dvou týdnů poté) 

 a 14. 6. 2014 – 9. 9. 2014 (den po zahájení pátrací akce a vypálení raket z Gazy na 

Izrael po klid zbraní plus období dvou týdnů poté). 
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3.5 Výsledky analýzy 

Celkem bylo analyzováno 329 novinových článků, z nichž 126 bylo vydáno během 

vymezeného období v roce 2012 a zbývajících 203 během zkoumaného období roku 2014 

(druhé období bylo o 36 dní delší než první, 86 ku 50 dnům). Jedná se o veškeré články 

týkající se izraelsko-palestinského konfliktu, které byly uveřejněny v denících Lidové 

noviny, MF Dnes a Právo. Nebyly zahrnuty přílohy. 

Následující grafy (a příloha č. 3) znázorňují počty článků podle jednotlivých deníků a také 

podle toho, zdali se jednalo o zpravodajské nebo publicistické příspěvky. Přestože se 

v některých případech rozdíly mezi publicistickou a zpravodajskou tvorbou stíraly, byl 

každý článek zařazen do jedné z těchto dvou kategorií. Jednalo se tak na základě jejich 

zařazení do rubrik. Názory, komentáře a rozhovory byly řazeny do publicistiky. Ostatní 

články do zpravodajství (v drtivé většině se jednalo o rubriku Svět (Lidové noviny) / Ze 

světa (MF Dnes) / Ze zahraničí (Právo)). 

Nejvíce článků, konkrétně 126, celkově uveřejnilo Právo. Nejméně pozornosti, co do počtu 

uveřejněných článků na toto téma, věnovala izraelsko-palestinskému konfliktu MF Dnes, 

a to 90 článků. Celkově představovaly publicistické příspěvky 21 % z celkového počtu 

článků. V případě Lidových novin se ale tento podíl zvyšuje na 30 %, zatímco v případě 

deníku Právo se jedná pouze o 12 %. 

Následující grafy zobrazují počty článků uveřejněných v jednotlivé dny. V případě roku 

2012 (graf č. 4 nebo příloha č. 2) je patrné velké zvýšení mediální pozornosti v polovině 

měsíce listopadu. V té době došlo k zabití velitele vojenského křídla Hamásu. Na konci 
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listopadu se uskutečnilo hlasování na půdě OSN o statusu pozorovatelského státu pro 

Palestinu (BBC, 2012). 

 

Přestože byl za začátek druhého zkoumaného období stanoven 14. červen 2014, tedy den po 

zahájení pátrací akce po izraelských mladících opětované raketovými útoky Hamásu, byly 

první analyzované články uveřejněny 16. června. Na 14. a 15. června totiž připadal víkend. 

Na přelomu června a července došlo nejprve k nalezení těl unesených mladíků a následně 

k odvetnému zabití palestinského mladíka izraelskými extremisty. Operace Ochranné ostří 

trvala od 18. července do 26 srpna (BBC, 2014). 

 

U každého článku byla zjišťována přítomnost 9 rámců předdefinovaných na základě 

výzkumů představených v předchozí kapitole. V jednom článku se mohlo vyskytovat více 

rámců (a skutečně to tak ve většině případů bylo, přičemž se mohlo jednat i o soupeřící 

rámce9), ale nemusel být identifikován ani jeden. Následující grafy (a příloha č. 4) zobrazují, 

v kolika ze zkoumaných článků v daném období (tj. v kolika ze 126 v případě roku 2012 

a v kolika z 203 v případě roku 2014) byl každý jeden rámec jednoznačně identifikován (tj. 

                                                           
9 Například se v jednom článku mohl vyskytovat jak protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality, tak 

i protipalestinský rámec arabské agrese a neústupnosti. 
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Graf 4: Křivka mediální pozornosti - 2012, (N = 126)
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nebyly započítány odpovědi Nelze určit). Nebylo rozlišováno, o jak výrazný rámec se 

v daném textu jedná. 

 

V analyzovaných článcích z roku 2012 byl nejčastěji identifikován protipalestinský rámec 

arabské agrese a neústupnosti. Z celkového počtu 126 vydaných článků týkajících se 

izraelsko-palestinského konfliktu byl tento rámec identifikován ve 44 článcích, z nichž 21 

pocházelo z Lidových novin, 10 z MF Dnes a 13 z Práva. Druhým nejčastějším rámcem byl 

rámec strategických/mocenských zájmů (43 článků). Velmi zřídka se naopak vyskytoval 

rámec Divokého východu, identifikovaný pouze v 6 článcích. 

Zatímco byl v případě Lidových novin nejčastěji identifikován rámec arabské agrese 

a neústupnosti, u deníku Právo se jednalo až o třetí nejčastější rámec. Na prvním místě byl 

u Práva rámec izraelské agrese a brutality, následován rámcem strategických/mocenských 

zájmů. Ten byl spolu s proizraelským rámcem práva, pořádku a spravedlnosti nejčastějším 

u deníku MF Dnes.  
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V roce 2014 byl protipalestinský rámec opět z daných devíti rámců nejčastější. Byl 

identifikován ve 100 článcích, tj. v téměř 50 % ze všech článků (203). V roce 2012 se 

nacházel v 35 % ze všech analyzovaných článků z daného období (126). Rámec 

strategických/mocenských zájmů byl oproti roku 2012 daleko méně často identifikován. 

Nejméně využívaným rámcem byl opět rámec Divokého východu. 

I v tomto období lze vysledovat rozdíly mezi jednotlivými deníky. Zatímco byl rámec 

arabské agrese a neústupnosti opět nejčastějším rámcem v Lidových novinách, byl tentokrát 

nějčastější i v MF Dnes. Stejně tak jako v roce 2012 byl v Právu nejčastější rámec izraelské 

agrese a brutality. 

3.5.1 Výzkumná otázka 1: Proizraelský vs. propalestinský postoj 

Do grafů níže byly do sloupce Proizraelské rámcování zaneseny počty článků, v nichž byl 

identifikován alespoň jeden z následujících rámců: proizraelský rámec práva, pořádku 

a spravedlnosti, protipalestinský rámec arabské agrese a neústupnosti, rámec střetu 

civilizací. Do sloupce Propalestinské rámcování byly zaneseny počty článků, v nichž byl 

identifikován alespoň jeden z následujících rámců: propalestinský rámec nespravedlnosti 

a odporu, protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality. Některé články mohly být 
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zahrnuty do obou skupin, neboť jak již bylo řečeno, může se v jednom článku nacházet více 

rámců. 

Z grafu č. 8 je patrné, že převažovalo proizraelské rámcování, které bylo identifikováno ve 

191 článku. To představuje 58 % ze všech analyzovaných článků. V roce 2012 bylo v 62 ze 

126 článků identifikováno proizraelské rámcování v podobě proizraelského rámce, 

protipalestinského rámce a/nebo rámce střetu civilizací. Propalestinské rámcování 

ztělesněné propalestinským rámcem a/nebo protiizraelským rámcem bylo identifikováno 

v 50 ze 126 článků. 

 

Největší nevyrovnanost lze v případě roku 2012 vysledovat u Lidových novin, kde se jedná 

o poměr 28 ku 15 článkům, tj. téměř 2:1 (viz graf č. 9 nebo přílohu č. 6). MF Dnes vykazuje 

také spíše proizraelské rámcování, zatímco se Právo lehce kloní k propalestinskému 

rámcování. 
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V roce 2014 lze vysledovat obdobné rysy. Opět celkově převládá proizraelské rámcování 

v podobě alespoň jednoho z uvedených 3 rámců, které bylo identifikováno ve 129 z 203 

analyzovaných článků. Propalestinské rámcování bylo identifikováno v 95 článcích. Stejně 

tak jako v roce 2012 ukazuje graf č. 10 na skutečnost, že na rozdíl od Lidových novin a MF 

Dnes se opět Právo klonilo spíše k propalestinskému rámcování. 

 

Zatímco bylo v roce 2012 proizraelské rámcování identifikováno ve 49 % článků, jednalo se 

v roce 2014 o téměř 64 %. V roce 2012 bylo proizraelské rámcování identifikováno v o 24 % 

více článcích než propalestinské. V roce 2014 se jednalo o 36% rozdíl. Je patrné, že v roce 

2014 byla převaha proizraelského rámcování nad propalestinským dokonce ještě větší. 

Výsledky této analýzy potvrzují závěry výzkumů představených v druhé kapitole, podle 

kterých zejména v posledních letech v médiích převažuje proizraelský postoj: 

„A umíte si představit, že třeba z Monaka vystřelí někdo na Francii 171 

raket měsíčně a ona nic nepodnikne? Přesto pokaždé, když se na Blízkém 

východě začne střílet, Izrael automaticky prohrává jedna nula.“ 

(Milan Vodička, MF Dnes, 22. 11. 2012) 

„Brání-li se Izrael stovkám raket, kterým ho zasypával Hamás z Gazy 

(ostatně součást polouznaného palestinského státu), je agresor. Brání-li se 

sebevražedným atentátům postavením zdi, je agresor. Pokouší-li se 

izolovat teroristický Hamás v Gaze, je agresor.“ 

(Jiří Hanák, Právo, 5. 12. 2012) 

Nepřekvapivým zjištěním bylo, že publicistické články byly více proizraelské než 

zpravodajské texty. Zatímco byly proizraelské rámce identifikovány v o 20 % více 
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zpravodajských článcích než propalestinské (149 ku 124 článkům), v případě 

publicistických příspěvků byl tento poměr dokonce 2:1 (42 ku 21 článkům).  

  

  

Z grafů č. 11 - 14 je patrná jak již zmiňovaná převaha propalestinského rámcování u deníku 

Právo, tak i převaha proizraelského rámcování u MF Dnes a Lidových novin. Lidové noviny 

vykazovaly celkově nejvíce proizraelský postoj. Toto koresponduje s tím, že měly nejvyšší 

podíl publicistických článků na celkovém počtu článků. Také je vidět větší převaha 

proizraelského rámcování u publicistických textů v roce 2014 než v roce 2012 (grafy č. 13 

a 14). Zatímco bylo v publicistických textech vydaných v roce 2012 proizraelské rámcování 

identifikováno v o 70 % více článcích než propalestinské, bylo v roce 2014 identifikováno 

dokonce v o 127 % více článcích než propalestinské rámcování.     
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3.5.2 Výzkumná otázka 2: Rámce identifikované Kristínou Luskovou 

Kristína Lusková (2013) v rámci své kvalitativní analýzy identifikovala 5 rámců 

vyskytujících se v českém tisku. Na jejich výskyt se zaměřila i analýza v rámci této 

diplomové práce.  

 

Graf č. 15 (a příloha č. 5) ukazuje, že zatímco se rámec Divokého východu, který ilustruje 

následující úryvek, a rámec střetu civilizací vyskytovaly velmi zřídka, zbylé 3 rámce se často 

opakovaly. Jedná se o obdoby rámců často identifikovaných v zahraničních výzkumech. 

„Tohle se však nedá hodnotit evropskými měřítky, protože Blízký východ 

je divočina. Nejdůležitější přikázání biblické země totiž zní, že kdo do tebe 

kamenem, ty do něj dvěma.“ 

(Milan Vodička, MF Dnes, 22. 11. 2012) 

Rámec mocenských zájmů (v podání této analýzy rámec strategických/mocenských zájmů, 

ilustrovaný následujícím úryvkem) se v prvním analyzovaném období vyskytl ve 43 

článcích, tj. v 34 % článků z roku 2012. V roce 2014 to ale bylo pouze 25 článků, 

představujících 12 % článků z roku 2014. Dohromady těchto 68 článků představuje pětinu 

všech analyzovaných textů. 

„Roztržka Hamasu se Sýrií, ochlazení s Íránem a nedorozumění 

s Egypťany nakonec byly vyváženy nečekaným darem od Kataru – země 

malé, ale bohaté a rozhodnuté zasahovat do blízkovýchodní politiky.“ 

(Jan Fingerland, MF Dnes, 19. 11. 2012) 
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Poslední dva rámce, rámec izraelské brutality a rámec naplněného poháru izraelské 

trpělivosti, představují dva základní soupeřící rámce, které se v českém tisku vyskytují 

nejčastěji. První zaujímá protiizraelskou pozici, zatímco ten druhý proizraelskou. Na grafech 

č. 15 - 17 představuje rámec izraelské brutality první sloupec, který udává počet článků, ve 

kterých byl identifikován protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality a/nebo 

propalestinský rámec nespravedlnosti a odporu. Převažující rámec naplněného poháru 

izraelské trpělivosti představuje druhý sloupec, který udává počet článků, ve kterých se 

vyskytl protipalestinský rámec arabské agrese a neústupnosti a/nebo proizraelský rámec 

práva, pořádku a spravedlnosti. 

Následující dva grafy poukazují na dva základní rozdíly mezi roky 2012 a 2014. Větší 

převahu rámce naplněného poháru izraelské trpělivosti nad rámcem izraelské brutality v roce 

2014 než v roce 2012 a daleko nižší výskyt rámce mocenských zájmů v roce 2014. První 

rozdíl odpovídá závěrům předchozí výzkumné otázky o převažujícím proizraelském 

rámcováním, patrnějším v roce 2014. Co se týče menšího využití rámce mocenských zájmů, 

dělo se tak napříč všemi třemi deníky. Nejméně častý byl nicméně v obou obdobích 

v článcích MF Dnes. 
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3.5.3 Výzkumná otázka 3: Legitimizace činů a postojů izraelské, 

respektive palestinské strany 

Ze čtyř způsobů legitimizace, které Elmasry (2009) uvádí ve své práci, byly v případě 

izraelské strany nejčastější sebeobrana a explicitní odůvodnění (viz graf 18 nebo přílohu 

č. 7). Ze 126 analyzovaných článků z roku 2012 byly izraelské činy a postoje obhajovány 

právem na sebeobranu v 34 článcích, tj. v každém čtvrtém článku. V roce 2014 byl tento 

podíl nižší (31 z 203 článků, tj. 15 %), zřejmě v souvislosti s velmi vysokým počtem 

civilních obětí na palestinské straně, oslabujícím argument právem na sebeobranu, a ve větší 

míře docházelo k legitimizaci na základě jiného, explicitního racionálního odůvodnění (ve 

21 % článků vydaných v roce 2014). Zbylé dva způsoby legitimizace se vyskytovaly velmi 

zřídka a pouze v případě legitimizace izraelských činů. 

    

„Žádný stát by přece nemohl jen tak sedět s rukama v klíně, kdyby na něj 

pořád vzduchem mířily rakety, navíc vypálené nikoli cíleně na jeho 

vojenské zařízení, ale nazdařbůh na města. Nebo kdyby tajnými 
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podzemními chodbami pronikali na jeho území militanti s cílem unášet 

a vraždit.“ 

(Teodor Marjanovič, MF Dnes, 23. 7. 2014) 

Zatímco v případě legitimizace izraelské strany byly v analyzovaných článcích 

identifikovány příklady všech čtyř způsobů, nebyly činy a postoje palestinské strany téměř 

vůbec legitimizovány, jak ukazuje graf č. 19. Z obou období dohromady, tj. z 329 

analyzovaných článků, obsahovalo pouze 22 z nich, tj. necelých 7 %, racionální odůvodnění. 

     

3.5.4 Výzkumná otázka 4: Delegitimizace činů a postojů izraelské, 

respektive palestinské strany 

Elmasry (2009) ve své práci uvádí také čtyři způsoby delegitimizace. Nejčastěji byly činy 

a postoje delegitimizovány poukazováním na protiprávní povahu určitého chování 

(v případě palestinské strany, viz graf č. 21) a zlidšťováním obětí násilí (v případě izraelské 

strany, viz graf č. 20). 
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 Četnosti výskytu jednotlivých způsobů delegitimizace vykazovaly v roce 2012 u obou stran 

konfliktu velmi podobné rysy. Pouze palestinská strana byla více delegitimizována kvůli 

krutosti. V roce 2014 ale byla izraelská strana delegitimizována zejména zlidšťováním obětí 

jejích aktivit, zatímco na palestinské straně byla nejčastějším způsobem opět zločinnost. 

 

Z grafu č. 22 je patrné, že v roce 2014 nejvíce upozorňoval na oběti na palestinské straně 

deník Právo. Dělo se tak ve 30 článcích. To představuje téměř 37 % článků, které Právo 

v analyzovaném období roku 2014 k tématu uveřejnilo. Celkem došlo v roce 2014 ke 

zlidšťování obětí na palestinské straně, a tedy k delegitimizaci izraelských činů a postojů 

tímto způsobem, v 51 článku neboli jedné pětině všech textů. Lidové noviny zlidšťovaly 
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palestinské oběti v necelých 18 % svých článků a MF Dnes v 17 % z 53 článků, ve kterých 

se během analyzovaného období v roce 2014 věnovala izraelsko-palestinskému konfliktu. 

„I v nejopuštěnějších ulicích Gazy si děti hrají. Novinářům se svěřily, že 

byly evakuovány poté, co izraelské jednotky vybombardovaly jejich 

domovy. 

"Já nemám strach," dušují se jeden po druhém. 

Tlumočník Zohár al-Najjar ale strach má. Jeho rodina zůstala izolovaná 

na jihu, odříznutá od města Gaza. Komunikují pouze po telefonu: "Moje 

děti pláčou stejně jako moje žena a já je sotva přes bombardování slyším. 

Včera mi moje dcera řekla: ,Tati, viď, že neumřu?‘ Šestiletá holčička prosí 

otce, aby nezemřela. Je to normální?"“ 

(Zdeněk Novák, Právo, 25. 7. 2014) 

3.5.5 Výzkumná otázka 5: Nesmyslný nebo oprávněný konflikt 

Dva rámce sledované v rámci páté výzkumné otázky se v analyzovaných článcích 

vyskytovaly velmi ojediněle. Rámec znesvářených sousedů, poukazující na nesmyslnost 

konfliktu a nerozumnost obou stran, nicméně převažoval nad rámcem dvojího osvobození 

a spravedlnosti. První byl identifikován ve 49 článcích. To představuje necelých 15 % ze 

všech analyzovaných článků. Druhý se vyskytoval v 16 článcích, tj. v necelých 5 % článků. 

 

Zatímco se rámec znesvářených sousedů v roce 2012 vyskytl ve 24 článcích (19 % z počtu 

článků vydaných v roce 2012), v roce 2014 to bylo ve 25, představujících 12 % článků 

vydaných v roce 2014. Druhý rámec byl identifikován v 7 % článků z roku 2012 (9 ze 126 
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článků), zatímco v roce 2014 se jednalo o pouhá 3 % (7 z 203 článků). Pokud tedy dochází 

k hodnocení samotného konfliktu, přičemž se tak děje velmi ojediněle, je spíše poukazováno 

na nerozumnost obou stran a nesmyslnost bojů a násilí. 

„V Gaze nyní plane nový požár, jenž znova obnažil desetiletí trvající 

blízkovýchodní začarovaný kruh. … Vzájemná důvěra obou stran 

konfliktu je opět na nule, běsi nenávisti mají opět volnou ruku. … 

Raketové útoky Hamásu, pokračující ilegální osidlování západního břehu 

Jordánu židovskými osadníky ani masivní destrukce Gazy a zabíjení 

civilistů není cestou nikam, ale do pekel.“ 

(Jaroslav Zbožínek, Právo, 31. 7. 2014)      

3.5.6 Výzkumná otázka 6: Společné rysy českých médií 

Sledované české deníky vykazují při rámcování izraelsko-palestinského konfliktu několik 

základních společných rysů: 

 Rámec Divokého východu, rámec střetu civilizací a proizraelský a propalestinský 

rámec dvojího osvobození a spravedlnosti představují u všech tří deníků nejméně 

využívané rámce (viz grafy č. 6 a 7). 

 V roce 2014 byl rámec strategických/mocenských zájmů u všech tří deníků méně 

častý než v roce 2012 (patrné opět z grafů č. 6 a 7 a č. 16 a 17). 

 U všech tří deníků převažoval rámec znesvářených sousedů nad rámcem dvojího 

osvobození a spravedlnosti. Následující grafy zobrazují počty článků, ve kterých 

byly dané dva rámce identifikovány. Je zřejmé, že u všech tří deníků docházelo 

k jejich využívání velmi zřídka. V roce 2014 se jednalo o velmi podobné počty jako 

v roce 2012, přičemž ale analyzovaných článků z roku 2014 bylo o 61 % více než 

z roku 2012 (více v kap. 3.5.5). 
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 Sebeobrana a explicitní odůvodnění představovaly u všech tří deníků nejčastější 

způsob (ze čtyř předdefinovaných) legitimizace činů a postojů stran izraelsko-

palestinského konfliktu. Grafy č. 26 a 27 ukazují, že zatímco u všech tří deníků byla 

v případě legitimizace izraelské strany v roce 2012 nejčastější sebeobrana, v roce 

2014 to bylo explicitní odůvodnění. Dále je zřejmé, že zbylé dva způsoby 

legitimizace nebyly téměř vůbec využívány. Stejně tak grafy č. 28 a 29 ukazují, že 

v případě legitimizace palestinské strany v obou sledovaných obdobích využívaly 

všechny tři deníky výhradně (až na jednu výjimku) způsobu explicitního odůvodnění. 

Palestinské činy a postoje byly obecně velmi zřídka legitimizovány. 
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Přesto bylo možné vysledovat základní odlišnost: 

 U Lidových novin a MF Dnes převažovalo proizraelské rámcování, zatímco u deníku 

Právo převažovalo rámcování propalestinské (více v kap. 3.5.1). 

 S tímto souvisí i skutečnost, že Právo ve větší míře delegitimizovalo izraelské činy 

a postoje. Dělo se tak zejména poukazováním na lidské oběti na palestinské straně 

(více v kap. 3.5.4). 

3.5.7 Shrnutí 

Cílem výzkumu v této diplomové práci bylo odhalit tendence českých médií při rámcování 

izraelsko-palestinského konfliktu. Byla provedena kvantitativní obsahová analýza zaměřená 

na výskyt vybraných rámců a způsobů legitimizace a delegitimizace. Analyzované texty 

pocházely ze dvou období. Druhé zkoumané období, léto roku 2014, bylo o 5 týdnů delší 

než první zkoumané období spadající na podzim roku 2012, a bylo tedy také analyzováno 

více článků. Celkem během stanovených dvou období Lidové noviny, MF Dnes a Právo 

vydaly k tématu izraelsko-palestinského konfliktu 329 článků. 

Bylo stanoveno 6 výzkumných otázek. První z nich se ptala, zdali v českých médiích 

převažuje proizraelský nebo propalestinský postoj. Druhá se týkala míry výskytu rámců 

identifikovaných K. Luskovou (2013). Třetí a čtvrtá otázka se věnovaly způsobům 

legitimizace, respektive delegitimizace činů a postojů izraelské a palestinské strany. Pátá 

výzkumná otázka se ptala, zdali je izraelsko-palestinský konflikt považován spíše za 

nesmyslný, anebo za oprávněný konflikt. Poslední výzkumná otázka se týkala společných 

rysů, co se týče rámcování daného konfliktu, českých médií. 
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Zatímco celkově převažovalo proizraelské rámcování, vykazoval deník Právo tendenci 

upřednostňovat spíše druhou stranu konfliktu. Jak ale kvantitativní analýza ukázala, 

propalestinský rámec nespravedlnosti a odporu byl až pátým nejčastěji identifikovaným 

rámcem. Stejně tak ukázala, že palestinské činy a postoje jsou, napříč všemi třemi médii, 

velmi zřídka legitimizovány. Než o propalestinském postoji je tak vhodnější a přesnější 

hovořit o protiizraelském postoji. Největší náklonnost izraelské straně konfliktu naopak 

vykazovaly Lidové noviny. MF Dnes, přestože relativně vyváženější, také upřednostňovala 

proizraelský pohled. Důležitým závěrem je i skutečnost, že navzdory tomu, že Elmasry 

(2009) identifikoval 4 způsoby legitimizace, jsou z nich v českých denících relativně 

využívány pouze dva. 

Tato analýza tedy potvrdila závěry výzkumů představených v druhé kapitole, podle kterých 

zejména v posledních letech obecně převládá proizraelské rámcování izraelsko-

palestinského, případně izraelsko-arabského konfliktu. Také potvrdila přítomnost všech pěti 

rámců identifikovaných Kristínou Luskovou (2013) i v obdobích let 2012 a 2014, přičemž 

se ale Rámec Divokého východu a Rámec střetu civilizací vyskytovaly velmi vzácně. 

Také rámec znesvářených sousedů a rámec dvojího osvobození a spravedlnosti nepatřily 

k častým rámcům. Nicméně, rámec znesvářených sousedů převažoval, což značí o vnímání 

izraelsko-palestinského konfliktu v českých médiích spíše jako nesmyslného či zbytečného 

konfliktu, kdy se ani jedna strana nechová rozumně. 

3.6 Diskuse 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, nelze rámcování oddělit od společensko-

politického kontextu. Rámec strategických/mocenských zájmů se vyskytoval daleko častěji 

v analyzovaném období roku 2012 než v roce 2014. Možným vysvětlením je skutečnost, že 

v listopadu roku 2012 byla pozornost věnována blížícím se americkým prezidentským 

volbám a profilům jednotlivých kandidátů. Jelikož USA představují jednoho 

z nejdůležitějších globálních politických hráčů, řešily se mimo jiné americké zájmy na 

Blízkém východě, včetně velké americké podpory Izraeli. 

Také propalestinský rámec se v roce 2014 vyskytoval ještě méně, než tomu bylo v roce 2012. 

Protipalestinský rámec byl naopak v roce 2014 častější. Zde mohly sehrát roli události 

arabského jara a jeho následky. Arabské jaro, které na přelomu let 2010 a 2011 začalo 

v Tunisku a následně se postupně v roce 2011 šířilo do Libye, Egypta či Sýrie, nevedlo 
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k demokratizaci arabského světa, ale spíše k jeho destabilizaci. Tato skutečnost byla na 

rozdíl od roku 2012, který se nesl spíše ve znamení velkého chaosu a nepřehlednosti situace, 

v roce 2014 již jasná, a to mimo jiné díky občanským válkám v Sýrii a Lybii a nástupu 

Islámského státu. V červnu roku 2014 také došlo ke střetům mezi Izraelem a Sýrií na 

Golanských výšinách, a to ve formě raketových útoků. Došlo k posílení představy Izraele 

obklopeného extremisty a teroristy. Situaci navíc několik týdnů před začátkem 

analyzovaného období roku 2014 zkomplikovalo rozhodnutí představitelů Hamásu a Fatahu 

vytvořit společnou vládu národní jednoty. Následně již nebylo jednoduché Palestinu 

rozdělovat na Gazu v područí fanatického Hamásu a Západní břeh pod vládou umírněného 

Fatahu v čele s prezidentem Abbásem. Hamás, který je řadou západních zemí považován za 

teroristickou organizaci, měl nyní být místo součásti problému součástí řešení. 

Další rozpor mezi lety 2012 a 2014 byl ten, že v roce 2012 byl Izrael častěji delegitimizován 

kvůli protiprávnímu jednání. V tomto období se pozornost upírala na výstavbu židovských 

osad na západním břehu Jordánu a v arabské části východního Jeruzaléma. Dělo se tak 

v souvislosti s hlasováním na půdě OSN o statusu pozorovatelského státu pro Palestinu, 

který by mu umožnil obracet se na trestní soud. Na konci analyzovaného období roku 2012 

také izraelský premiér oznámil další rozšiřování daných osad. 

Analýza v rámci této diplomové práce potvrdila výsledky zahraničních výzkumů i výzkumu 

z českého prostředí, které poukazují na tendenci médií upřednostňovat izraelský pohled na 

izraelsko-palestinský konflikt. Kromě tohoto závěru vnesla nový rozměr do úvahy, se kterou 

pracovala Kristína Luskové ve své sadě pěti rámců. Místo proizraelského a propalestinského 

rámce pracovala s proizraelským a protiizraelským rámcem. Analýza využívaných způsobů 

legitimizace odhalila, že k legitimizaci palestinské strany vůbec nedochází často. Jak bylo 

řečeno, i samotné definování toho, kdo přesně palestinská strana je, je značně problematické. 

Větší pozornost je tak věnována Izraeli, respektive legitimizaci a delegitimizaci jeho činů 

a postojů. 

Provedená analýza má samozřejmě svá omezení, vycházející ze schématičnosti kvantitativní 

analýzy. Pozornost byla věnována pouze předem definovaným rámcům a způsobům 

legitimizace a delegitimizace. Zjištěné poznatky by tak bylo v budoucnu vhodné doplnit 

výstupy z kvalitativní analýzy, která by například mohla odhalit další způsoby legitimizace 

nebo delegitimizace stran izraelsko-palestinského konfliktu v českých médiích. Na základě 

této analýzy samozřejmě nelze ani usuzovat o dopadu rámcování izraelsko-palestinského 
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konfliktu na čtenáře daných deníků. K tomu by bylo potřeba realizovat výzkum publika. 

Bylo by ale také nutné se zamyslet nad vlivem ostatních médií, např. televizního vysílání 

a v současné době i nad vlivem sociálních sítí, které také slouží jako zdroj informací 

(a dezinformací). 
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Závěr 

Izraelsko-palestinskému konfliktu bylo za dobu jeho trvání věnováno médii hodně 

pozornosti. Tato diplomová práce se zabývá jeho rámcováním. Rámcování je mediální 

koncept podléhající mnoha interpretacím, které předkládá první kapitola. Zároveň úvodní 

část této diplomové práce věnuje pozornost vztahu konceptu rámcování s koncepty 

nastolování agendy a primingu, dále procesu rámcování, identifikaci rámců v textu 

a typologii rámců. Druhá kapitola byla věnována jednak vývoji izraelsko-palestinského 

konfliktu, tak výzkumům jeho rámcování v médiích. Základní orientace v historickém 

vývoji tohoto konfliktu je nezbytná k uchopení prezentovaných mediálních výzkumů, 

z nichž se většina zabývala americkými médii. 

Základní sady rámců vyskytující se v mediálním pokrytí izraelsko-palestinského konfliktu 

předložili v 90. letech 20. století William Gamson (1992) a Gadi Wolfsfeld (1997). Na jejich 

práce navázala řada výzkumníků. V českém prostředí provedla analýzu mediálního 

rámcování izraelsko-palestinského konfliktu Kristína Lusková (2013). Kvantitativní 

analýza, která byla v rámci této diplomové práce provedena, čerpá z nejdůležitějších výstupů 

těchto výzkumů. Jedná se jednak o sady rámců, tak i o s rámcováním úzce spjaté způsoby 

legitimizace a delegitimizace činů a postojů obou stran konfliktu, které identifikoval 

Mohamad Elmasry (2009).  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem byly v českém tisku rámcovány 

nedávné události izraelsko-palestinského konfliktu, konkrétně několikatýdenní období let 

2012 a 2014. Podzim roku 2012 zaznamenal zvýšení napětí mezi Izraelci a Palestinci, 

přičemž byla uskutečněna vojenská operace Pilíř obrany. Na konci listopadu daného roku se 

také uskutečnilo hlasování na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů, 

které rozhodlo o udělení statusu nečlenského pozorovatelského státu Palestině. Česká 

republika byla jednou z devíti zemí, která hlasovala proti. Vztahům České, respektive 

Československé republiky s Izraelem a Palestinou je věnováno několik odstavců druhé 

kapitoly. V červnu roku 2014 rozpoutal únos a vražda tří izraelských mladíků nejkrvavější 

boje od druhé intifády, kdy počet obětí překonal ztráty války v Gaze v letech 2008 a 2009, 

známé také jako operace Lité olovo. Operace Ochranné ostří byla ukončena 26. srpna 2014. 

V rámci kvantitativní analýzy bylo analyzováno 329 článků, které byly v denících MF Dnes, 

Lidové noviny a Právo uveřejněny během vymezených dvou období a vztahovaly se 

k izraelsko-palestinskému konfliktu. Bylo stanoveno 6 výzkumných otázek. První se týkala 
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proizraelského, případně propalestinského postoje českých médií. Analýza ukázala, že 

celkově převažovalo proizraelské rámcování. Mezi jednotlivými deníky se ale vyskytovaly 

rozdíly. Největší náklonnost izraelské straně konfliktu vykazovaly Lidové noviny. MF Dnes, 

přestože relativně vyváženější, také upřednostňovala proizraelský pohled. Deník Právo 

naopak vykazoval tendenci upřednostňovat spíše druhou stranu konfliktu. 

Druhá výzkumná otázka se týkala míry uplatnění rámců identifikovaných Kristínou 

Luskovou (2013). Všech pět rámců bylo v analyzovaných textech identifikováno, nicméně 

dva z nich se vyskytovaly velmi zřídka.  

Třetí výzkumná otázka se věnovala způsobům legitimizace činů a postojů izraelské, 

respektive palestinské strany. Důležitým závěrem je skutečnost, že navzdory tomu, že 

Elmasry (2009) identifikoval 4 způsoby legitimizace, jsou z nich v českých denících 

relativně využívány pouze dva. 

Další výzkumná otázka se zabývala způsoby delegitimizace. Jak kvantitativní analýza 

ukázala, palestinské činy a postoje byly, napříč všemi třemi médii, velmi zřídka 

legitimizovány. Raději než o propalestinském postoji je tak vhodnější a přesnější hovořit 

o protiizraelském postoji. Izraelské činy a postoje byly delegitimizovány jednak 

poukazováním na jejich protizákonnost (v roce 2012 zejména v souvislosti s výstavbou 

židovských osad), tak zlidšťováním palestinských obětí (v roce 2014 zejména kvůli jejich 

vysokému počtu z řad civilního obyvatelstva). 

Pátá výzkumná otázka pracovala s rámcem znesvářených sousedů, který poukazuje na 

nesmyslnost samotného konfliktu a nerozvážnost obou stran, a s rámcem dvojího 

osvobození a spravedlnosti, který považuje nároky obou stran za oprávněné a legitimní. 

Přestože se oba rámce často nevyskytovaly, převažoval první z nich. Samotný izraelsko-

palestinský konflikt je tak spíše považován za konflikt zbytečný a nesmyslný. 

Poslední výzkumná otázka se týkala společných rysů daných médií. Tři nejméně využívané 

rámce byly u všech tří deníků stejné. Rámec strategických zájmů byl u všech tří deníků 

v roce 2014 méně častý než v roce 2012. U všech také převažoval rámec znesvářených 

sousedů nad rámcem dvojího osvobození a spravedlnosti. Využívané způsoby legitimizace 

a delegitimizace byly u všech médií také stejné, nicméně, jak již bylo řečeno, u Lidových 

novin a MF Dnes převažovalo proizraelské rámcování, zatímco u deníku Právo převažovalo 

rámcování propalestinské. S tím souvisí to, že Právo ve větší míře delegitimizovalo izraelské 

činy a postoje. 
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Kvantitativní analýza v rámci této diplomové práce nicméně potvrdila výsledky 

zahraničních výzkumů i předchozího výzkumu z českého prostředí, které poukazují na 

tendenci médií upřednostňovat spíše izraelský pohled na izraelsko-palestinský konflikt. 

Izraelsko-palestinský konflikt představuje jednu z nejzajímavějších kapitol posledních 

desetiletí jak z hlediska mezinárodně-politického, tak z hlediska mediálního. V obou 

případech hrají roli politické a společenské podmínky, jak v Izraeli a Palestině, tak v širším 

mezinárodním prostředí i v České republice. V posledních letech lze navíc s nástupem 

nových médií pozorovat vznik nových způsobů vedení boje, které nemusí mít podobu pouze 

útoků raketových či pozemních, ale také virtuálních. Zároveň sociální sítě hrají stále 

důležitější roli v propagandě obou stran konfliktu, která si jistě zaslouží více pozornosti 

mediálních výzkumů. Témata, o kterých mluvíme, a způsoby, jak o nich mluvíme, ovlivňují 

naše vnímání společenského a politického dění. Dobře vědomi si toho jsou i představitelé 

států či různých politických stran a hnutí. 
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Summary 

This diploma thesis is dedicated to the issue of media coverage of the Israeli-Palestinian 

conflict. More specifically, it deals with the concept of framing. The first chapter of the thesis 

is dedicated to this concept, as well as its connection to other concepts such as agenda-setting 

and priming. It offers various interpretations of framing as well as an introduction to the 

process of framing, the identification of media frames in texts and typology of frames. 

The second chapter offers an overview of selected media frames studies, which have been 

conducted about the Israeli-Palestinian conflict, respectively about the Middle Eastern 

conflict. The outcomes of these studies, especially the frames, form the basis of the 

quantitative analysis conducted as part of this diploma thesis. Since a basic understanding of 

the Israeli-Palestinian conflict is necessary to grasp the outcomes of these studies, 

a significant part of the second chapter is dedicated to the most important events. 

This diploma thesis analyses the framing of the conflict during the following two periods in 

the Czech media, respectively in the national press. The first period is the autumn of 2012. 

It is connected to the Israeli military operation Pillar of Defense, as well as the vote in the 

General Assembly of the United Nations about granting Palestine the status of Non-Member 

Observer State. The second analyzed period is summer 2014, which marked a bloody 

encounter between Palestine and Israel, triggered by the kidnapping and killing of three 

Israeli teenagers. The military operation Protective Edge followed. 

The outcomes of the quantitative analysis confirm the findings of the studies presented in 

the second chapter. The Czech press tends to favor the Israeli position in the conflict. 

Moreover, when talking about pro-Israeli and pro-Palestine stances in the media, it is more 

precise to talk about pro- and anti-Israeli stances, since the acts of Palestine are relatively 

rarely legitimized in the press. It is more probable to come across articles delegitimizing 

Israel. Although there are various similarities among the Czech media, there can be 

differences found, in that for example the daily Lidové noviny is very pro-Israeli, while the 

daily Právo is slightly leaning towards anti-Israeli side. Another important finding of the 

analysis is that certain frames tend to be replicated over time in the press, although some of 

them are much rarer than the rest. The last important finding is that the events of the year 

2014 were framed slightly differently than the events of autumn 2012. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 
   
   

Název Popis proměnné Kód Obor hodnot Poznámka 
P1 Datum   Datum vydání deníku, ve kterém se článek 

nachází (DDMMRRRR). 

     

P2 Deník 1 MF Dnes Článek uveřejněn v deníku MF Dnes. 

2 Lidové noviny Článek uveřejněn v deníku Lidové noviny. 

3 Právo Článek uveřejněn v deníku Právo. 

     

P3 Rubrika 1 Zpravodajství Zpravodajský příspěvek (zejména 

v zahraničních rubrikách). 

2 Publicistika Publicistický příspěvek (názory, komentáře 

atd.). 

3 Nelze určit  

     

P4 Protipalestinský rámec arabské agrese 

a neústupnosti 

0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P5 Protiizraelský rámec izraelské agrese a brutality 0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P6 Proizraelský rámec práva, pořádku a 

spravedlnosti 

0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P7 Propalestinský rámec nespravedlnosti a odporu 0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 



 

2 

 

P8 Protipalestinský a protiizraelský rámec 

znesvářených sousedů 

0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P9 Proizraelský a propalestinský rámec dvojího 

osvobození a spravedlnosti 

0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P10 Rámec strategických/mocenských zájmů 0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P11 Rámec Divokého východu 0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P12 Rámec střetu civilizací 0 Ne Zdali se v článku vyskytuje daný rámec. 

1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P13 Legitimizace izraelské strany - sebeobrana 0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

izraelských činů/postojů formou sebeobrany. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P14 Legitimizace izraelské strany - válka 0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

izraelských činů/postojů formou války. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P15 Legitimizace izraelské strany - explicitní 

odůvodnění 

0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

izraelských činů/postojů formou explicitního 

odůvodnění. 
1 Ano 

2 Nelze určit 
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P16 Legitimizace izraelské strany - nehoda/chyba 0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

izraelských činů/postojů formou 

nehody/chyby. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P17 Delegitimizace izraelské strany - bezdůvodná 

agrese 

0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

izraelských činů/postojů formou bezdůvodné 

agrese. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P18 Delegitimizace izraelské strany - zločinnost 0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

izraelských činů/postojů formou zločinnosti. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P19 Delegitimizace izraelské strany - krutost 0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

izraelských činů/postojů formou krutosti. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P20 Delegitimizace izraelské strany - zlidštění 0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

izraelských činů/postojů formou zlidštění. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P21 Legitimizace palestinské strany - sebeobrana 0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

palestinských činů/postojů formou 

sebeobrany. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P22 Legitimizace palestinské strany - válka 0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

palestinských činů/postojů formou války. 1 Ano 

2 Nelze určit 
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P23 Legitimizace palestinské strany - explicitní 

odůvodnění 

0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

palestinských činů/postojů formou 

explicitního odůvodnění. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P24 Legitimizace palestinské strany - nehoda/chyba 0 Ne Zdali v článku dochází k legitimizaci 

palestinských činů/postojů formou 

nehody/chyby. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P25 Delegitimizace palestinské strany - bezdůvodná 

agrese 

0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

palestinských činů/postojů formou 

bezdůvodné agrese. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P26 Delegitimizace palestinské strany - zločinnost 0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

palestinských činů/postojů formou 

zločinnosti. 
1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P27 Delegitimizace palestinské strany - krutost 0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

palestinských činů/postojů formou krutosti. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

P28 Delegitimizace palestinské strany - zlidštění 0 Ne Zdali v článku dochází k delegitimizaci 

palestinských činů/postojů formou zlidštění. 1 Ano 

2 Nelze určit 

     

Kódovací jednotky: Články uveřejněné v MF Dnes, Lidových novinách a Právu ve stanoveném časovém rozmezí a vztahující se k izraelsko-

palestinskému konfliktu. Do výzkumu byly zahrnuty jak zpravodajské, tak i publicistické příspěvky.



 

 

Příloha č. 2: Počty článků vydaných o izraelsko-palestinském konfliktu v jednotlivých dnech analyzovaných období 

 

 

Datum
Počet 

článků
Datum

Počet 

článků
Datum

Počet 

článků
Datum

Počet 

článků
Datum

Počet 

článků
Datum

Počet 

článků
Datum

Počet 

článků

25.10.2012 2 20.11.2012 7 18.6.2014 1 14.7.2014 3 9.8.2014 5 4.9.2014 1 27.8.2014 6

26.10.2012 3 21.11.2012 3 19.6.2014 1 15.7.2014 5 10.8.2014 0 5.9.2014 0 28.8.2014 0

27.10.2012 0 22.11.2012 5 20.6.2014 0 16.7.2014 3 11.8.2014 2 6.9.2014 1 29.8.2014 3

28.10.2012 0 23.11.2012 6 21.6.2014 1 17.7.2014 4 12.8.2014 2 7.9.2014 0 30.8.2014 1

29.10.2012 0 24.11.2012 6 22.6.2014 0 18.7.2014 3 13.8.2014 3 8.9.2014 2 31.8.2014 0

30.10.2012 0 25.11.2012 0 23.6.2014 4 19.7.2014 5 14.8.2014 1 9.9.2014 0 1.9.2014 0

31.10.2012 0 26.11.2012 4 24.6.2014 2 20.7.2014 0 15.8.2014 1 7.8.2014 4 2.9.2014 1

1.11.2012 1 27.11.2012 4 25.6.2014 2 21.7.2014 4 16.8.2014 4 8.8.2014 3 3.9.2014 1

2.11.2012 0 28.11.2012 2 26.6.2014 1 22.7.2014 4 17.8.2014 0 9.8.2014 5 4.9.2014 1

3.11.2012 3 29.11.2012 4 27.6.2014 0 23.7.2014 3 18.8.2014 0 10.8.2014 0 5.9.2014 0

4.11.2012 0 30.11.2012 6 28.6.2014 1 24.7.2014 5 19.8.2014 3 11.8.2014 2 6.9.2014 1

5.11.2012 1 1.12.2012 6 29.6.2014 0 25.7.2014 4 20.8.2014 2 12.8.2014 2 7.9.2014 0

6.11.2012 2 2.12.2012 0 30.6.2014 1 26.7.2014 5 21.8.2014 3 13.8.2014 3 8.9.2014 2

7.11.2012 2 3.12.2012 4 1.7.2014 3 27.7.2014 0 22.8.2014 3 14.8.2014 1 9.9.2014 0

8.11.2012 3 4.12.2012 1 2.7.2014 5 28.7.2014 5 23.8.2014 4 15.8.2014 1

9.11.2012 1 5.12.2012 4 3.7.2014 2 29.7.2014 3 24.8.2014 0 16.8.2014 4

10.11.2012 1 6.12.2012 5 4.7.2014 3 30.7.2014 5 25.8.2014 0 17.8.2014 0

11.11.2012 0 7.12.2012 2 5.7.2014 0 31.7.2014 4 26.8.2014 6 18.8.2014 0

12.11.2012 3 8.12.2012 4 6.7.2014 0 1.8.2014 5 27.8.2014 6 19.8.2014 3

13.11.2012 2 9.12.2012 0 7.7.2014 3 2.8.2014 3 28.8.2014 0 20.8.2014 2

14.11.2012 1 10.12.2012 2 8.7.2014 4 3.8.2014 0 29.8.2014 3 21.8.2014 3

15.11.2012 4 11.12.2012 2 9.7.2014 3 4.8.2014 3 30.8.2014 1 22.8.2014 3

16.11.2012 9 12.12.2012 1 10.7.2014 4 5.8.2014 8 31.8.2014 0 23.8.2014 4

17.11.2012 0 13.12.2012 0 11.7.2014 4 6.8.2014 5 1.9.2014 0 24.8.2014 0

18.11.2012 0 16.6.2014 3 12.7.2014 3 7.8.2014 4 2.9.2014 1 25.8.2014 0

19.11.2012 10 17.6.2014 1 13.7.2014 0 8.8.2014 3 3.9.2014 1 26.8.2014 6

Počty vydaných článků podle data



 

 

 

Příloha č. 3: Počty vydaných článků podle média a stylu 

Souhrnné počty vydaných článků 

  Publicistika Zpravodajství Celkem 

Lidové noviny  16 29 45 

MF Dnes 5 32 37 

Právo 8 36 44 

2012 29 97 126 

Lidové noviny  18 50 68 

MF Dnes 15 38 53 

Právo 7 75 82 

2014 40 163 203 

Celkem 69 260 329 

Příloha č. 4: Počty článků, ve kterých byly identifikovány sledované rámce  

Výskyt devíti předdefinovaných rámců 

  

Rámec 

arabské agrese 

a neústupnosti 

Rámec 

izraelské 

agrese a 

brutality 

Rámec práva, 

pořádku                    

a 

spravedlnosti 

Rámec 

nespravedlnosti 

a odporu 

Rámec 

znesvářených 

sousedů 

Rámec dvojího 

osvobození                   

a spravedlnosti 

Rámec 

strategických/ 

mocenských 

zájmů 

Rámec 

Divokého 

východu 

Rámec 

střetu 

civilizací 

Lidové noviny 21 11 17 8 9 3 16 2 5 

MF Dnes 10 10 11 6 7 4 11 2 2 

Právo 13 19 13 6 8 2 16 2 2 

2012 44 40 41 20 24 9 43 6 9 

Lidové noviny 40 25 30 7 8 2 8 2 3 

MF Dnes 24 15 20 3 9 3 5 2 3 

Právo 36 47 14 9 8 2 12 0 0 

2014 100 87 64 19 25 7 25 4 6 

Celkem 144 127 105 39 49 16 68 10 15 



 

 

 

Příloha č. 5: Počty článků, ve kterých byly identifikovány rámce K. Luskové 

Výskyt rámců podle K. Luskové 

  

Rámec izraelské 

brutality 

Rámec naplněného 

poháru izraelské 

trpělivosti 

Rámec mocenských 

zájmů 

Rámec Divokého 

východu 

Rámec střetu 

civilizací 

Lidové noviny 15 27 16 2 5 

MF Dnes 14 15 11 2 2 

Právo 21 18 16 2 2 

2012 50 60 43 6 9 

Lidové noviny 29 53 8 2 3 

MF Dnes 18 32 5 2 3 

Právo 47 44 12 0 0 

2014 94 129 25 4 6 

Celkem 144 189 68 10 15 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6: Počty článků, ve kterých bylo identifikováno proizraelské nebo propalestinské rámcování, podle média 

a stylu 

Proizraelské a propalestinské rámcování 

  Proizraelské Propalestinské 

  Zpravodajství Publicistika Zpravodajství Publicistika 

Lidové noviny 
16 12 10 5 

28 15 

MF Dnes 
14 1 13 1 

15 14 

Právo 
15 4 17 4 

19 21 

2012 
45 17 40 10 

62 50 

Lidové noviny 
39 14 21 8 

53 29 

MF Dnes 
23 9 16 2 

32 18 

Právo 
42 2 47 1 

44 48 

2014 
104 25 84 11 

129 95 

Celkem 
149 42 124 21 

191 145 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7: Počty článků, ve kterých byly identifikovány vybrané způsoby legitimizace a delegitimizace 

Legitimizace izraelských činů a postojů  Delegitimizace izraelských činů a postojů 

  Sebeobrana Válka 
Explicitní 

odůvodnění 
Nehoda/chyba    

Bezdůvodná 

agrese 
Zločinnost Krutost Zlidštění 

Lidové noviny 12 1 8 1  Lidové noviny 7 5 3 8 

MF Dnes 10 1 5 1  MF Dnes 2 7 0 8 

Právo 12 1 8 0  Právo 4 12 2 7 

2012 34 3 21 2  2012 13 24 5 23 

Lidové noviny 15 3 18 3  Lidové noviny 4 5 7 12 

MF Dnes 9 1 14 0  MF Dnes 1 5 8 9 

Právo 7 0 10 1  Právo 9 11 16 30 

2014 31 4 42 4  2014 14 21 31 51 

Celkem 65 7 63 6  Celkem 27 45 36 74 

           

Legitimizace palestinských činů a postojů  Delegitimizace palestinských činů a postojů 

  Sebeobrana Válka 
Explicitní 

odůvodnění 
Nehoda/chyba 

 

  
Bezdůvodná 

agrese 
Zločinnost Krutost Zlidštění 

Lidové noviny 0 0 3 0  Lidové noviny 6 11 6 9 

MF Dnes 1 0 2 0  MF Dnes 3 5 5 6 

Právo 0 0 3 0  Právo 4 9 3 7 

2012 1 0 8 0  2012 13 25 14 22 

Lidové noviny 0 0 6 0  Lidové noviny 11 27 9 6 

MF Dnes 0 0 2 0  MF Dnes 4 19 8 4 

Právo 0 0 6 0  Právo 9 19 4 8 

2014 0 0 14 0  2014 24 65 21 18 

Celkem 1 0 22 0  Celkem 37 90 35 40 



 

 

Příloha č. 8: Seznam článků citovaných v rámci kvantitativní analýzy 
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MARJANOVIČ, T. 2014. Nápis z kukly. MF Dnes, 23. 7., s. 10. 

NOVÁK, Z. 2014. Norský lékař: Izraelci neúprosně zabíjejí i palestinské děti. Právo, 25. 7., 

s. 9. 

VODIČKA, M. 2012. Proč Izrael vždycky vypadá jako ten špatný. MF Dnes, 22. 11., s. 14. 

ZBOŽÍNEK, J. 2014. Bez palestinského státu klid nebude. Právo, 31. 7., s. 6. 

 


