
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

Obraz syrské občanské války ve zpravodajství 

vybraných českých médií 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Michael Erhart 

Studijní program: Žurnalistika 

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Kaleta 

Rok obhajoby: 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny 

a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 

V Praze dne      Bc. Michael Erhart 

 

 

 

 



Bibliografický záznam 

Erhart, Michael. Obraz syrské občanské války ve zpravodajství vybraných českých médií. Praha, 

2018. 84 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

Ondřej Kaleta.  

 

 

Rozsah práce: 116 896 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zobrazením čtyř důležitých období syrské občanské války 

v internetovém zpravodajství vybraných českých médií. Pomocí metody kvantitativní obsahové 

analýzy zkoumá zpravodajské obsahy z hlediska témat a zastoupení jednotlivých aktérů 

konfliktu. Součástí práce je i analýza zdrojů, míry zastoupení zahraničních médií a agentur i 

využití sociálních sítí. Pomocí kvalitativní analýzy rámců je pak analyzováno zpravodajství o 

obléhání měst Zabadání a Madája syrskou armádou a převážně šíitských obcí Fuá a Kafrája 

opozičními silami. Kromě použitých rámců byla zjištěna významná nerovnováha v mediálním 

pokrytí, přestože obě enklávy sdílely podobný a vzájemně úzce propojený osud. Hlavním 

zjištěním kvantitativní části je pak výrazné zastoupení západních informačních zdrojů, převaha 

velmocenských aktérů a relativně negativní obraz nejen syrské vlády, ale také syrské opozice.   

Klíčová slova 

Sýrie, syrská občanská válka, aktéři, zdroje, rámcování, kvantitativní obsahová analýza, 

kvalitativní analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This thesis deals with the depiction of four important periods of the Syrian civil war in the 

selected Czech on-line media. Using the quantitative content analysis, it examines the news 

content in terms of topics and representation of conflict actors, as well as the representation of 

foreign media and news agencies a use of social networks. Goal of qualitative frame analysis is 

to examine coverage of the Syrian Arab Army siege of Zabadani and Madaya as well as the 

siege of Fuah and Kafraya by Syrian opposition forces. In addition to the frames used, the 

analysis found significant disparity in media coverage, despite a similar and interconnected fate 

of both besieged enclaves. Quantitative analysis revealed significant representation of western 

sources, predominance of the great power actors and rather negative image of the Syrian 

government as well as the Syrian opposition. 
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Syria, Syrian civil war, actors, sources, framing, quantitative content analysis, qualitative 
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1. Úvod 

Na počátku byla facka a plivnutí do tváře pouličního prodavače zeleniny v malém městečku 

v srdci Tuniska. Když se začal s inspektorkou přetahovat, její dva kolegové ho zmlátili a 

zabavili mu jeho vozík a digitální váhu. Mohamed Bouazizi si následně šel stěžovat na úřad, 

ale bezvýsledně. Necelou hodinu po incidentu se na ulici polil hořlavinou a zapálil.1 2 Z banální 

příhody se tak stala osobní tragédie, která odstartovala vlnu protestů v celém arabském světě. 

Arabské jaro vyvolalo naděje na pád zkostnatělých autoritativních režimů, zlepšení ekonomické 

situace a u některých snad i na přechod k demokracii. V Tunisku byly tyto naděje alespoň 

částečně naplněny, někde jen (několikrát) padl režim, nebo alespoň došlo k dílčím změnám a 

reformám. Jinde protesty nakonec utichly a nestalo se nic. V Libyi, Jemenu a Sýrii ale po jaru 

přišla zima a masové protesty vyústily v ozbrojené povstání a občanské války. 

Konflikt v Sýrii, jehož obrazu v českých médiích se věnuje tato práce, je svou povahou 

nesmírně složitý. Lze v něm identifikovat nejméně čtyři hlavní bojující strany, vnitřně navíc 

poměrně výrazně fragmentované (etnicky, nábožensky, kmenově, ideologicky nebo 

organizačně), na které mají velký vliv protichůdné zájmy světových a regionálních velmocí. Ty 

přesahují i do světa médií. Komplexní realita války je médii zjednodušována, aby mohla být 

jejich publiku zprostředkována ve srozumitelné formě, a to i za pomoci selektivních narativů a 

interpretací vyplývajících z názorového a hodnotového ukotvení autorů mediálních obsahů a 

jejich informačních zdrojů. 

Úvodní část práce přináší stručnou sumarizaci konfliktu v Sýrii a jeho nejzásadnějších 

událostí, z nichž některé budou posléze předmětem dalšího zkoumání. Následující teoretická 

část práce se věnuje teorii nastolování agendy a procesu rámcování a metodologickému 

ukotvení práce.  

 

 

 

 

                                                           
1 Slap to a Man’s Pride Set Off Tumult in Tunisia. New York Times [online]. 21.1.2011 [cit. 2018-02-11]. 
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/01/22/world/africa/22sidi.html?_r=1&pagewanted=2&src=twrhp 
2 Peddler's martyrdom launched Tunisia's revolution. Reuters [online]. 20.1.2011 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-tunisia-protests-bouazizi/peddlers-martyrdom-launched-tunisias-
revolution-idUSTRE70J1DJ20110120 

http://www.nytimes.com/2011/01/22/world/africa/22sidi.html?_r=1&pagewanted=2&src=twrhp
https://www.reuters.com/article/us-tunisia-protests-bouazizi/peddlers-martyrdom-launched-tunisias-revolution-idUSTRE70J1DJ20110120
https://www.reuters.com/article/us-tunisia-protests-bouazizi/peddlers-martyrdom-launched-tunisias-revolution-idUSTRE70J1DJ20110120
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2. Syrská občanská válka 

Sýrie je země rozvrácená krvavou občanskou válkou, která si od svého začátku v roce 2011 

vyžádala podle různých odhadů až půl milionu lidských životů3, více než 5 milionů 

registrovaných uprchlíků4 a 6,5 milionu vnitřně vysídlených5. Země je roztříštěna na mnoho 

oblastí ovládanými velmi nesourodými entitami, které bojují o území i přírodní zdroje. Proti 

sobě stojí nejméně čtyři základní tábory. Především to je vláda prezidenta Bašára Asada a 

protirežimní opozice6 sídlící v Istanbulu, pod kterou spadá i část povstaleckých sil. Třetím 

významným aktérem je Kurdy v roce 2013 vyhlášený autonomní region Rojava na severu a 

posledním pak takzvaný Islámský stát, který v roce 2015 ovládl většinu území země, byť se 

tehdy jednalo především o řídce obydlené pouštní oblasti na východě.  

K nepřehlednosti i dlouhému trvání konfliktu pak přispívá politická, materiální i přímá 

vojenská podpora jednotlivým bojujícím stranám od zahraničních aktérů. Druh i intenzita této 

podpory se v čase proměňuje. Nejdůležitějšími spojenci syrské vlády jsou Írán, Rusko a 

libanonské hnutí Hizballáh. Kromě geopolitických zájmů je důležitým faktorem náboženské 

pozadí konfliktu. Dominantní postavení v Asadově režimu totiž mají alávité7, kteří se řadí do 

šíitské větve islámu. Právě pomoc této náboženské skupině do Sýrie přitahuje dobrovolníky 

z takřka celého šíitského světa, především pak Iráku, Íránu, Libanonu, a dokonce i z řad 

afghánské menšiny Hazárů, jejichž nábor zajišťuje Írán, často pod slibem udělení občanství.8 

K hlavním podporovatelům syrské opozice patří Spojené státy, Francie a Velká Británie, ať už 

jde o politickou nebo logistickou podporu v podobě dodávek zbraní a munice a také výcvik 

povstaleckých sil především v Jordánsku9. Podobně se angažuje rovněž Turecko, Saúdská 

                                                           
3 U.N. Envoy Revises Syria Death Toll to 400,000. Foreign Policy [online]. 22.4.2016 [cit. 2017-02-11]. Dostupné 
z: http://foreignpolicy.com/2016/04/22/u-n-envoy-revises-syria-death-toll-to-400000/ 
4 UNHCR: Syria Regional Refugee Response [online]. [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
5 UNHCR: Syria [online]. [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people 
6 Národní koalice sil revoluce a syrské opozice založená v listopadu 2012 je uznávána státy Arabské ligy, 
některými členskými zeměmi Evropské unie, Tureckem nebo Spojenými státy. Předtím byla jako hlavní 
reprezentant syrské opozice uznávána Syrská národní rada vzniklá v srpnu 2011, ta ovšem v roce 2014 z koalice 
vystoupila na protest proti účasti na mírové konferenci Ženeva II. Kromě této koalice ale v rámci fragmentované 
syrské opozice existují i další uskupení. 
7 Analysis: Assad retrenches into Alawite power base. Reuters [online]. 4.5.2011 [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: 

https://www.reuters.com/article/us-syria-assad-alawites/analysis-assad-retrenches-into-alawite-power-base-

idUSTRE7433X620110504 
8 Syria war: The Afghans sent by Iran to fight for Assad. BBC [online]. 15.4.2016 [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36035095 
9 Exclusive: Jordan reluctant to host U.S.-led Syria rebel training - officials. Reuters [online]. 12.7.2012 [cit. 
2018-02-06]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-assad-alawites/analysis-assad-retrenches-
into-alawite-power-base-idUSTRE7433X620110504 

http://foreignpolicy.com/2016/04/22/u-n-envoy-revises-syria-death-toll-to-400000/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://www.reuters.com/article/us-syria-assad-alawites/analysis-assad-retrenches-into-alawite-power-base-idUSTRE7433X620110504
https://www.reuters.com/article/us-syria-assad-alawites/analysis-assad-retrenches-into-alawite-power-base-idUSTRE7433X620110504
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36035095
https://www.reuters.com/article/us-syria-assad-alawites/analysis-assad-retrenches-into-alawite-power-base-idUSTRE7433X620110504
https://www.reuters.com/article/us-syria-assad-alawites/analysis-assad-retrenches-into-alawite-power-base-idUSTRE7433X620110504
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Arábie a Katar, s výjimkou několika incidentů10 ale žádný z těchto aktérů nezasáhl proti syrské 

vládě vojensky. Specifická je role Izraele, který s nelibostí pozoruje rostoucí vliv a přítomnost 

Íránu v Sýrii, a především se snaží zabránit tomu, aby se libanonskému Hizballáhu dostaly do 

rukou pokročilé zbraňové systémy.11 

Protesty v Sýrii vypukly počátkem března 2011, za kolébku revoluce bývá označováno 

město Dar'á na hranicích s Jordánskem, odkud se demonstrace rozšířily i do dalších měst včetně 

Damašku. Protestující požadovali demokratické reformy, zrušení 48 let trvajícího výjimečného 

stavu a propuštění politických vězňů. Bezpečnostní složky zareagovaly střelbou do davu a 

zatýkáním.12 Prezident Asad koncem března přislíbil reformy a zrušení výjimečného stavu, 

k čemuž nakonec došlo o měsíc později, kvůli policejní brutalitě ale demonstranti začali 

požadovat i jeho odstoupení.13 Protesty neutuchaly a na jejich potlačování začali být nasazováni 

vojáci. V reakci na to skupina zběhlých důstojníků pod vedením plukovníka Riáda al-Asada 

založila Svobodnou syrskou armádu s cílem svrhnout režim a zastavit násilné potlačování 

protestů.14  

Syrská armáda měla v roce 2011 podle odhadů až 220 tisíc příslušníků, proti opozici ale 

byla nasazována jen přibližně třetina z nich, tedy okolo 70 tisíc. Jak uvádí Joseph Holliday, šlo 

o ty nejloajálnější jednotky tvořené nebo vedené vojáky z řad náboženských menšin, především 

alávitů. Neznamená to, že by armáda byla ostře rozdělena podle náboženského klíče, sunnitští 

vojáci ostatně tvořily značnou část mužstva i v těch nejelitnějších jednotkách, nasazení 

nespolehlivých branců ale představovalo značné riziko. Zhruba dvě třetiny armády proto 

většinu času zůstávaly v kasárnách, přesto se počet vojáků zběhlých k opozici odhaduje na 50 

až 100 tisíc, přičemž další by tak pravděpodobně učinili, pokud by k tomu dostali příležitost 

(Holliday, 2013 str. 26-28).   

                                                           
10 Mezi Tureckem a Sýrii pravidelně docházelo ke vzájemnému dělostřeleckému ostřelování a náletům. 
Několikrát došlo i k sestřelení letadla nebo helikoptéry kvůli narušení vzdušného prostoru. 
11 Israeli strikes raise stakes in face-off with Hezbollah. Reuters [online]. 2.5.2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-israel-hezbollah-analy/israeli-strikes-raise-stakes-in-face-
off-with-hezbollah-idUSKBN17Y20O 
12 Thousands chant "freedom" despite Assad reform offer. Reuters [online]. 24.3.2011 [cit. 2018-02-06]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria/thousands-chant-freedom-despite-assad-reform-offer-
idUSTRE72N2MC20110324 
13 Syria mobilizes thousands for pro-Assad marches. Reuters [online]. 29.3.2011 [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-syria/syria-mobilizes-thousands-for-pro-assad-marches-
idUSTRE72N2MC20110329 
14 Exclusive: War is only option to topple Syrian leader: colonel. Reuters [online]. 7.10.2011 [cit. 2018-02-06]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-turkey-syria-colonel/exclusive-war-is-only-option-to-topple-
syrian-leader-colonel-idUSTRE7964OQ20111007 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-israel-hezbollah-analy/israeli-strikes-raise-stakes-in-face-off-with-hezbollah-idUSKBN17Y20O
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-israel-hezbollah-analy/israeli-strikes-raise-stakes-in-face-off-with-hezbollah-idUSKBN17Y20O
https://www.reuters.com/article/us-syria/thousands-chant-freedom-despite-assad-reform-offer-idUSTRE72N2MC20110324
https://www.reuters.com/article/us-syria/thousands-chant-freedom-despite-assad-reform-offer-idUSTRE72N2MC20110324
https://www.reuters.com/article/us-syria/syria-mobilizes-thousands-for-pro-assad-marches-idUSTRE72N2MC20110329
https://www.reuters.com/article/us-syria/syria-mobilizes-thousands-for-pro-assad-marches-idUSTRE72N2MC20110329
https://www.reuters.com/article/us-turkey-syria-colonel/exclusive-war-is-only-option-to-topple-syrian-leader-colonel-idUSTRE7964OQ20111007
https://www.reuters.com/article/us-turkey-syria-colonel/exclusive-war-is-only-option-to-topple-syrian-leader-colonel-idUSTRE7964OQ20111007
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Povstalci tím získali sílu bránit se útokům vládních sil, a to navzdory stále jasné 

materiální převaze15 armády, včetně možnosti využít letectvo. Po krachu snah o uzavření 

příměří zprostředkovaných Organizací spojených národů (OSN) a státy Arabské ligy vyústila 

situace na bojišti v strategický pat, kdy žádná ze stran nebyla schopna dosáhnout konečného 

vítězství, a to přesto, že povstalci kromě rozsáhlých území na východě a severu země získali 

kontrolu i nad okolím Damašku, který se dokonce neúspěšně pokusili dobýt.16  

V noci 21. srpna 2013 pak na dvou obklíčených předměstích Damašku ovládaných 

povstalci došlo k chemickému útoku. První vyšetřování OSN potvrdilo použití nervového 

plynu sarin, ale neurčilo původce útoku, ze kterého se vzájemně obviňovaly syrská vláda a 

opozice. Rozcházejí se i údaje o přesném počtu obětí, podle Spojených států jich bylo až 1400 

a za pachatele označily syrskou armádu.17 Americkou vojenskou intervenci nakonec odvrátil 

souhlas syrského režimu s ruským návrhem na likvidací svých chemických zbraní pod 

dohledem OSN.18 Útoky v oblasti Ghúty ovšem nebyly první ani poslední v celé válce. V době, 

kdy k nim došlo, již v zemi na pozvání syrské vlády působili inspektoři zvláštní mise OSN, 

kteří vyšetřovali chemický útok na předměstí severosyrského města Aleppo, k němuž došlo 19. 

března 2013 na vládou kontrolovaném území. Z útoku, při kterém zahynulo 25 lidí, se 

obviňovaly obě strany.19 K třetímu významnému použití chemických zbraní pak došlo 4. dubna 

2017 ve městě Chán Šajchún v provincii Idlíb, které bombardovala stíhačka syrského letectva. 

Při útoku zahynulo nejméně 70 lidí.20 V reakci na to Spojené státy zaútočily střelami s plochou 

                                                           
15 Holliday ale zdůrazňuje, že syrská armáda nejenže nevyužívala veškerou svou lidskou sílu, ale omezené bylo i 
využití obrněné techniky, což vysvětluje jejím špatným technickým stavem (Holliday, 2013 str. 28). 
16 How "Damascus Volcano" erupted in Assad's stronghold. Reuters [online]. 20.7.2012 [cit. 2018-02-07]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-
assads-stronghold-idUSBRE86J17E20120720 
17 U.N. confirms sarin used in Syria attack; U.S., UK, France blame Assad. Reuters [online]. 16.9.2013 [cit. 2018-
02-07]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-confirms-sarin-used-in-syria-attack-
u-s-uk-france-blame-assad-idUSBRE98F0ED20130916 
18 Syria vows to give up chemical weapons, Obama cautious about deal. Reuters [online]. 11.9.2013 [cit. 2018-
02-07]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis/syria-vows-to-give-up-chemical-weapons-
obama-cautious-about-deal-idUSBRE9880HY20130911 
19 Alleged chemical attack kills 25 in northern Syria. Reuters [online]. 19.3.2013 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemical/alleged-chemical-attack-kills-25-in-northern-syria-
idUSBRE92I0A220130319 
20 White smoke signaled gas attack on Syrian town. Reuters [online]. 5.4.2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-attack/white-smoke-signaled-gas-attack-on-syrian-
town-idUSKBN17723G 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-assads-stronghold-idUSBRE86J17E20120720
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-assads-stronghold-idUSBRE86J17E20120720
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-confirms-sarin-used-in-syria-attack-u-s-uk-france-blame-assad-idUSBRE98F0ED20130916
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-confirms-sarin-used-in-syria-attack-u-s-uk-france-blame-assad-idUSBRE98F0ED20130916
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis/syria-vows-to-give-up-chemical-weapons-obama-cautious-about-deal-idUSBRE9880HY20130911
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis/syria-vows-to-give-up-chemical-weapons-obama-cautious-about-deal-idUSBRE9880HY20130911
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemical/alleged-chemical-attack-kills-25-in-northern-syria-idUSBRE92I0A220130319
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemical/alleged-chemical-attack-kills-25-in-northern-syria-idUSBRE92I0A220130319
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-attack/white-smoke-signaled-gas-attack-on-syrian-town-idUSKBN17723G
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-attack/white-smoke-signaled-gas-attack-on-syrian-town-idUSKBN17723G
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dráhou letu na základnu, ze které letoun odstartoval.21 Závěrečná zpráva22 mise OSN vzniklá 

ve spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní v případě prvních dvou útoků neurčila 

pachatele útoků, stejně jako zpráva23 mezinárodní komise sestavené Radou pro lidská práva 

OSN. Podle ní ale byl při prvních dvou útocích použit nervový plyn sarin, který pravděpodobně 

pocházel ze skladů syrské armády. V případě útoku v Chán Šajchúnu pak vyšetřovatelé 

z Organizace pro zákaz chemických zbraní a OSN za pachatele útoku označili syrskou vládu.24 

Výsledky vyšetřování ovšem zpochybnilo Rusko, které v Radě bezpečnosti OSN zablokovalo 

prodloužení mandátu komise.25 Vyšetřovatelé také již dříve přímo obvinili představitele režimu 

Bašára Asada z používání barelových bomb naplněných chlórem, nebo výbušninami.26 Sám 

Asad několikrát popřel27, že by syrské letectvo tuto munici používalo, o opaku ale vedle četných 

videozáběrů svědčí i fakt, že používání těchto primitivních a neřízených bomb odsoudila Rada 

bezpečnosti OSN.28  

Zatímco vojenský význam chemických útoků je sporný, tak právě neschopnost 

povstalců bránit se útokům ze vzduchu a absence vlastního letectva přispěla k tomu, že se jim 

nepodařilo režim svrhnout. A to navzdory některým úspěchům, kterých v prvních letech 

konfliktu dosáhli, mezi nimi například dobytí východní poloviny Aleppa.29 Jednou z příčin byla 

i značná roztříštěnost povstaleckých sil. Vedle Syrské svobodné armády, což je koalice 

                                                           
21 U.S. strikes destroyed Syrian means to deliver chemical weapons: admiral. Reuters [online]. 8.4.2017 [cit. 
2018-02-10]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa/u-s-strikes-destroyed-
syrian-means-to-deliver-chemical-weapons-admiral-idUSKBN17A0QD 
22 United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab 
Republic: Final Report [online]. 13.12.2013 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://undocs.org/A/68/663 
23 Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic* [online]. 
12.2.2014 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-65_en.doc 
24 Syrian government to blame for April sarin attack - U.N. report. Reuters [online]. 26.10.2017 [cit. 2018-02-
10]. Dostupné z: https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-un/syrian-government-to-blame-for-
april-sarin-attack-u-n-report-idUKKBN1CV3GF 
25 After U.N. veto, Russia moves against chemical weapons watchdog. Reuters [online]. 21.11.2017 [cit. 2018-
02-10]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-chemicalweapons/after-u-n-veto-
russia-moves-against-chemical-weapons-watchdog-idUSKBN1DL1UF 
26 Exclusive: Assad linked to Syrian chemical attacks for first time. Reuters [online]. 13.1.2017 [cit. 2018-02-10]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-chemical-weapons/exclusive-assad-
linked-to-syrian-chemical-attacks-for-first-time-idUSKBN14X1XY 
27 Syria conflict: BBC exclusive interview with President Bashar al-Assad. BBC [online]. 10.2.2015 [cit. 2018-02-
10]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-31327153/syria-conflict-bbc-exclusive-
interview-with-president-bashar-al-assad 
28 U.N. council condemns attacks on Syria civilians, barrel bombs. Reuters [online]. 5.6.2015 [cit. 2018-02-10]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-council-condemns-attacks-on-syria-
civilians-barrel-bombs-idUSKBN0OL2CZ20150605 
29 Syrian rebels say Aleppo theirs "within days". Reuters [online]. 31.7.2012 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
https://in.reuters.com/article/syria-crisis-rebels-aleppo/syrian-rebels-say-aleppo-theirs-within-days-
idINDEE86U0BE20120731 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa/u-s-strikes-destroyed-syrian-means-to-deliver-chemical-weapons-admiral-idUSKBN17A0QD
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa/u-s-strikes-destroyed-syrian-means-to-deliver-chemical-weapons-admiral-idUSKBN17A0QD
https://undocs.org/A/68/663
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-65_en.doc
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-un/syrian-government-to-blame-for-april-sarin-attack-u-n-report-idUKKBN1CV3GF
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-un/syrian-government-to-blame-for-april-sarin-attack-u-n-report-idUKKBN1CV3GF
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-chemicalweapons/after-u-n-veto-russia-moves-against-chemical-weapons-watchdog-idUSKBN1DL1UF
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-chemicalweapons/after-u-n-veto-russia-moves-against-chemical-weapons-watchdog-idUSKBN1DL1UF
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-chemical-weapons/exclusive-assad-linked-to-syrian-chemical-attacks-for-first-time-idUSKBN14X1XY
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-chemical-weapons/exclusive-assad-linked-to-syrian-chemical-attacks-for-first-time-idUSKBN14X1XY
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-31327153/syria-conflict-bbc-exclusive-interview-with-president-bashar-al-assad
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-31327153/syria-conflict-bbc-exclusive-interview-with-president-bashar-al-assad
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-council-condemns-attacks-on-syria-civilians-barrel-bombs-idUSKBN0OL2CZ20150605
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un/u-n-council-condemns-attacks-on-syria-civilians-barrel-bombs-idUSKBN0OL2CZ20150605
https://in.reuters.com/article/syria-crisis-rebels-aleppo/syrian-rebels-say-aleppo-theirs-within-days-idINDEE86U0BE20120731
https://in.reuters.com/article/syria-crisis-rebels-aleppo/syrian-rebels-say-aleppo-theirs-within-days-idINDEE86U0BE20120731
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ozbrojených skupin různé velikosti a ideologického zaměření, totiž postupně vznikla i další 

uskupení, především pak islamistické koalice Ahrar aš-Šám a Džajš al-Islam. V Sýrii se rovněž 

pod názvem Fronta an-Nusra etablovala místní odnož teroristické organizace Al-Káida, která 

se ve snaze zakrýt své vazby několikrát transformovala30. Všechny tyto subjekty měly 

společného nepřítele v Asadově režimu, přesto ale čas od času bojovaly i mezi sebou.31  

Jak ve svém článku píše Cesare Scartozzi, existence islamistických skupin syrská vláda 

obratně využila ve své komunikační strategii. Po vypuknutí protestů v roce 2011 režim 

nedokázal jasně komunikovat plány na politické reformy, ať už šlo o zrušení výjimečného 

stavu32 nebo o změnu ústavy33 a odstranění vedoucí úlohy strany Baas, a jeho hlavním 

komunikačním nástrojem se stalo násilí. Počínaje rokem 2012 se ale režimu podařilo přijít 

s novým a úspěšným strategickým narativem, kdy navzdory obviněním z páchání zločinů proti 

lidskosti začal získávat legitimitu jako neislamistická síla v syrské občanské válce, a to na 

domácí i mezinárodní úrovni. A přestože byl, jak uvádí Scartozzi, Asadův režim reálně 

nebezpečnější a vražednější než islamističtí povstalci, začal být západní veřejností stále více 

vnímán jako menší zlo, přičemž významnou roli v upozorňování na problém islamismu a 

zahraničních bojovníků sehrálo Rusko (Scartozzi, 2015 str. 313-317).  

Toto vnímání patrně dále zesílilo poté, co se v polovině roku 2013 do Sýrie ze 

sousedního Iráku rozšířil Islámský stát. Po krátkém období vojenské spolupráce34 mezi ním a 

syrskými povstalci v lednu 2014 vypukl rozsáhlý konflikt. V něm byl Islámský stát postupně 

vytlačen ze západních provincií Idlíb a Aleppo. Podařilo se mu ale ovládnout město Rakka, 

které jen o půl roku dříve pomohl opozičním silám dobýt, a na další tři roky oblehnout vládní 

jednotky ve městě Dajr az-Zaur.35 Ofenzíva Islámského státu pokračovala 20. května 2015 

                                                           
30 Fronta an-Nusra se roce 2016 přejmenovala na Džabhat Fatah aš-Šám, aby se o rok později sloučila do 
skupiny Hayat Tahrir al-Sham. Navzdory údajnému zpřetrhání vazeb je ale Spojenými státy nadále považována 
za součást sítě Al-Káida, jejímž členem byl i zakladatel organizace Abú Muhamed al-Džulání. 
31 Syrian rebels weakened in Aleppo battle by their own divisions. Reuters [online]. 4.12.2016 [cit. 2018-02-10]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-rebels-analysis/syrian-rebels-weakened-
in-aleppo-battle-by-their-own-divisions-idUSKBN13T0IC 
32 Syria's Assad ends state of emergency. Reuters [online]. 21.4.2011 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-syria/syrias-assad-ends-state-of-emergency-idUSTRE72N2MC20110421 
33 Factbox: Referendum on Syria's new constitution. Reuters [online]. 25.2.2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/us-syria-constitution/factbox-referendum-on-syrias-new-constitution-
idUSTRE81O0BT20120225 
34 Arabs battle Syrian Kurds as Assad's foes fragment. Reuters [online]. 26.9.2013 [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: 
https://www.reuters.com/article/syria-crisis-kurds/arabs-battle-syrian-kurds-as-assads-foes-fragment-
idINDEE98P0CY20130926 
35 Islamic State executed 700 people from Syrian tribe: monitoring group. Reuters [online]. 17.8.2014 [cit. 2018-
02-07]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-execution/islamic-state-executed-700-
people-from-syrian-tribe-monitoring-group-idUSKBN0GG0H120140817 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-rebels-analysis/syrian-rebels-weakened-in-aleppo-battle-by-their-own-divisions-idUSKBN13T0IC
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-rebels-analysis/syrian-rebels-weakened-in-aleppo-battle-by-their-own-divisions-idUSKBN13T0IC
https://www.reuters.com/article/us-syria/syrias-assad-ends-state-of-emergency-idUSTRE72N2MC20110421
https://www.reuters.com/article/us-syria-constitution/factbox-referendum-on-syrias-new-constitution-idUSTRE81O0BT20120225
https://www.reuters.com/article/us-syria-constitution/factbox-referendum-on-syrias-new-constitution-idUSTRE81O0BT20120225
https://www.reuters.com/article/syria-crisis-kurds/arabs-battle-syrian-kurds-as-assads-foes-fragment-idINDEE98P0CY20130926
https://www.reuters.com/article/syria-crisis-kurds/arabs-battle-syrian-kurds-as-assads-foes-fragment-idINDEE98P0CY20130926
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-execution/islamic-state-executed-700-people-from-syrian-tribe-monitoring-group-idUSKBN0GG0H120140817
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-execution/islamic-state-executed-700-people-from-syrian-tribe-monitoring-group-idUSKBN0GG0H120140817
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dobytím města Palmýra.36 Ničení a částečná demolice památky zapsané na seznamu světového 

dědictví UNESCO se stala jedním z nejvýraznějších momentů války, jemuž se dostalo velké 

pozornosti ve světových i českých médiích.  

Jednou z příčin pádu Palmýry byla i velká povstalecká ofenzíva na severovýchodě země 

koncem března, kvůli které byla odvelena část jednotek. Koalici islamistických skupin nazvané 

Džaíš al-Fatah se v ní podařilo dobýt města Idlib a Džisr aš-Šugúr37 a obklíčit obce Fuá a 

Kafrája, většinově obývané šíity. Povstalci tím získali důležitou kartu pro vyjednávání o osudu 

vládními vojsky obléhaných měst Zabadání a Madája u libanonských hranic, což vyústilo v sérii 

příměří a populační transfery.38 Zdejší humanitární situace, především pak záběry 

podvyživených obyvatel včetně dětí, vyvolaly značnou pozornost médií, a to v kontrastu se 

zmíněnými šíitskými vesnicemi. 

Porážky syrské armády v první polovině roku 2015 vyústily v oficiální žádost Ruské 

federaci o vojenskou pomoc. Intervence ruského letectva a posléze i pozemních sil znamenaly 

zásadní obrat ve válce. V únoru 2016 bylo uzavřeno příměří dohodnuté Spojenými státy a 

Ruskem, což syrské armádě s ruskou a íránskou podporou umožnilo znovudobýt Palmýru. 

V červnu pak zahájila ofenzívu na obklíčení povstalci ovládané východní části Aleppa, což 

znamenalo konec příměří. Povstalci se dvakrát pokusili blokádu prolomit, což se jim dočasně 

podařilo, ale v polovině prosince vládní síly ovládly celé město.39 Souběžně s tím Islámský stát 

znovu dobyl Palmýru, aby z ní byl syrskou armádou v březnu 2017 opět vytlačen. Po několik 

měsíců trvajících bojích v poušti a podél řeky Eufrat pak syrské jednotky prolomily obklíčení 

města Dajr az-Zaur, tehdy již napůl obsazené islamisty. V polovině listopadu pak padl Al 

Bukamal, poslední větší město držené Islámským státem na hranici s Irákem.40 

                                                           
36 Islamic State seizes ancient Palmyra city from Syrian forces. Reuters [online]. 20.5.2015 [cit. 2018-02-07]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-northeast/islamic-state-seizes-ancient-
palmyra-city-from-syrian-forces-idUSKBN0O50PB20150520 
37 Islamist fighters seize Syria's Jisr al-Shughour, army says redeploys. Reuters [online]. 25.4.2015 [cit. 2018-02-
07]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-town/islamist-fighters-seize-syrias-jisr-al-
shughour-army-says-redeploys-idUSKBN0NG09220150425 
38 Warring sides in Syria reach agreement on two villages, border town, sources say. Reuters [online]. 24.9.2015 
[cit. 2018-02-07]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/warring-sides-in-syria-
reach-agreement-on-two-villages-border-town-sources-say-idUSKCN0RO1XN20150924 
39 Battle of Aleppo ends after years of bloodshed with rebel withdrawal. Reuters [online]. 12.12.2016 [cit. 2018-
02-11]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/battle-of-aleppo-ends-after-years-
of-bloodshed-with-rebel-withdrawal-idUSKBN1420H5 
40 Syrian army, allies take back Albu Kamal from Islamic State. Reuters [online]. 19.11.2017 [cit. 2018-02-11]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-islamic-state/syrian-army-allies-take-
back-albu-kamal-from-islamic-state-idUSKBN1DJ0G6 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-northeast/islamic-state-seizes-ancient-palmyra-city-from-syrian-forces-idUSKBN0O50PB20150520
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-northeast/islamic-state-seizes-ancient-palmyra-city-from-syrian-forces-idUSKBN0O50PB20150520
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-town/islamist-fighters-seize-syrias-jisr-al-shughour-army-says-redeploys-idUSKBN0NG09220150425
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-town/islamist-fighters-seize-syrias-jisr-al-shughour-army-says-redeploys-idUSKBN0NG09220150425
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/warring-sides-in-syria-reach-agreement-on-two-villages-border-town-sources-say-idUSKCN0RO1XN20150924
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/warring-sides-in-syria-reach-agreement-on-two-villages-border-town-sources-say-idUSKCN0RO1XN20150924
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/battle-of-aleppo-ends-after-years-of-bloodshed-with-rebel-withdrawal-idUSKBN1420H5
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/battle-of-aleppo-ends-after-years-of-bloodshed-with-rebel-withdrawal-idUSKBN1420H5
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-islamic-state/syrian-army-allies-take-back-albu-kamal-from-islamic-state-idUSKBN1DJ0G6
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-islamic-state/syrian-army-allies-take-back-albu-kamal-from-islamic-state-idUSKBN1DJ0G6
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Té prakticky souběžně dosáhly i Syrské demokratické síly, což je koalice kurdských a 

arabských milic, která v sobě zahrnuje i jednotky složené z dalších etnických menšin. Jádrem 

koalice od jejího vzniku v roce 2015 jsou kurdské Lidové obranné jednotky (YPG). Syrští 

Kurdové území na severu země fakticky nezávisle spravují už od roku 201241, kdy se odsud 

stáhly vládní jednotky, mimo administrativních center Kámišlí a Hasaka.42 V listopadu 2013 

byla tzv. Rojava vyhlášena jako autonomní region v rámci Sýrie, který vláda v Damašku 

oficiálně neuznává, ale nepodniká vůči němu výraznější kroky.43 Počátkem roku 2015 Kurdové 

s přispěním leteckých úderů mezinárodní koalice porazili Islámský stát u města Kobane44 a 

postupně dobyli území severně od řeky Eufrat, kterou na západě překročili s cílem spojit se s 

exklávou Afrín a propojit tak kurdská území. Tomu nakonec zabránila turecká intervence, která 

tak ze severní Sýrie vytlačila zbytky Islámského státu. Turecko totiž ve snahách syrských Kurdů 

o autonomii či samostatnost spatřuje ohrožení vlastní územní celistvosti a obviňuje je 

z napojení na zakázanou Stranu kurdských pracujících (PKK), kterou stejně jako Evropská unie 

nebo Spojené státy považuje za teroristickou organizaci.45  

 

 

 

                                                           
41 After quiet revolt, power struggle looms for Syria's Kurds. Reuters [online]. 7.11.2012 [cit. 2018-02-11]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-kurds/after-quiet-revolt-power-struggle-looms-
for-syrias-kurds-idUSBRE8A619520121107 
42 Special Report: Amid Syria's violence, Kurds carve out autonomy. Reuters [online]. 22.1.2014 [cit. 2018-02-
11]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-syria-kurdistan-specialreport/special-report-amid-syrias-
violence-kurds-carve-out-autonomy-idUSBREA0L17320140122 
43 Syrian Kurds hold local elections, press on with autonomy plans. Reuters [online]. 1.12.2017 [cit. 2018-02-06]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/syrian-kurds-hold-local-elections-
press-on-with-autonomy-plans-idUSKBN1DV4XE?il=0 
44 Syria's Kurds celebrate after winning Kobani, but self-rule far off. Reuters [online]. 6.2.2015 [cit. 2018-02-07]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/syrias-kurds-celebrate-after-
winning-kobani-but-self-rule-far-off-idUSKBN0LA0PT20150206 
45 Turkey ends 'Shield' military operation in Syria, PM says. Reuters [online]. 29.3.2017 [cit. 2018-02-07]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkey-ends-shield-military-
operation-in-syria-pm-says-idUSKBN17030R 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-kurds/after-quiet-revolt-power-struggle-looms-for-syrias-kurds-idUSBRE8A619520121107
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-kurds/after-quiet-revolt-power-struggle-looms-for-syrias-kurds-idUSBRE8A619520121107
https://www.reuters.com/article/us-syria-kurdistan-specialreport/special-report-amid-syrias-violence-kurds-carve-out-autonomy-idUSBREA0L17320140122
https://www.reuters.com/article/us-syria-kurdistan-specialreport/special-report-amid-syrias-violence-kurds-carve-out-autonomy-idUSBREA0L17320140122
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/syrian-kurds-hold-local-elections-press-on-with-autonomy-plans-idUSKBN1DV4XE?il=0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/syrian-kurds-hold-local-elections-press-on-with-autonomy-plans-idUSKBN1DV4XE?il=0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/syrias-kurds-celebrate-after-winning-kobani-but-self-rule-far-off-idUSKBN0LA0PT20150206
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/syrias-kurds-celebrate-after-winning-kobani-but-self-rule-far-off-idUSKBN0LA0PT20150206
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkey-ends-shield-military-operation-in-syria-pm-says-idUSKBN17030R
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkey-ends-shield-military-operation-in-syria-pm-says-idUSKBN17030R
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3. Teoretická východiska 

3.1 Zpravodajství 

Zpravodajství je žánrem s vysokým statusem a jeho nezávislost a svoboda na politických či 

vládních institucích je důležitým znakem každé demokracie (Fiske, 2011 str. 281). Vůči 

společnosti plní řadu podstatných funkcí. Kromě funkce informační a korelační, tedy uvádění 

událostí do širších souvislostí, jde také o funkci udržování kontinuity a vytváření konsenzu 

uvnitř společnosti. A v neposlední řadě se podílí na utváření společné identity, a to definováním 

toho, kdo jsme my a kdo oni. Zprávy totiž nešíří pouze informace, ale přenášejí i základní 

hodnoty sdílené ve společnosti. Zatímco fakta, jména a popisované události se den ode dne 

mění, rámec, do kterého jsou zasazeny, přetrvává déle (Trampota, 2006 str. 11). Jirák a Burton 

připomínají, že zpravodajství by nemělo obsahovat názory, postoje a hodnocení, a tištěná média 

obvykle oddělují zpravodajství od komentářů. Zároveň ale zdůrazňují, že žádná komunikace 

nemůže být zcela hodnotově neutrální, a zpravodajství přes veškeré deklarace může více 

inklinovat k jednomu náhledu na svět a výkladu událostí než k jiným. Vždy se v něm projevuje 

určitá míra předpojatosti, ale cílem má být ji minimalizovat. Hodnocení zpravidla nebývají 

explicitně vyjádřena, ale implicitně se projevují výběrem zpráv, řazením, ale i jejich 

zpracováním, a to volbou výrazových prostředků. Každá zpráva je tak intepretací události (Jirák 

a Burton, 2001 str. 251-254). 

Z obsahů zpráv lze na jedné straně vyčíst hodnoty mediální organizace, která je vytváří, 

ale na straně druhé také definovat jejich ideálního příjemce. Přestože je zpravodajství 

přisuzována primární funkce zprostředkovávání objektivních informací o aktuálním dění, je 

také opakujícím se vypravěčem příběhů, které mají svou ustálenou strukturu. To ovlivňuje 

nejen podobu zpráv, ale i to, která fakta, postavy a děje lze do zprávy zařadit. Opakovaný výběr 

a zařazování představitelů sociálních, demografických, profesních nebo etnických skupin 

v kontextu určité situace nebo tématu zpravodajství formuje jejich reprezentaci. Ustálený 

způsob referování o nich pak může přispívat k jejich stereotypizaci a vzdalovat mediální obraz 

od reality (Trampota, 2006 str. 59-60). „Každý příběh má svou strukturu, směr, perspektivu 

pohledu. V každé kultuře existuje řada typů příběhu – a zpravodajství je jedním z nich. 

Dokážeme-li se na zpravodajství dívat jako na svébytný typ příběhů, snadněji si budeme jako 

příjemci připouštět selektivní povahu zpravodajství a jeho konstruovanou, autorskou povahu. 

Vyprávění příběhů je založeno na schopnosti potlačit to, co je pro příběh nepodstatné, a vybrat 

to, co je pro něj důležité.“ (Trampota, 2006 str. 62).  
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3.2 Mediální konstrukce reality a její reprezentace 

V předchozí části byl zmíněn mediální obraz, který vzniká jako produkt mediální konstrukce 

reality, a to v závislosti na způsobu, jakým je dané téma v médiích ustáleným způsobem 

prezentováno. Již v polovině 70. let bylo upuštěno od představy, že by novináři byli schopni 

objektivně znázorňovat realitu. Winfried Schulz v té době dokonce hovoří o konstrukci reality 

masovými médii, přičemž vykonstruovaný svět se pro příjemce stává realitou, protože k většině 

věcí, o kterých je zpravován, nemá přímý přístup (Kunczik, 1995 str. 125). Reprezentací reality 

se označuje způsob uchopování skutečnosti prostřednictvím znakového systému, zejména 

pomocí přirozeného jazyka. Funkcí procesu reprezentace je přenesení něčeho minulého nebo 

nepřítomného do přítomnosti a reprezentované realitě je tím také dodáván význam (Reifová, 

2004 str. 211).   

Každá reprezentace je podle Trampoty rekontextualizací sociální praxe, čímž se rozumí 

proces, při kterém jsou vybrané aspekty a atributy vyňaty ze svého přirozeného kontextu, 

zbaveny některých vlastností a vsazeny do kontextu nového. Konkrétně jde například o vybírání 

a řazení promluv aktérů zprávy, jako by šlo o na sebe navazující reakce, ale i to, zda jde o citace, 

nebo pouze parafráze. To vše má významotvorný potenciál a může tak docházet ke zkreslování 

reality (Trampota, 2006 str. 92). Jak připomínají Jirák a Burton, koncept mediální reprezentace 

se netýká pouze osob a širších sociálních skupin, ale také institucí, ideologií, kultury a podobně 

(Jirák a Burton, 2001 str. 198).  

Podle již zmíněného Schulze mediální realita znamená onen obraz světa, který vznikl 

na základě kritérií žurnalistického výběru zpráv. Jsou to totiž novináři, kteří rozhodují o tom, 

co bude označeno jako důležité a hodné zpravodajství (Kunczik, 1995 str. 125). 

3.3 Gatekeeping 

Aby se událost mohla stát zprávou, musí se vyznačovat vlastnostmi, které se souhrnně označují 

jako zpravodajské hodnoty. Ty podle Jiráka a Köpplové ovlivňují to, zda daná událost překročí 

práh pozornosti médií (Jirák a Burton, 2003 str. 77). Termín zpravodajské hodnoty poprvé 

použil novinář Walter Lippman v knize Public Opinion v roce 1922, který jich vyjmenoval 

celkem pět: jednoznačnost, překvapivost, blízkost, zaujetí a konflikt (Kunczik, 1995 str. 119). 

Empiricky ale koncept ověřili až Johann Galtung a Mari Rugeová v roce 1965, kteří určili 

dvanáct faktorů: frekvenci, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, 

kontinuitu, variaci, vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizaci a negativitu 

(Galtung a Ruge, 1965).  Studie má mnohá omezení vyplývající mimo jiné i z doby svého 
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vzniku, autoři se zaměřili výhradně na tištěné zahraniční zpravodajství o krizích v Kongu, na 

Kubě a Kypru, přičemž chtěli poukázat na to, jak zkresleně média informují o zemích třetího 

světa (Trampota, 2006 str. 26-27). Tento dnes již klasický koncept se proto další autoři snaží 

revidovat, sám o sobě ale nestačí pro vysvětlení procesu, podle kterého výběr zpráv do 

zpravodajství probíhá a kdo ho ovlivňuje.  

Pojem gatekeepingu do oblasti studia médií vnesl David Manning White, který 

zkoumal, jak editoři vybírají zprávy. Základním východiskem byla skutečnost, že novináři se 

při své práci setkávají s velkým množstvím potenciálních zpráv, ale prostor média je 

omezený.46 White zkoumal, podle jakých kritérií zprávy vybírá redaktor regionálního deníku 

na americkém Středozápadě, jehož každodenní práce spočívala v procházení zpráv 

z agenturního zpravodajství. Novináře požádal, aby na odmítnuté zprávy psal důvody, které se 

ukázaly být dvojí: obsahové a organizační. Jinými slovy zpráva buďto nebyla dostatečně 

zajímavá, nebo pro ni už nezbýval prostor. White zjistil, že výběr zpráv je silně ovlivněn 

subjektivním vnímáním jejich důležitosti a zkušenostmi, očekáváními a postoji editora. 

Podařilo se mu tak otevřít velké téma pro následný výzkum zpravodajství a koncept 

gatekeepingu rozpracovali další autoři. Jirák a Burton upozorňují na to, že kontrola výstupů je 

mnohdy vícestupňová. Gatekeeper také bývá zástupcem hodnot, k nimž se hlásí instituce, pro 

kterou pracuje, a svá rozhodnutí činí v souladu s těmito hodnotami (Jirák a Burton, 2001 str. 

130). Podle Pamely Shoemakerové se „gatekeeping týká každého komunikačního aktu, proces 

komunikace totiž spolu nezbytně nese neustálý výběr, co bude sděleno a co nikoliv.“ (Trampota, 

2006 str. 38-41). 

3.4 Nastolování agendy 

Způsob, jakým média zpracovávají a vybírají události, je do značné míry konzistentní.  

Z dlouhodobého hlediska tak mají schopnost nastolovat témata ve společnosti a určovat, co 

budou příjemci jejich obsahů považovat za důležité. Zpravodajství proto můžeme vnímat nejen 

jako výběr událostí, ale i témat a perspektiv (Trampota, 2006 str. 112). Také podle Jiráka a 

Burtona si média vybírají, o čem a jak budou informovat, a právě nastolování agendy je prý 

„dalším důvodem, proč nelze obhájit myšlenku, že zpravodajství je sbírkou pravdivých 

událostí.“ (Jirák a Burton, 2001 str. 239). 

                                                           
46 Studie vznikla na počátku 50. let 20. století, do jisté míry to ale platí i pro internetová média se zdánlivě 
neomezeným prostorem.  
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„Předmětem výzkumu nastolování agendy je to, zda se reprezentace viditelné v 

mediálním diskurzu stávají důležitými i ve veřejném mínění, a naopak, zda se těm méně 

významným v mediální agendě dostává i menší významnosti v agendě veřejné. V nejobecnější 

rovině lze o nastolování agendy přemýšlet jako o teorii zkoumající přenos významnosti 

(salience) z mediální agendy do agendy veřejné (McCombs, 2004).“ (Tabery, 2008 str. 28). 

S teorií nastolování agendy přišli Maxwell McCombs a Donald Shaw na základě 

předvolebního výzkumu (McCombs a Shaw, 1972) během prezidentské kampaně v roce 1968 v 

Severní Karolíně, který publikovali o čtyři roky později. Zaměřili se na vzorek stovky 

nerozhodnutých voličů, o kterých předpokládali, že budou nejvíce přístupni vlivu médií, a 

zeptali se jich, co je v současnosti nejvíce znepokojuje a co by vláda měla řešit. Získaná témata 

byla seřazena podle toho, kolik procent respondentů je ve svých odpovědích zmínilo. Vedle 

toho autoři provedli kvantitativní obsahovou analýzu devíti hlavních zpravodajských zdrojů, ve 

kterých mapovali dominantní témata a počet jim věnovaných příspěvků. Výsledky korelační 

analýzy obou datových souborů pak byly překvapivě jednoznačné: Míra důležitosti pěti 

klíčových témat kampaně mezi nerozhodnutými voliči byla prakticky totožná s důležitostí 

těchto témat ve zpravodajství v příslušných týdnech (Nečas, 2008 str. 16-17). Platí tedy, že čím 

více prostoru média věnují určitému tématu, tím více je příjemci jejich obsahů považují za 

důležité. 

3.4.1 Intermediální nastolování agendy 

S přibývajícími výzkumy se postupně ukázalo, že v procesu nastolování témat je klíčové 

nastavení mediální agendy. Ústředním tématem se proto staly způsoby a mechanismy utváření 

mediálních obsahů a otázka, kdo nebo co nastoluje mediální agendu. Předpokladem pro koncept 

intermediálního nastolování agendy je, že důležitým zdrojem výběru událostí jsou témata 

obsažená v ostatních médiích a ve zpravodajských agenturách, a nikoli pouze vlastní 

informační zdroje. Toho si všimli již McCombs a Shaw v roce 1972, podle nich mezi 

zpravodajskými médii panuje shoda v identifikování důležitých témat a zdůrazňují i vliv 

zpravodajských agentur na tematickou strukturu zpravodajství v médiích (Nečas, 2008 str. 23-

27). Vzájemná interakce pak může být v některých případech a směrech ještě intenzivnější, 

protože významná média typu New York Times, CNN nebo BBC se pro ostatní média stávají 

častějším zdrojem (McCombs, 2009 str. 170). 

„Užívání jiných médií jako informačních či tematických zdrojů pro vlastní práci může pramenit 

z toho, co Mathew Ehrlich označuje jako kompetitivní éthos médií (Ehrlich, 1995 str. 65), tedy 
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sklon novinářů při produkci mediálních obsahů pravidelně monitorovat jednání konkurenčních 

médií a sledovat, jaké události zařazují do obsahů a jakým způsobem je zpracovávají, případně 

jaké extramediální zdroje používají. Takovéto jednání je podle Ehrlicha rutinou novinářské 

profese a může vést mimo jiné k určité homogenizaci tematické agendy a shodě při definování 

zaznamenánívhodnosti událostí: „Pozorování naznačují, že soutěživost je ritualizována a 

včleněna do norem a rutin každodenní práce zpravodaje. Například sledování opozice 

(opozičních médií, pozn. autora) slouží jako strategický rituál, srovnatelný například s 

objektivitou. (…) Pracovníci v televizním zpravodajství sledují ostatní stanice s cílem ujistit se, 

že nebudou káráni za odvysílaná témata.“ (Ehrlich, 1995 str. 307).“ (Nečas, 2008 str. 24). 

Nastolování agendy lze rozdělit do dvou stupňů. První úroveň se soustředí na to, která 

témata dostávají prostor v médiích, druhá pak na to, jak tato témata jejich příjemci vnímají. 

Média tak mohou ovlivnit nejen to, o čem lidé přemýšlejí, ale i jakým způsobem (Tabery, 2008 

str. 29). S teorií nastolování agendy dále souvisí koncept vypíchnutí (priming). Pokud média 

nastolí nějaké téma, může dojít ke zvýšení dostupnosti (accessibility) souvisejících informací a 

tím i pravděpodobnost, že dojde k ovlivnění standardů, podle kterých lidé hodnotí související 

témata nebo události. Základem konceptu je selektivní vnímání lidí, kteří pro třídění informací 

a vytváření názorů využívají existující mentální struktury. Vypíchnutí je tak dalším kanálem, 

přes který média ovlivňují veřejné mínění (Tabery, 2008 str. 37-38).  

3.5 Rámcování (framing) 

S druhým stupněm nastolování agendy je podle některých autorů47 (McCombs, 2004) spojen 

proces rámcování, jež jako první popsal Robert Entman, který navázal na sociologické pojetí 

Ervinga Gofmana z roku 1974. Spočívá ve výběru a zvýrazňování (nebo zamlčování) určitých 

aspektů sdělení, aby podporovaly autorovu definici problému, jeho příčinu, morální zhodnocení 

a řešení. Zvolený rámec ovlivňuje to, jak příjemci pochopí nastolenou problematiku a jaký k ní 

zaujmou postoj. „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty vnímané reality a zvýšit jejich 

významnost ve sdělovaném textu tak, že se prosazuje určitá definice problému, kauzální 

vysvětlení, morální hodnocení či také doporučené řešení popisované záležitosti.“ (Entman, 

1993) (McCombs, 2009 str. 133). 

Rámce se vytvářejí na několika úrovních komunikačního procesu, a to v mysli autora, 

v samotném sdělení, v mysli příjemce a v kultuře ve smyslu hodnotového a názorového 

prostředí (Entman, 1993). Analýzou použitých rámců tak lze zjistit, koho média vybírají jako 

                                                           
47 Podle McCombse je rámcování součástí druhého stupně nastolování agendy. 
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hlavní aktéry událostí a jakou jim přisuzují úlohu, například roli pachatele či agresora, nebo 

naopak oběti, a tím odhalit převažující narativy (Nečas, a další, 2014 str. 139).  Platí přitom, že 

to, co daný rámec akcentuje, je stejně důležité jako to, co opomíjí. 

3.5.1 Identifikace a typologie rámců 

Identifikovat rámce v textu pro obsahovou analýzu lze podle Claese de Vreese dvěma přístupy, 

a to induktivním a deduktivním. Induktivní počítá s vyhledáváním rámců v textu bez jejich 

předchozího definování. Problémem tohoto přístupu je ale zpravidla příliš malý vzorek a 

obtížně opakovatelné – a tedy těžko ověřitelné – výsledky.  Většina výzkumníků se proto 

přiklání k deduktivnímu přístupu, při kterém jsou nejdříve operacionalizovány rámce. 

Výsledkem je pak větší vzorek, který je lépe ověřitelný (de Vreese, 2005 str. 53-54). James 

Tankard navrhuje jedenáct klíčových bodů a míst (Tankard, 2001 str. 100) pro identifikaci 

rámců v textu:  

1. Titulky 

2. Podtitulky 

3. Fotografie 

4. Popisky fotografií 

5. Perexy 

6. Výběr zdrojů 

7. Výběr citací 

8. Zvýrazněné citace 

9. Loga  

10. Statistiky, tabulky a grafy 

11. Závěrečné odstavce článků

 

Podle Entmana je možné rámce identifikovat na základě přítomnosti (nebo naopak 

absence) určitých klíčových slov, ustálených slovních spojení, stereotypních obrazů, 

informačních zdrojů a vět. Poskytují tematicky zesilující fakta a soudy a příjemci dávají 

vodítka, jakým způsobem má uvažovat, a ke kterým závěrům by měl dospět. Jak už bylo 

naznačeno v úvodu této kapitoly, rámec zahrnuje definici problému, interpretaci příčiny, 

morální zhodnocení a návrh řešení (Entman, 1993 str. 52). Naproti tomu de Vreese poukazuje 

na to, že ne všechny tyto prvky jsou nutné k tomu, abychom mohli hovořit o rámci. Ne všechny 

rámce například obsahují morální zhodnocení nebo řešení, což později připustil i sám Entman 

(Entman, 2004 str. 5), klíčovým znakem rámce je proto často definice problému obsažená ve 

zvolených slovech a předložených argumentech (de Vreese, 2012 str. 367). 

Jako obecnou definici rámců de Vreese navrhuje, že jde o „specifické textuální a 

vizuální elementy“ nebo „prostředky rámcování“, které jsou svou podstatou odlišné od zbytku 

zpráv, jež je možné považovat za fakta (de Vreese, 2005 str. 54) (Neuman, a další, 1992 str. 
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126). Podle Entmana je rámce od zbytku zpráv možné odlišit na základě jejich schopnosti 

stimulovat v příjemcích podporu nebo naopak opozici k jednotlivým stranám politického střetu 

(Entman, 2004 str. 6).  Podle de Vreese je také nutné vzít na vědomí to, že existují různé druhy 

rámců. Za prvé je rozděluje na prosazující rámce, kterých využívají účastníci politických debat, 

a žurnalistické rámce, jež bývají méně patrné a málokdy nabízejí alternativu nebo protiváhu 

k prvně jmenovaným (de Vreese, 2012 str. 367). Navazuje tím na Entmanovo rozlišení 

substantivních a procedurálních rámců. Fungování těch prvních odpovídá čtyřstupňovému 

procesu rámcování48  popsaného v úvodu této kapitoly, za klíčovou Entaman považuje 

identifikaci problému a návrh řešení. Naproti tomu procedurální rámce mají úžeji vymezený 

záběr a funkci, slouží k poměřování legitimity politických aktérů na základě jejich dosavadních 

výsledků. Entman uvádí, že procedurální rámcování – ve smyslu politické hry nebo dostihů 

mezi politiky – zabírá velkou část domácího i zahraničního zpravodajství (Entman, 2004 str. 

6). Substantivní a prosazující rámce tedy podle de Vreeseho využívají političtí činitelé, 

procedurální pak spíše novináři (de Vreese, 2012 str. 386).  

Rámce de Vreese dále dělí na obecné a specifické. Obecné rámce existují napříč tématy 

a jsou více abstraktní, například rámec konfliktu, morálních hodnot nebo odpovědnosti. Naproti 

tomu specifické rámce se vztahují ke konkrétnímu tématu (de Vreese, 2005 str. 55). Entman 

takto analyzoval specifické rámce na dvou příkladech sestřelů civilních letadel. Zatímco sestřel 

korejského letadla sovětskou stíhačkou v roce 1983 americká média rámovala jako vraždu a 

zvěrstvo49, tak sestřel íránského letadla americkým raketovým křižníkem USS Vincennes 

v roce 1988 rámovala jako důsledek technického problému a omyl  (Entman, 1991). Russell 

Neumann identifikoval tři základní obecné rámce využívané médii (i publikem): dopady na 

člověka, ekonomika a konflikt (Neuman, a další, 1992). Holli Semetková a Patti Valkenburgová 

je později rozšířily na pět: rámec přisouzení odpovědnosti50, konfliktu, ekonomických dopadů, 

zájmů člověka a morálky (Semetko a Valkenburg, 2000).   

Shanto Iyengar dále rozděluje rámce na epizodické a tematické, které definuje jako ty, 

které dané téma popisují v širších souvislostech, naopak epizodické rámce se věnují konkrétním 

příkladům (Tabery, 2008 str. 33). Iyengar ve své práci věnující se pokrytí tématu chudoby 

                                                           
48Entman to v knize ilustruje na příkladu období po útocích z 11. září 2001: Problémem byly tisíce mrtvých 
civilistů, příčinou afghánské hnutí Taliban, které bylo morálně odsouzeno, a řešením invaze do Afghánistánu.  
49 murder and atrocity 
50 Za vznik problému, případně na jeho řešení. 
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připomíná, že zpráva o každé politické události je téměř vždy rámována oběma způsoby, jeden 

z nich ale zpravidla převažuje (Iyengar, 1990). 

Ve zpravodajství o válečných konfliktech, které je tématem této práce, mohou média 

pomocí rámců aktérům přisuzovat roli viníka a oběti (Nečas, a další, 2014 str. 139). Ve své 

studii o CNN efektu, vlivu médií na rozhodování vlád o intervenci v humanitárních krizích, 

Piers Robinson pojmenoval tento typ rámcování jako empatické. Vyvolává soucit 

s postiženými a implicitně nebo explicitně kritizuje vládu, která váhá nebo odmítá intervenovat. 

Rámcování ale může probíhat i zcela opačně, distanční rámec naopak podporuje politiku 

nezasahování. Zásady objektivity51 novinářům brání explicitně doporučovat další politické 

kroky, teorie CNN efektu spočívá v tom, že využívání šokujících záběrů nutí politické 

představitele intervenovat v krizích, o které by jinak nejevili zájem (Robinson, 2000 str. 616).  

Galtung rozlišuje rámce válečné a mírové žurnalistky charakterizující zpravodajské 

pokrytí konfliktů. První konflikt rámcuje jako arénu a zaměřuje se na viditelné důsledky války, 

její vývoj a ztráty. Naproti tomu rámec mírové žurnalistiky se zaměřuje na hledání shody, řešení 

konfliktu a smíření. Dále zkoumá historické kořeny konfliktu, dává prostor všem zúčastněným 

stranám a prosazuje porozumění. Galtung a Fischer přirovnávají válečnou žurnalistiku k té 

sportovní, tedy jako hru s nulovým součtem, která má své vítěze a poražené. Naopak tu mírovou 

připodobňují k medicínské žurnalistice, která popisuje zdravotní problémy, ale i možné 

způsoby léčby (Galtung a Fischer, 2013 str. 96) (Cozma, a další, 2014 str. 6). 

3.5.2 Budování rámců 

Rámcování je třeba vnímat jako proces, ve kterém dochází k budování (vzniku) rámců a 

následně k jejich nastolování skrze interakci s publikem a jeho predispozicemi (de Vreese, 2005 

str. 51). Dietram Scheufele přichází s procesním modelem výzkumu rámcování (Scheufele, 

1999). Paulína Tabery ho popisuje takto: „Mediální rámce a rámce publika jsou zasazeny do 

hlubšího kontextu výchozích podmínek (vstupů) a důsledků (výstupů), přičemž základní 

kategorie jsou propojeny čtyřmi klíčovými procesy: budování rámce (frame building), 

nastolování rámce (frame setting), individuální výsledky rámcování (individual-level effects of 

framing) a spojení mezi individuálními a mediálními rámci neboli „novináři jako členové 

publika“ (journalists as audiences).“ (Tabery, 2008 str. 32). 

                                                           
51 Podle Trampoty (2006 str. 146) je součástí úsilí o dosažení objektivity právě oddělování fakt od názorů a 
vyvážený přístup k nim. Připouští ale, že zprávy v rámci daného mediálního systému musí do jisté míry 
odpovídat základním hodnotám a aktuálním sympatiím populace. 
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Obrázek 1: Procesní model výzkumu rámcování 
Zdroj: Převzato z Tabery (2008), Scheufele (1999) 

 

Vznik neboli budování rámců ovlivňují interní a externí faktory, které spolu interagují. 

Interními se rozumí profesní postupy a osobních charakteristiky novinářů a jejich představy o 

publiku, externími pak politici a zájmové skupiny. Nastolování rámců odkazuje k interakci 

vybudovaných mediálních rámců s publikem. Třetí fází jsou individuální výsledky rámcování, 

jinými slovy jeho dopady na postoje a myšlení publika, přičemž jeho členy jsou i novináři 

samotní, kteří přirozeně podléhají rámcům, jež nastolili. Rámcování tedy v Scheufeleho pojetí 

není jednosměrný proces, ale existuje v něm i určitá zpětná vazba (Tabery, 2008 str. 33) (de 

Vreese, 2005 str. 52). 

Podobně je tomu tak i podle Roberta Entmana, který na základě analýzy rámcování 

amerického zahraničního zpravodajství po studené válce vytvořil kaskádový model aktivace 

(Entman, 2004 str. 9). „Model vysvětluje, jakým způsobem se myšlenky, pocity a obrazy 

ovlivňující rámce šíří systémem. Na vrcholu pomyslné kaskády stojí americká administrativa, 

odkud informace proudí směrem k elitám (členové Kongresu, bývalí úředníci, experti či 

zahraniční lídři), jež představují zásadní zdroje pro média produkující mediální rámce, které 

zase působí na publikum neboli veřejnost. Každá úroveň kaskády ovlivňuje vytvářející se rámce 

a zároveň je jimi zpětně ovlivněna. Speciální pozornost si zaslouží zejména poslední úroveň 

kaskády, protože odhadování a očekávání reakcí veřejnosti ovlivňuje jak chování médií, tak i 

elit a administrativy. Samotné průzkumy veřejného mínění přitom podléhají rámcování a jsou 

s tímto procesem neoddělitelně propojeny. Existující mediální rámce totiž mají vliv na způsob 



19 
  

dotazování a i samotné výsledky průzkumů, často protichůdné a zavádějící, podléhají 

interpretaci prostřednictvím rámců vytvářených médii.“ (Lusková, 2013 str. 15).  

Obrázek 2: Kaskádový model aktivace 
Zdroj: Převzato z Entman (2004) 
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3.5.3 Slant a bias 

Entman v roce 2010 dále rozpracoval koncept rámcování na příkladu kampaně před 

americkými prezidentskými volbami v roce 2008. Aby bylo použití rámců úspěšné, musí cíleně 

pracovat s myšlenkovými schématy příjemců. Ti si totiž právě na základě těchto schémat 

vybírají informace, které přijmou. Na základě svých schémat tak hodnotí nejen událost nebo 

nějaký problém, ale i autora sdělení (Entman, 2010 str. 391). 

Ve vztahu k rámcům také nově definoval pojmy zkreslení (slant) a zaujatost (bias). Ta 

podle něj vzniká trvalým a zásadním zkreslováním sdělovaných informací, což má za cíl 

dosáhnout určitého zájmu nebo mocenské pozice pro jednotlivce, stranu nebo ideologii. 

Zkreslení Entman považuje za jeden ze základních prostředků rámcování, dochází k němu přes 

upřednostnění jedné strany sporu tím, že je ignorována, nebo upozaďována ta druhá. Mediální 

organizace tvrdí, že dodržováním norem objektivnosti zajišťují rovnocenné zacházení mezi 

soupeřícími rámci, a ke zkreslení tak nedochází. Navzdory sebevnímání novinářů je ale podle 

Entmana používání zkreslujících rámců běžné, žurnalistické postupy prý nemohou garantovat 

trvale rovné zacházení s opozičními rámci (Entman, 2010 str. 392). 

3.6 Informační zdroje 

Uvádění zdrojů informací je základním principem žurnalistiky, neboť přináší důkazy a 

kredibilitu zprávě, médiu i celé profesi. Zpravodajské příběhy lze definovat jako výběr míst a 

aktérů, o nichž děj pojednává, nebo se v něm objevují jako zdroje informací. Podstatné je, že 

ne každý aktér má stejnou možnost přijít se svou interpretací událostí, čehož si všímá sociologie 

zdrojů (Trampota, 2006 str. 78). Existují různé pohledy na vliv zdrojů na konečnou podobu 

zpravodajství, podle krajního stanoviska Paula Manninga jsou zprávy tvarovány zdroji 

informací, které tak konstruují příběhy a „studium zpravodajských zdrojů a jejich vztahů se 

zpravodajskými organizacemi je ústřední pro diskuze o zpravodajství.“ (Manning, 2001 str. 1). 

Informace se od zdrojů k novinářům mohou dostávat několika způsoby, Leon Sigal definoval 

tři základní typy komunikačních kanálů: 

1. Rutinní 

2. Neformální 

3. Iniciované 
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K rutinním kanálům patří například oficiální jednání, tiskové zprávy, konference a 

projevy. Za neformální kanály pak Sigal považuje zákulisní jednání, informační úniky nebo 

zprávy od jiných zpravodajských organizací a reportérů. Iniciované zdroje pak vycházejí 

z aktivní činnosti samotného reportéra, jeho vlastní rozhovory, analýzy a spontánní události 

(Sigal, 1973 str. 225). 

Novináři mají sklon k využívání omezeného počtu již osvědčených zdrojů, zejména 

s oficiálním byrokratickým statusem, které naplňují profesionální požadavek spolehlivého 

zdroje. Sigal při analýze 2850 článků v New York Times a Washington Post zjistil, že veřejní 

činitelé byli zdrojem 78 % článků, domácích i zahraničních (Gans, 2004 str. 145). Podle 

Herberta Ganse novináři v důsledku mediálních rutin spoléhají na oficiální aktéry jejich přístup 

do zpráv tak do jisté míry odráží hierarchické uspořádání společnosti. 

Zdroje, které se prosadí do zpráv, ale nemají stejnou váhu, což se projevuje jejich 

umístěním ve zprávě či rozsahem výpovědi. Kdo promlouvá jako první, má možnost vytvářet 

interpretační rámec zprávy a prezentované události, další mluvčí se stávají součástí daného 

zarámování a často jen reagují (Trampota, 2006 str. 82). Na tuto nerovnováhu v informačních 

zdrojích poukázal Stuart Hall, který přišel s konceptem primárních a sekundárních definujících. 

„Média sama jednotlivé zprávy autonomně neutvářejí, spíše jsou naváděna na specifická nová 

témata pravidelnými a spolehlivými informačními zdroji.“ (Hall, 1978 str. 57).  

Specifickým typem informačních zdrojů jsou zpravodajské agentury, jejichž využití je 

zejména u zahraničního zpravodajství často nutností, protože většina médií si nemůže dovolit 

financovat vlastní síť zahraničních zpravodajů. To vede k informační závislosti na několika 

velkých zpravodajských agenturách jako Reuters, Associated Press (AP) nebo Agence France 

Press (AFP), které mají široké pokrytí a pro novináře jsou zárukou kvality a spolehlivosti 

(Boyd-Barrett, 1998) (Van Leuven, a další, 2013). 

3.6.1 User Generated Content 

Obsah médií ovšem novináři nevytvářejí jen na základě oficiálních zdrojů a materiálů, které 

sami pořídili. Internet umožňuje překonat nevýhody tradičních médií, včetně jednosměrného 

toku informací, a díky novým technologiím a s přispěním občanských žurnalistů mohou média 

přinášet informace o dalších tématech a z více perspektiv (Himelboim a McCreery, 2012). 

Využívání uživatelského obsahu s sebou také nese otázku, zda se tím média nevzdávají 

své role gatekeepera. Shoemakerová a Reese tvrdí, že gatekeeperem není pouze jednotlivec, ale 
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mediální organizace jako celek (Shoemaker a Reese, 1991). Pokud ale publikum získává 

možnost ovlivnit obsah médií, narušuje to tradiční novinářské normy a rutiny, a dokonce 

ohrožuje profesní identitu a sociální status novináře (Himelboim a McCreery, 2012 str. 431) (al 

Nashmi, a další, 2017 str. 751). Shoemakerová a Vos později koncept gatekeepingu 

aktualizovali právě o problematiku sociálních sítí. Tvrdí, že role publika v gatekeepingu začíná 

tam, kde končí role médií, a samo může redistribuovat obsah přes sociální sítě. Publikum tím 

také získává možnost rámcovat zprávy. Člen publika může vybrat informaci, která je pro něj 

signifikantní, a tu šířit dále (Shoemaker a Vos, 2009) (al Nashmi, a další, 2017 str. 752). 

Sociální sítě hrály významnou roli v událostech arabského jara, o nichž se svět mnohdy 

dozvídal právě jejich prostřednictvím. Zvláště to pak platilo o Sýrii, protože na sílící 

demonstrace syrská vláda zareagovala rázně. Odstřihla zahraniční a regionální novináře, 

uvěznila ty syrské a rozjela intenzivní propagandistickou kampaň. Tradiční způsoby získávání 

informací tím byly velmi omezeny, především v prvním období, což média donutilo spolehnout 

se na informace a obsah generovaný uživateli52 (Harkin, a další, 2012 str. 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 User Generated Content 
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4. Kvantitativní analýza 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, použité informační zdroje mají zásadní vliv na vyznění 

zpravodajských obsahů. Kvantitativní obsahová analýza umožňuje zpracovávat velké množství 

dat, poskytuje objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi a výsledky mohou být 

jednoznačně prezentovány pomocí tabulek a grafů. Charakteristickým znakem je vysoká míra 

strukturovanosti, a tedy i ověřitelnosti. Nevýhodou metody je naopak to, že redukuje 

zkoumanou skutečnost na počitatelné jevy, a poskytuje sice tvrdá data, ale už ne jejich 

vysvětlení a interpretaci. Data navíc vyvolávají představu objektivní danosti, ve skutečnosti 

jsou ale formována kategorizačním systémem, který sestavil výzkumník (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010 str. 103-110). Přes tyto nedostatky se ale kvantitativní obsahová analýza 

jeví jako nejvhodnější k indexaci velkého množství mediálních obsahů, ať už z hlediska 

tematické agendy, aktérů či použitých informačních zdrojů, což je jedním z cílů této práce.  

4.1 Formulace výzkumných otázek 

Výzkumná otázka 1: Kterým tématům se vybraná média věnovala? 

V rámci syrského konfliktu mají novináři širokou paletu témat, kterým se mohou věnovat a 

akcentovat je, ať už jde o dění na bojišti, válečné zločiny, životní situace a utrpení civilistů, 

ekonomické důsledky války nebo zájmy jednotlivých aktérů a širší geopolitické hledisko. 

V tomto směru je zajímavá práce Amélie Godefroidtové, která se zabývala komparativní 

obsahovou analýzou čtveřice významných deníků (Le Figaro, Daily Telegraph, New York 

Times a Moscow Times) před a po velkém chemickém útoku na předměstí Damašku z 21. srpna 

2013. Zjistila, že postoje jednotlivých deníků reflektovaly geopolitické zapojení příslušných 

národních vlád a jejich pohledy na válku v Sýrii (Godefroidt, a další, 2016). K podobným 

závěrům dospěl i Jin Yang, který srovnával rámcování války v Kosovu z roku 1999 v čínských 

a amerických médiích. Zjistil, že zatímco americká média se nejvíce věnovala informování o 

průběhu leteckého bombardovaní, ta čínská se téměř z poloviny zabývala protesty proti nim a 

na rozdíl od amerických informovala i o ruské pomoci Jugoslávii (Yang, 2003). A právě 

zjišťování toho, kterým aspektům války se vybraná česká média ve svém zpravodajstvím 

nejčastěji věnovala je předmětem první výzkumné otázky. 

Výzkumná otázka 2: Kteří aktéři figurovali ve zpravodajství vybraných médií? 

Vedle volby témat je pro podobu zpravodajských obsahů určující i výběr citovaných nebo 

parafrázovaných aktérů (viz. kapitola 3.4). Také Yang prostřednictvím kvantitativní obsahové 
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analýzy zjišťoval použité zdroje s cílem odhalit institucionální zaujatost médií (Yang, 2003). 

Nezabýval se ale jejich řazením, které může mít velký význam pro vyznění zprávy. Jak totiž 

uvádí Trampota, ten, kdo promlouvá jako první, má možnost vytvářet interpretační rámec 

zprávy a prezentované události, další mluvčí se stávají součástí daného zarámování a často jen 

reagují (Trampota, 2006 str. 82). Jedním z cílů této práce je proto zjistit poměr mezi 

jednotlivými typy aktérů (politiky, vojáky, civilisty, mezinárodními organizacemi, …), určit 

jejich příslušnost ke stranám konfliktu a zjistit, komu se častěji dostalo práva prvního slova a 

kdo mohl už jen reagovat. 

Výzkumná otázka 3: Jaké zdroje byly ve zpravodajství vybraných českých médií 

využívány? 

Kromě aktérů, kteří pronikli do zpravodajství, je užitečné analyzovat i použité informační 

zdroje, z nichž novináři své články přebírají (agenturní servis) nebo z nich citují (agentury, 

ostatní média, dokumenty nevládních a mezinárodních organizací), případně do jaké míry se 

opírají o práci vlastních zpravodajů přímo v Sýrii a okolních zemích.  

Výzkumná otázka 4: Jak často byly ve zpravodajství využívány sociální sítě? 

Zahraniční zpravodajství bylo po celá desetiletí doménou velkých mediálních organizací a 

globálních zpravodajských agentur. Toto prostředí proměnil až nástup médií typu CNN, které 

nabídly kontinuální zpravodajství celosvětovému publiku, a následně rozmach internetu a 

digitálních technologií, což vedlo ke snížení nákladů a umožnilo menším médiím i 

jednotlivcům šířit svůj obsah po celém světě, alespoň teoreticky (Van Leuven, a další, 2013 str. 

575).  

Syrská občanská válka je zaznamenávána i na sociálních sítích a jejich uživatelé jsou 

důležitými zdroji audiovizuálních materiálů a informací. V roce 2013 se například na sociálních 

sítích objevily záběry civilistů zasažených jedovatými plyny, a právě z Facebooku, Twitteru 

nebo serveru YouTube je přebírala i velká světová média (Ebrahim, a další, 2016 str. 228). 

Sociálních sítí ale ke své propagandě využíval také Islámský stát, mimo jiné k šíření videí 

z poprav zajatců, mezi nimiž byli i občané západních zemí.  

A jak sociálních sítí využívají novináři? Studie zabývající se kvantitativní analýzou 

belgických médií v době arabského jara zjistila, novináři v případě Sýrie v nadpoloviční většině 

vycházeli z neoficiálních zdrojů, především pak z řad demonstrantů a místních nevládních 
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organizací53, což bylo nejvíce ze všech zkoumaných zemí. 10 % článků obsahovalo nějakou 

formu citace ze sociálních sítí, fotografií nebo amatérských záběrů (Van Leuven, a další, 2013 

str. 583). Práce zabývající se informačními zdroji se této oblasti nemůže vyhnout, cílem je proto 

zjistit, jak často se materiály ze sociálních sítí objevovaly v internetovém zpravodajství českých 

médií. 

Výzkumná otázka 5: Jaký byl mediální obraz hlavních aktérů konfliktu? 

Christian Kollmer a Holli Semetková ve své studii z roku 2009 srovnávali rámcování invaze do 

Iráku v roce 2003 v amerických, britských, českých, německých a jihoafrických televizích a 

v arabské televizi Al-Džazíra. Autoři se mimo jiné zabývali i mediálním obrazem klíčových 

protagonistů, kdy každou verbální či vizuální informaci o nich hodnotili na tříbodové škále jako 

pozitivní, neutrální a negativní (Kolmer a Semetko, 2009 str. 646). Podobná metodika bude po 

přizpůsobení odlišnému charakteru zkoumaných médií využita i pro vyhodnocení mediálního 

obrazu čtyř hlavních aktérů syrského konfliktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Datový soubor je v případě Sýrie ohraničen 17. červencem 2011, nepostihuje tedy fázi ozbrojeného povstání, 
která začala krátce poté. 
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4.2 Vymezení podkladového materiálu 

Pro kvantitativní analýzu byly vybrány čtyři české zpravodajské weby. Jde o Novinky.cz s 1,3 

miliony a iDnes.cz 950 tisíci reálných uživatelů, které byly vybrány na základě nejvyšší 

návštěvnosti podle dat projektu NetMonitor k datu 25. prosince 2016, tzn. na konci zkoumaného 

období. Kromě nich byla vybrána ještě dvojice veřejnoprávních médií, konkrétně zpravodajský 

web ČT24 a Českého rozhlasu. Oproti schválené tezi diplomové práce byl vynechán server 

Aktuálně.cz, u kterého byla problematická dostupnost starších článků a zkoumaný vzorek by 

tak nebyl kompletní. Kódovací jednotka pro kvantitativní část je jeden zpravodajský článek 

týkající se dění v Sýrii ve vybraném časovém období: 

1. 21. srpna 2013 až 21. září 2013 (chemické útoky ve východní a západní Ghútě) 

2. 30. září 2015 až 30. října 2015 (začátek ruské vojenské intervence v Sýrii) 

3. 20. července 2016 až 20. srpna 2016 (prolomení obklíčení Aleppa opozičními silami) 

4. 25. listopadu 2016 až 25. prosince 2016 (dobytí Aleppa syrskou armádou) 

Časové vymezení bylo vybráno s přihlédnutím ke klíčovým událostem války. 

V důsledku chemických útoků v Ghútě se k Sýrii obrátila pozornost celého světa a Spojené 

státy pohrozily vojenskou intervencí, ke které ale nakonec nedošlo, protože syrská vláda přijala 

ruský návrh na likvidaci chemických zbraní, se kterým souhlasily i ostatní velmoci. K zásadní 

vojenské intervenci přesto nakonec došlo, a to na základě žádosti syrské vlády, která po sérii 

neúspěchů požádala o pomoc Rusko. Zbylé dva časové úseky se týkají vyvrcholení více než 

čtyřleté bitvy o severosyrské Aleppo, jedné z nejzásadnějších v celém konfliktu. V létě roku 

2016 se povstaleckým silám podařilo prolomit obklíčení opozicí kontrolovaných čtvrtí ve 

východní části města a zároveň obklíčit vládní západní část. Syrská armáda ale následným 

protiútokem vrátila frontu do původního stavu a na konci roku po evakuaci povstalců ovládla 

celé město. Z výše uvedeného časově-tematického vymezení je patrné, že analýza se věnuje 

především konfliktu mezi vládou a opozicí včetně jeho mezinárodního přesahu. Důvodem je, 

že se jedná o prvotní a dodnes hlavní osu celého syrského konfliktu, který se v důsledku vzniku 

a expanze Islámského státu do jisté míry splynul s pokračující občanskou válkou v Iráku. Toto 

omezení je motivováno snahou redukovat komplexitu celé problematiky pro potřeby diplomové 

práce, články týkající se událostí na územích syrských Kurdů a Islámského státu přesto budou 

pro úplnost zohledněny. Vzhledem k událostem zvoleného časového rozmezí ale nelze 

předpokládat, že by se jim média výrazněji věnovala. 
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4.3 Operacionalizace proměnných 

V této části budou operacionalizovány proměnné, aby bylo možné porovnávat zkoumané 

články a zodpovědět výzkumné otázky. Celkem bylo stanoveno deset proměnných, z toho tři 

slouží k identifikaci článku a média. Kategorie byly stanoveny s využitím emergent kódování, 

tedy na základě předběžného průzkumu vzorku, a to tak, aby se kategorie u každé proměnné 

vždy vzájemně vylučovaly a každá zkoumaná jednotka byla zařaditelná vždy právě do jedné 

kategorie příslušné proměnné (Trampota a Vojtěchovská, 2010 str. 106). 

Identifikační proměnné 

1. Médium 

2. Datum 

3. Titulek 

 

 

 

 

Kódovací kniha v příloze č. 1 

Analytické proměnné 

4. Téma 

5. Typ primárního aktéra  

6. Příslušnost primárního aktéra 

7. Typ sekundárního aktéra  

8. Příslušnost sekundárního aktéra  

9. Hodnocení aktéra 

10. Autor článku 

11. Zdroje v článku 

Proměnná téma je identifikována podle titulku a perexu článku. Zahrnuje čtyři základní 

kategorie, a to téma boje, dopady na civilisty, diplomacie a jiné. První jmenovaná hodnota 

zahrnuje veškeré zprávy o průběhu bojů, bombardování, dobývání území a vojenských ztrátách, 

armádních přesunech, výcviku a vojenských základnách. Druhá hodnota představuje články 

týkající se civilistů, tedy zprávy o mrtvých a zraněných, životních podmínkách, důsledků 

chemických útoků a jejich vyšetřování. Hodnota diplomacie obsahuje texty věnované 

mezinárodním jednáním, konferencím a diplomatickým deklaracím a stanoviskům nebo 

konfliktům.  

Proměnná typ aktéra sleduje druhy aktérů, kteří byli ve zpravodajství přímo citovaní 

nebo parafrázováni a měli tak možnost přinést své pohledy na věc. Aktéři jsou kódováni podle 

toho, jaké typy funkcí zastávají nebo reprezentují (tiskoví mluvčí tak nejsou kódováni jako 

úředníci, ale jako reprezentanti institucí nebo jejich hlav), případně jak jsou médii označováni. 

Hodnota politik tak kupříkladu zahrnuje amerického prezidenta Baracka Obamu i mluvčího 

Bílého domu, ministra zahraničí Johna Kerryho i velvyslance jakožto reprezentanty státu a jeho 

politické linie. Výjimku tvoří ministři obrany, kteří – ač také politici – mají přímý vztah 

k ozbrojeným složkám a zpravidla se vyjadřují především k vojenským tématům, například 
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ruské ministerstvo obrany, které v případě války v Sýrii informuje o aktivitách ruské armády 

od začátku intervence v roce 2015. Sdílí tak hodnotu voják s ostatními příslušníky ozbrojených 

složek. Hodnota civilista naopak označuje aktéra bez významnější funkce a postavení, často jde 

anonymního svědka dění. Za experty jsou pro účely výzkumu považováni ti, které tak označuje 

médium, a stejně jako v případě civilistů u nich není určována jejich příslušnost, respektive je 

definována jako neutrální. Nevládní organizace zahrnují prohlášení organizací jako Lékaři bez 

hranic, Člověk v tísni nebo Amnesty international a jejich představitelů, a totéž platí i pro 

mezinárodní organizace (mezivládní) jako Organizace spojených národů nebo Evropská unie. 

Za aktéra je vždy považována konkrétní osoba či instituce, pokud tedy článek například 

obsahuje citaci prezidenta a parafrázi ministra zahraničí, je jako aktér 1 kódován prezident a 

jako aktér 2 ministr zahraničí, a to i v případě, že jde o reprezentanty stejného státu.  

Proměnná příslušnost aktéra neoznačuje národnost, což je značně subjektivní kritérium, 

které je navíc v případě multietnického státu, jakým je Sýrie, a okolnostem konfliktu obtížně 

určitelné. Z podobného důvodu nelze aktéry rozdělovat ani podle státního občanství, jedinou 

možností je proto určit příslušnost aktérů ke stranám konfliktu a státům. Základní dvojicí je 

syrská vláda a syrská opozice, která pro účely analýzy zahrnuje široké spektrum exilových 

organizací, opozičních politiků, představitelů místní správy a ozbrojených složek, a to bez 

ohledu na jejich ideologická východiska. Do jedné skupiny jsou tak zařazeni sekularisté i 

islamisté, byť spolu čas od času bojují.  

V jistém smyslu by mohla být k protivládní opozici řazena i de facto autonomní kurdská 

federace na severu země, tzv. Rojava, jejíž ozbrojené síly (mimo jiné zahrnují i některé jednotky 

Svobodné syrské armády) se v minulosti střetávaly se syrskou armádou a provládními milicemi. 

Jde ovšem o natolik svébytnou entitu, že vyžaduje vlastní kategorii. Naopak zařazení velmocí 

jako jsou Spojené státy, Velká Británie nebo Francie do jedné kategorie USA a Západ se může 

zdát být až příliš zjednodušující, lze to ale odůvodnit velkou názorovou blízkostí a jejich 

spojenectvím. Také spojení Rusko a Írán je možné obhájit značnou podobností jejich pohledů 

na situaci v Sýrii, byť i mezi nimi je možné najít rozdílné zájmy. Ty ovšem zpravidla přesahují 

limity běžného zpravodajství. Z předběžné analýzy vzorku také vyplynulo, že vybraná média 

nejčastěji uváděla ruské a americké hlasy a méně už hlasy jejich partnerů, zvláště pak v případě 

Íránu. Až na zcela ojedinělé výjimky také chyběly pohledy arabských států, z nichž některé 

přitom patří k významným podporovatelům syrské opozice. Častěji se naopak objevovalo 

Turecko a ve zpravodajství českých médií lze předpokládat i výskyt vyjádření domácích 

představitelů.  
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Proměnná hodnocení aktéra sleduje mediální prezentaci čtyř hlavních válečných stran, 

které již byly popsány a odůvodněny u proměnné příslušnost aktéra. Jde tedy o syrskou vládu 

a syrskou opozici, USA a Západ a Rusko a Írán. Na základě atributů, které jim média 

připisovala, jsou tyto strany kódovány jako pozitivní, neutrální a negativní aktéři. Pozitivním 

aktérem je ten, kdo usiluje o nalezení řešení a o mírové ukončení konfliktu, snaží se pomáhat a 

zlepšovat humanitární situaci, usiluje o vyšetření a potrestání válečných zločinů nebo je 

považován za oběť. Negativním aktérem je naopak ten, kdo je označován jako viník, svým 

jednáním zhoršuje situaci civilistů, dopouští se válečných zločinů nebo brání diplomatickému 

řešení konfliktu. Jako neutrální je pak kódován ten, u něhož uvedené rysy schází, například 

protože je zmiňován jen okrajově, nebo je vykreslen ambivalentně a nelze určit převažující 

vyznění. 

Zbylé dvě analytické proměnné se týkají autorů a zdrojů článku. Za autora článku se 

považuje osoba či médium uvedené pod článkem (hodnota redakce), případně Česká tisková 

kancelář (ČTK), nebo kombinace obojího. Cílem je zjistit, do jaké míry média vycházela 

z agenturního servisu. Poslední analytická proměnná sleduje zdroje explicitně zmíněné 

v článku, tedy zahraniční agentury a média. Předně jde o trojici hlavních světových agentur AP, 

AFP a Reuters, v další kategorii je ruská TASS a íránská Fars News Agency spolu s dalšími 

nezápadními agenturami. Média jsou rozdělena na západní a nezápadní54, a to podle země 

původu. Dále je to syrská státní tisková agentura SANA a exilová Syrská observatoř pro lidská 

práva (SOHR). Přestože není médiem či agenturou v klasickém slova smyslu, jedná se o 

důležitý zdroj informací o válce v Sýrii. Jak ukázala studie francouzských a britských médií z 

let 2011 až 2014, patří k vůbec nejcitovanějším nevládním organizacím ohledně syrského 

konfliktu. SOHR primárně informovala o počtech obětí, pohybech vojsk a vývoji v obležených 

oblastech, fakta ale v některý případech provázelo i morální rámcování událostí55 (Meyer, a 

další, 2017). Poslední dvě hodnoty jsou zaměřené na konkrétní typy zdrojů, první z nich sleduje 

novináře, kteří dění v Sýrii sledují přímo z místa, případně z okolních zemí. Druhá pak 

přítomnost obsahu ze sociálních sítí, který je definován jako embedovaný příspěvek v článku.  

                                                           
54 V případě západních jde především o anglosaská a západoevropská média, okrajově se v analyzovaném 
souboru vyskytla i média z dalších evropských zemí a Izraele. Mezi nezápadní se vedle ruských řadí média 
z dalších postsovětských států, Číny, arabských zemí a také Turecka, přestože jeho zařazení je podobně jako 
v případě Izraele sporné. 
55 Týkalo se to nejen informování o zločinech syrského režimu, ale také islamistických povstalců. 
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4.4 Vyhodnocení 

Celkem bylo analyzováno 695 článků ze čtyř měsíčních období. To první, které následuje po 

chemickém útoku z 21. srpna 2013 ve východní Ghútě, bylo českými médii vůbec 

nejsledovanějším. To lze vysvětlit tím, že šlo o událost velkého významu, která mohla vyústit 

ve vojenskou intervenci vedenou zahraničními spojenci České republiky. Nadprůměrně se 

tomuto období věnovaly Novinky.cz, což platí i pro ostatní zkoumané časové úseky. Celkem 

měly téměř dvakrát rozsáhlejší pokrytí než poslední iDnes.cz a denní průměr 1,94 článku, 

v prvním sledovaném úseku pak dokonce více než tři články denně. 

Graf 1: Počet článků 

 

Výzkumná otázka 1: Kterým tématům se vybraná média věnovala? 

Z hlediska vybíraných témat se mezi sebou jednotlivá média odlišují spíše jen v akcentech. 

Například ČT24 se nejvíce zabývala dopady války na civilisty, v měsíci první bitvy o Aleppo 

to bylo dokonce 60 % článků, samotným bojům ve městě se ale věnovaly jen dva. Jinak tomu 

bylo po začátku ruské vojenské intervence v roce 2015, kdy se průběhem náletů zabýval každý 

druhý článek, naopak nejméně se jich týkalo jejich důsledků pro civilisty. Válečným událostem 

se ale jinak web veřejnoprávní televize věnoval v průměru nejméně ze všech sledovaných 

médií, a to ve stejné míře jako dopadům na civilisty (24,5 %), z více než 42 % se totiž zaměřil 

na diplomacii. Nejvíce patrné to bylo v roce 2013, kdy byli na ČT24 relativně častěji zmiňováni 

i aktéři s českou příslušností56, tedy politici vyjadřující se k tématu možného vojenského zásahu 

v Sýrii. V této souvislosti je ale na místě připomenout, že zahrnuti jsou pouze první dva 

citovaní, nebo parafrázovaní aktéři. Český pohled navíc obsahovalo i několik článků, které se 

do hlavních kategorií nevešly, například o roli Československa v budování syrského 

chemického arzenálu nebo o možnostech vyslání české mise na Golanské výšiny. 

                                                           
56 Šlo o 12 % aktérů, průměr ČT24 v celém období byl jen 4 %, průměr všech médií pak pouze 2,4 %. 
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Graf 2: Témata ČT24 

 

Na zpravodajském webu Českého rozhlasu byla tematická struktura zpravodajství o 

Sýrii v průměru velmi podobná. Zajímavé ale bylo první období, ve kterém téměř třetinu článků 

(24) tvořily reportáže od zpravodajů Jaromíra Marka ze syrsko-turecké hranice a Roberta 

Mikoláše o životě běžných Syřanů žijících ve vládou kontrolované části Damašku a jejich 

názorech na tehdy hrozící intervenci. Naproti tomu blízkovýchodní zpravodaj České televize 

Jakub Szántó byl v celém sledovaném období na webu zmíněn jen dvanáctkrát. Jednou pak 

svého novináře do regionu vyslaly ještě Novinky.cz, a to do jordánského uprchlického tábora 

Zaatarí57. Vypovídá to o ekonomické síle médií, vysílat své novináře do zahraničí si mohou 

spíše dovolit ta veřejnoprávní, nemluvě o udržování sítě stálých zpravodajů.   

Graf 3: Zpravodajové v Sýrii a okolí 

 

Během bitvy o Aleppo se internetové zpravodajství Českého rozhlasu více věnovalo 

bojům, v létě pak navíc ještě kurdskému dobývání města Manbidž a koncem roku také dobytí 

Palmýry Islámským státem, zpravodajství ale tehdy zcela dominovalo Aleppo. Několikrát se 

na webu objevily také příběhy jeho obyvatel, ať už lékaře Červeného kříže nebo tehdy sedmileté 

dívky jménem Bana Alabed, která se stala známou pro svůj twitterový účet, na němž spolu se 

svou matku sdílela informace z obleženého města.  

                                                           
57 Tématem článku byli syrští uprchlíci. 

Boje Dopady na civilisty Diplomacie Ostatní

2013 1,7% 17,2% 65,5% 15,5%

2015 50,0% 11,8% 35,3% 2,9%

2016a 30,0% 60,0% 5,0% 5,0%

2016b 34,3% 28,6% 31,4% 5,7%

Celkem 24,5% 24,5% 42,2% 8,8%

ČT24

12 24 1

ČT24 Rozhlas.cz Novinky.cz
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Graf 4: Témata Rozhlas.cz 

 

Jak již bylo řečeno, nejvíce se tématu Sýrie věnovaly Novinky.cz, které tak pokryly i 

nejvíce událostí. Pořadí témat zůstává celkově stejné jako u Českého rozhlasu, v prvním období 

se ale server spojený s deníkem Právo vůbec nejméně ze všech věnoval dopadům na civilisty. 

Častěji naopak přinášel texty mimo tři hlavní kategorie, které přinášely pohledy expertů a širší 

kontext, konkrétně například o roli Íránu, složení syrské opozice nebo svědectví britského 

očního lékaře Edmunda Schulenburga, u kterého Bašár Asad počátkem 90. let absolvoval 

lékařskou praxi.  

Graf 5: Témata Novinky.cz 

 

 

Boje Dopady na civilisty Diplomacie Ostatní

2013 5,2% 27,3% 55,8% 11,7%

2015 43,6% 2,6% 46,2% 7,7%

2016a 45,0% 30,0% 20,0% 5,0%

2016b 43,9% 31,7% 12,2% 12,2%

Celkem 27,1% 23,2% 39,5% 10,2%

ROZHLAS.CZ

Boje Dopady na civilisty Diplomacie Ostatní

2013 11,3% 13,4% 59,8% 15,5%

2015 40,7% 18,6% 32,2% 8,5%

2016a 29,0% 41,9% 19,4% 9,7%

2016b 47,8% 30,4% 15,2% 6,5%

Celkem 28,3% 21,9% 38,6% 11,2%

NOVINKY.CZ
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Poslední sledované médium se od předchozích odlišuje vůbec nejvíce. iDnes.cz věnoval 

relativně největší pozornost vojenským tématům, oproti ČT24 jde o 5% rozdíl. Bezmála 10 % 

pak obě média dělí z hlediska podílu článků o diplomacii, které se iDnes.cz věnoval vůbec 

nejméně ze všech médií, a totéž platí i o dopadech války na civilisty. V ještě výraznější míře 

než Novinky.cz totiž nabízel tematické články, například o ničení památek Islámským státem, 

odborné texty převzaté z partnerského webu Natoaktual.cz58, profily prezidentů Obamy a 

Asada nebo jeho bratra Máhira Asada, který mohl stát za chemickým útokem v Ghútě.  

Graf 6: Témata iDnes.cz 

 

 

Výzkumná otázka 2: Kteří aktéři figurovali ve zpravodajství vybraných médií? 

Druhá výzkumná otázka se týká zastoupení prvních dvou citovaných nebo parafrázovaných 

aktérů a jejich příslušnosti. Článků bez alespoň jednoho aktéra bylo minimum, pouze v případě 

Českého rozhlasu tvořily zhruba 6 %, naopak iDnes.cz takový nevydal žádný. Celkem bylo 

identifikováno 677 primárních 528 sekundárních aktérů. Nejčastějším typem aktérů byli 

politici, což koreluje se závěry předchozí otázky, že nejčastějším tématem článků byla 

diplomacie. Politici se ale samozřejmě objevovali i ve zbylých kategoriích. Zastoupení 

primárních politických aktérů bylo napříč médii poměrně rovnoměrné, v průměru 43,2 %. U 

sekundárních byl průměr 41,2 %, ale s významnými výkyvy u veřejnoprávních médií, což ale 

lze dát do souvislosti s tím, že ČT24 se nadprůměrně zabývala tématem diplomacie. Ze stejného 

důvodu se zřejmě také častěji vyskytovaly mezinárodní organizace. 

                                                           
58 Oficiální web pražského Informačního centra o NATO. 

Boje Dopady na civilisty Diplomacie Ostatní

2013 8,5% 17,0% 53,2% 21,3%

2015 38,6% 6,8% 36,4% 18,2%

2016a 39,1% 26,1% 13,0% 21,7%

2016b 45,8% 37,5% 4,2% 12,5%

Celkem 29,7% 18,8% 32,6% 18,8%
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Zastoupení vojenských aktérů se mezi jednotlivými médií liší výrazněji. Zajímavé je, že 

Novinky.cz daly na prvním místě největší prostor vojákům či ministrům obrany, ale mezi 

sekundárními aktéry bylo jejich zastoupení naopak vůbec nejnižší. Částečně je to možné 

vysvětlit tím, že v téměř třetině článků sekundární aktér chybí úplně a vojáci se tak možná 

vyskytovali především v krátkých zprávách o situaci na bojišti. V případě rozhlasového webu 

pak lze relativně nižší zastoupení vojáků srovnat s vyšším podílem civilistů, kteří byli 

nejčastějšími respondenty rozhlasových zpravodajů v prvním sledovaném období. iDnes.cz 

zase poskytl lehce nadprůměrný prostor expertům, což odpovídá i výše popsané tematické 

struktuře článků, jde ale o spíše nepatrnou odchylku. Kolísání v míře zastoupení nevládních 

organizací bude vysvětleno v otázce věnované použitým zdrojům informací.   

Graf 7: Primární aktéři 

 

Graf 8: Sekundární aktéři 

 

Politik Voják Civilista Expert Nevl. org. Mez. org. Jiný Není

ČT24 44,9% 27,9% 4,8% 3,4% 2,0% 12,9% 3,4% 0,7%

Novinky.cz 40,8% 32,6% 4,7% 3,4% 3,9% 7,3% 4,7% 2,6%

iDnes.cz 42,0% 31,9% 6,5% 5,8% 5,1% 8,0% 0,7% 0,0%

Rozhlas.cz 45,2% 20,9% 10,7% 1,1% 7,3% 7,3% 1,1% 6,2%

PRIMÁRNÍ AKTÉR

Politik Voják Civilista Expert Nevl. org. Mez. org. Jiný Není

ČT24 51,0% 23,8% 4,8% 3,4% 2,7% 5,4% 0,7% 8,2%

Novinky.cz 39,3% 13,2% 4,7% 3,0% 0,4% 6,0% 1,3% 32,1%

iDnes.cz 40,6% 21,7% 7,2% 2,2% 1,4% 6,5% 0,7% 19,6%

Rozhlas.cz 33,9% 17,5% 11,9% 1,1% 2,8% 2,3% 0,0% 30,5%

SEKUNDÁRNÍ AKTÉR
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Kromě typů aktérů byla určována i jejich příslušnost ke stranám konfliktu a 

k mocenským blokům. Zde je na místě zopakovat, že nevládní a mezinárodní organizace, 

experti a civilisté byli hodnoceni jako neutrální. Z dat vyplývá, že ve sledovaných českých 

médiích dostávali přednost představitelé syrské vlády, přičemž jedinou výjimkou bylo období 

povstalecké ofenzívy v roce 2016, kdy Novinky.cz, iDnes.cz a Český rozhlas častěji citovaly 

opoziční primární aktéry a s výjimkou iDnes.cz to platilo i pro sekundární aktéry. Výrazný 

nepoměr lze vysvětlit roztříštěností opozice a absencí jednotného politického vedení. Z tohoto 

důvodu byly nejčastěji citovány neoficiální zdroje, často například anonymní velitelé, nebo 

dokonce jen řadoví bojovníci, zejména pak v době bitvy o Aleppo. Zcela ojediněle byli citováni 

oficiální představitelé opozice, například mluvčí Damašské deklarace59 Samir Našar60. Naproti 

tomu Syrská arabská republika disponuje klasickou mocenskou strukturou s množstvím 

oficiálních a dostatečně známých představitelů, které mohou média citovat. Vedle prezidenta 

Asada to bývá například ministr zahraničí Valíd Mualim61, celkově jsou ale možnosti 

překročení prahu mediální pozornosti pro syrské aktéry poměrně omezené.  

Graf 9: Primární příslušnost 

 

                                                           
59 Deklarace požadovala zrušení výjimečného stavu, propuštění politických vězňů a svobodné volby. Podepsaná 

byla 16. října 2005. 
60 Cesta zpět už není, tvrdí přední syrský exilový politik. Nečinností OSN je zklamaný. Český rozhlas [online]. 
10.9.2013 [cit. 12.4.2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesta-zpet-uz-neni-tvrdi-predni-
syrsky-exilovy-politik-necinnosti-osn-je-zklamany_201309101839_kpracharova 
61 V Sýrii není občanská válka, ale boj proti pojídačům lidských srdcí, řekl ministr. Novinky.cz [online]. 30.9.2013 
[cit. 12.4.2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/314776-v-syrii-neni-
obcanska-valka-ale-boj-proti-pojidacum-lidskych-srdci-rekl-ministr.html 
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Graf 10: Sekundární příslušnost 

 

Nejčastěji citovaní aktéři se ovšem řadí do dvou velmocenských bloků. Mezi nimi mírně 

převažoval ten západní, ve kterém dominovaly Spojené státy, relativně často se ale objevovali 

i představitelé Francie a Velké Británie, v rámci celého bloku se jejich podíl pohyboval okolo 

15 až 20 procent. Naproti tomu v případě Ruska a Íránu byli v naprosté většině případů citováni 

ruští aktéři. V případě měření podle samostatných států by se tak velmi pravděpodobně stali 

těmi vůbec nejcitovanějšími, přinejmenším mezi primárními aktéry. Takto ale ruský hlas mírně 

převažoval pouze na iDnes.cz, naopak západní sekundární aktéři o více než 10 procent 

převažovali na Novinkách a s o něco menším rozdílem i na zpravodajském webu Českého 

rozhlasu. Přesto by se mohlo zdát, že česká média prokázala pozoruhodnou vyváženost, něco 

jiného ale ukazuje pohled na jednotlivé roky.  

Graf 11: Západ vs. Východ 
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Z dvojice grafů je patrné, že západní aktéři jednoznačně dominovali v době po 

chemickém útoku z roku 2013, kdy se schylovalo k vojenskému zásahu západní koalice. 

Naopak ruští aktéři byli ve zpravodajství upozaděni a počtem citací se jim vyrovnali 

reprezentanti syrské vlády, v následujících obdobích už ale jejich zastoupení sláblo. Poměr 

mezi Západem a Východem se poměrně logicky obrátil v roce 2015 po začátku ruské vojenské 

intervence v Sýrii, kdy byli nejčastěji citováni ruští armádní představitelé nebo ministr obrany 

Sergej Šojgu. Západní činitelé dostávali prostor hlavně jako sekundární aktéři reagující na ruská 

prohlášení. V tomto období také poněkud vymizeli zástupci syrské vlády a opozice, s výjimkou 

zpravodajství Novinek.  

V létě následujícího roku nepoměr mezi primárními aktéry dále posílil, naopak oslabil 

v případě sekundárních. Tento trend ale neměl zásadnější vliv, protože v té době bylo vydáno 

vůbec nejméně článků ze sledovaného období a výrazně poklesl i absolutní počet citací ruských, 

a zvláště pak západních aktérů. Pozornost médií se totiž znovu obrátila k základnímu konfliktu 

mezi syrskou vládou a opozicí, což se ukázalo v období závěrečné bitvy o Aleppo. 

Graf 12: Příslušnost primárních a sekundárních aktérů během léta roku 2016 

 

V závěru roku pak západní aktéři z předních pozic článků prakticky vymizeli, objevili 

se pouze v jednotkách případů a spíše jako druzí v pořadí, naopak ruských a íránských aktérů 

celkově přibylo. V roce 2016 se také častěji vyskytovali turečtí a kurdští aktéři a zcela ojediněle 

také Islámský stát, a to v kontextu opětovného dobytí Palmýry. Média pochopitelně 

zaznamenávala i reakce českých politiků, jak již bylo zmíněno především na ČT24, jejich 

vyjádření ale zpravidla byla umístěna hlouběji v článcích a ve statistice se tak neobjevují.   
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Výzkumná otázka 3: Jaké zdroje byly ve zpravodajství vybraných českých médií 

využívány? 

Odpověď na třetí výzkumnou otázku je rozdělena na dvě části, které spolu úzce souvisí. V té 

první totiž jde o to, do jaké míry se média ve svém zpravodajství zcela spolehla na servis ČTK, 

případně jak často ho dále doplňovala, nebo produkovala vlastní obsah. Jednoduchým 

indikátorem je autor podepsaný pod článkem, ten ovšem v případě ČT24 nebyl v prvním 

sledovaném období často vůbec uváděn. Vzhledem k časté podobnosti těchto textů s články na 

ostatních webech je ale možné dovodit, že většinou šlo o převzaté či upravené agenturní zprávy. 

Nejaktivnějšími producenty vlastního obsahu v každém případě byly Novinky.cz a Český 

rozhlas, který využíval i vlastních zpravodajů v Sýrii. Téměř shodný byl i počet původních 

agenturních zpráv. Ty naopak nejčastěji dále upravovala ČT24 a dvojice privátních webů.  

Graf 13: Autoři článků 

 

Pokud jde o zdroje, které byly v článcích explicitně zmíněny, projevila se závislost 

českých médií na globálních zpravodajských agenturách62 a západních médiích. Dohromady 

totiž tvořily více než polovinu uvedených zdrojů, v případě ČT24 a Novinek to bylo dokonce 

přes 60 procent. Z nezápadních zdrojů se nejčastěji objevovala ruská státní agentura TASS, 

následovaná nezávislou agenturou Interfax, ojediněle pak íránská Fars News Agency. Mírně 

vyšší zastoupení pak měla nejrůznější nezápadní média, tedy především ruská, arabská a 

turecká, ale také íránská nebo čínská.  

                                                           
62 Menší západní agentury netvoří samostatnou kategorii, protože se v článcích nevyskytovaly, s výjimkou 
německé DPA, která citovala kancléřku Angelu Merkelovou. Vzhledem k celkovému počtu identifikovaných 
zdrojů je to ale zanedbatelné. 
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Zatímco časté využívání globálních zpravodajských agentur lze vzhledem k jejich 

vysoké reputaci jen obtížně zpochybnit, jinak je tomu u zahraničních médií. Ta totiž mohou 

reflektovat názory příslušných národních vlád, jak ukázala již zmiňovaná komparativní analýza 

amerických, britských, francouzských a ruských deníků. (Godefroidt, a další, 2016) Možná 

výhrada vůči ní spočívá v tom, že zkoumala pouze jeden titul z každého státu a nezachytila tak 

celé názorové spektrum na mediálním trhu. Přitom lze předpokládat, že způsob rámcování se 

bude lišit v závislosti na jejich hodnotovém ukotvení. Taková analýza může být předmětem 

samostatné studie. 

Graf 14: Zdroje v článku 

 

Určitým dokladem vlivu západních médií na ta česká ovšem může být výrazné 

zastoupení Syrské observatoře pro lidská práva, které v průměru tvoří téměř pětinu všech 

mediálních zdrojů. Právě vlivem této a dalších nevládních organizací na mediální pokrytí 

syrského konfliktu se zabývala studie zaměřená na vybraná francouzská a britská média. 

Jedním ze závěrů bylo, že organizace se sídlem v britském Coventry je nejzmiňovanější63 

institucí svého druhu, což se postupem času zvýrazňovalo. (Meyer, a další, 2017) Totéž ukazují 

i česká data, v roce 2016 byl počet zmínek (99) téměř dvaapůlkrát vyšší než v prvních dvou 

sledovaných obdobích (41). V tom posledním pak byl ředitel Rami Abdel Rahman velmi často 

citován Českým rozhlasem jako zdroj informací o situaci v Aleppu, což se odrazilo i ve 

statistice primárních a sekundárních aktérů. Syrská observatoř pro lidská práva v té době 

fakticky plnila roli tiskové agentury syrské opozice a byla médii brána jako protiváha k vládní 

                                                           
63 Předčila dokonce i renomované organizace jako například Human Rights Watch, Amnesty International nebo 
Mezinárodní Červený kříž. 

Glob. a záp.
agentury

Západní média
Nezápadní
agentury

Nezápadní
média

SOHR SANA

ČT24 32,0% 33,1% 4,7% 3,0% 23,1% 4,1%

Novinky.cz 28,3% 32,3% 6,8% 10,2% 15,2% 7,1%

Idnes.cz 26,4% 29,2% 7,9% 10,1% 19,7% 6,7%

Rozhlas.cz 37,6% 24,8% 7,9% 5,9% 16,8% 6,9%

ZDROJE V ČLÁNKU
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SANA. V porovnání s ní se navíc ve všech analyzovaných období ukázala jako výrazně častější 

zdroj informací: 

Graf 15: SOHR vs. SANA 

 

Výzkumná otázka 4: Jak často byly ve zpravodajství využívány sociální sítě? 

Příspěvky ze sociálních médií se vyskytly v 9,6 % článků64, ale byly mezi nimi významné 

rozdíly. Nejvíce článků s embedovaným příspěvkem ze sociálních sítí vydala ČT24, nejméně 

naopak Český rozhlas. Ve všech případech šlo o příspěvky ze sociální sítě Twitter, tři z těchto 

článků byly navíc doplněné vloženým videem z YouTube. Příspěvky byly využívány jako 

doložení zdroje pro v článku přeloženou citaci, častěji pak jako doprovodná fotografie nebo 

video. V článcích věnovaných bitvě o Aleppo byly také velice často přebírány mapy frontových 

linií. Na Twitteru a specializovaných internetových stránkách je zveřejňuje aktivní komunita 

jejich tvůrců, která je neustále aktualizuje o nejnovější vývoj, často právě na základě fotografií 

ze sociálních sítí a jejich následné geolokace65.  

Graf 16: Využití sociálních sítí 

 

 

                                                           
64 Je to tedy o něco méně, než zjistila výše uvedená analýza belgických médií (10,3 %), ta se ovšem zabývala 
výlučně obdobím protestů v roce 2011 (Van Leuven, a další, 2013 str. 583). 
65 Tomu se mimo jiné věnuje i server Bellingcat, který analyzuje satelitní snímky a materiály pořízené 
občanskými žurnalisty. Svou činnost zahájil právě analýzami syrského konfliktu, například chemického útoku 
v Ghútě z roku 2013, ze kterého obvinil syrskou vládu. Bellingcat na sebe rovněž upozornil odhalením ruského 
protiraketového systému Buk, který měl sestřelit civilní letadlo nad východní Ukrajinou.  
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Výzkumná otázka 5: Jaký byl mediální obraz hlavních aktérů konfliktu? 

Ještě před prezentací výsledků analýzy mediálního obrazu je třeba zdůraznit, že jejím cílem 

byla deskripce, nikoli hodnotové soudy či snad ověřování vztahu mediálního obrazu a reality. 

Jak již bylo popsáno v úvodu této kapitoly, kvantitativní obsahová analýza v ideálním případě 

poskytuje objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, její kritici ale správně upozorňují na 

to, že zásadní vliv na konečné výsledky má to, jakým způsobem jsou jednotlivé proměnné 

operacionalizovány. Data formuje kategorizační systém, který sestavuje výzkumník (Trampota, 

a Vojtěchovská, 2010 str. 110). Práce s kategoriemi dobra a zla je vždy do značné míry 

subjektivní, ať už na straně médií a tedy způsobu, jakým vykreslují jednotlivé aktéry, nebo 

výzkumníka, který následně k mediálním obsahům a aktérům přidává znaménka.  

Jak v části této práce věnované zpravodajství připomínají Jirák a Burton, zpravodajství 

přes veškeré deklarace může více inklinovat k jednomu náhledu na svět a výkladu událostí než 

k jiným. Stejné události a fakta totiž lze interpretovat různými způsoby. Zatímco například 

v českých médiích je přítomnost islamistických elementů v rámci syrské opozice hodnocena 

většinou negativně, v islámských zemích může být přívlastek islamistický vnímán neutrálně, 

nebo dokonce pozitivně. Hlavní snahou této části analýzy proto bylo i při vědomí těchto limitů 

co nejvěrněji zachytit obraz, který o jednotlivých stranách konfliktu vytvářela zkoumaná média, 

a to na základě operacionalizace blíže popsané v předchozí kapitole.  

Syrská vláda 

Nejvíce negativně byla ze čtveřice hlavních aktérů zobrazována syrská vláda a s ní spojené 

ozbrojené složky. Jako negativní aktér byla identifikována v 35 % všech analyzovaných článků 

a její vnímání se v průběhu času příliš neměnilo. Zajímavé je, že v tomto ohledu příliš 

nevybočoval ani měsíc po chemickém útoku z 21. srpna 2013, z něhož byla syrská vláda široce 

obviňována, a to především západními představiteli. Jejich vyjádření navíc v tomto období 

článkům dominovala, jak ukazuje graf č. 11. Například Česká televize už dva dny po útoku 

vydala článek s titulkem V Sýrii byly užity chemické zbraně se souhlasem Asadovy vlády, který 

odkazoval na závěry zpravodajských agentur Spojených států a jejich západních spojenců.  

Zpočátku se v úvodech článků objevovala také informace o tom, že se z chemického útoku 

vzájemně obviňují obě strany, což bylo zpravidla doplněno o odpovídající prohlášení velmocí.  
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„Nervový plyn měly podle zpráv aktivistů z tohoto týdne použít vládní jednotky 

prezidenta Bašára Asada, syrská armáda se ovšem nařčení brání a v sobotu ohlásila, 

že u Damašku našla chemické látky skryté v tunelech povstalců.“     

iDnes.cz, 24. srpna 201366   

Tento prvek ale postupně vymizel s tím, jak se začalo intenzivněji hovořit o vojenské 

intervenci, jejímž cílem mělo být režim za chemický útok potrestat. O tom, jak se syrská vláda 

připravuje na úder, média informovala veskrze neutrálně a věcně, výjimkou byl článek Pavla 

Novotného na iDnes.cz, který referoval o přinejmenším problematických opatřeních: 

 Asad se chystá na úder. Maskuje lodě, do kasáren nastěhoval vězně 

„Do opuštěných kasáren byli převezeni političtí vězni a prý i sunnitští vojáci, které režim 

považuje za nespolehlivé. Uniformovaní příslušníci náboženské skupiny alavitů, ke 

kterým patří i Asad a kteří tvoří páteř armády, se naopak rozptýlili do civilních objektů. 

(…) V přístavu Latákíja, který je Asadovou baštou, povstalci zjistili, že režimní 

námořnictvo zakotvilo mezi běžnými, obchodními loďmi, aby tak ztížilo případný útok.“ 

iDnes.cz, 1. září 201367 

Jako neutrální aktér byla syrská vláda zpravidla kódována v článcích, kde vystupovala 

spíše okrajově, například v těch o diplomatických jednáních na velmocenské úrovni, případně 

ve zprávách vojenského charakteru, tedy o připravovaných ofenzívách nebo o průběhu bojů. 

V pozitivním světle se objevovala poměrně zřídka, jen v necelých 14 % případů, především pak 

v souvislosti s odsouhlasením likvidace svého chemického arzenálu. Samostatnou kategorií pak 

byly rozhovory s vládními představiteli a články o nich. V roce 2013 například syrský 

vicepremiér Kadrí Džámil přiznal, že žádná ze stran není schopna tu druhou vojensky porazit a 

vyjádřil ochotu k příměří. O dva roky později zase prezident Bašár Asad slíbil vyhlásit 

prezidentské a parlamentní volby po porážce Islámského státu. V těchto a několika dalších 

podobných případech tak syrská vláda dostala prostor vystoupit jako pozitivní aktér, a to bez 

výraznější oponentury. Zejména v průběhu bitvy o Aleppo se vyskytly i některé pozitivní 

zprávy o syrské armádě, které se věnovaly jednáním o příměří a evakuaci povstalců a civilistů, 

v těch ale hlavní roli hrálo především Rusko, které vystupovalo jako vyjednavač a garant 

nenásilného průběhu.  

                                                           
66 Našli jsme u rebelů bojový plyn, tvrdí Asad. USA zvažují vojenský zásah. iDnes.cz [online]. 24.8.2013 [cit. 
2018-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/americke-vojsko-u-syrie-0s3-
/zahranicni.aspx?c=A130824_101428_zahranicni_tp 
67 Asad se chystá na úder. Maskuje lodě, do kasáren nastěhoval vězně. iDnes.cz [online]. 1.9.2013 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/valka-v-syrii-00j-/zahranicni.aspx?c=A130831_192129_zahranicni_brm 

https://zpravy.idnes.cz/americke-vojsko-u-syrie-0s3-/zahranicni.aspx?c=A130824_101428_zahranicni_tp
https://zpravy.idnes.cz/americke-vojsko-u-syrie-0s3-/zahranicni.aspx?c=A130824_101428_zahranicni_tp
https://zpravy.idnes.cz/valka-v-syrii-00j-/zahranicni.aspx?c=A130831_192129_zahranicni_brm
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Syrská armáda se ale během bitvy o Aleppo také několikrát objevila jako negativní 

aktér, a to v souvislosti s podezřením na použití chemikálií a barelových bomb, případně kvůli 

zadržování či vraždám civilistů:  

Z Aleppa přicházejí zprávy o popravách na ulicích. Šéf OSN varoval před 

pácháním 'zvěrstev' 

„Katarská zpravodajská stanice Al-Džazíra uvádí, že ve východním Aleppu bylo 

popraveno 79, další zdroje hovoří až o dvou stech mrtvých. OSN s odvoláním na různé 

zdroje z místa bojů oznámila, že během pondělí bylo zavražděno přinejmenším 82 

civilistů.“ 

Český rozhlas, 13. prosince 201668 

Graf 17: Obraz syrské vlády 

 

 

                                                           
68 Z Aleppa přicházejí zprávy o popravách na ulicích. Šéf OSN varoval před pácháním 'zvěrstev'. Český rozhlas 
[online]. 13.12.2016 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/z-aleppa-prichazeji-
zpravy-o-popravach-na-ulicich-sef-osn-varoval-pred-pachanim-zverstev-_201612131112_emospanova 
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Rozdíly v zobrazení syrské vlády a armády byly mezi jednotlivými médii relativně 

malé, výsledky ovšem v některých obdobích a médiích ovlivňuje relativně nízká míra 

reprezentace. Za zmínku stojí střízlivý a neutrální obraz ve zpravodajství Českého rozhlasu a 

iDnes.cz na konci bitvy o Aleppo, a naopak nadprůměrně kritický pohled České televize v roce 

2013. 

Syrská opozice 

Oproti syrské vládě se opozice v článcích objevovala méně, ale její obraz byl o něco 

pozitivnější. Po chemickém útoku z roku 2013 se dostávali ke slovu nejen přímí svědci událostí, 

ale také opoziční představitelé vyzývající mezinárodní společenství k intervenci proti vládě. 

Česká televize například v jednom z článků parafrázovala tehdejšího šéfa Národní koalice sil 

revoluce a syrské opozice Ahmada Džarbu: 

„Zvažované mezinárodní útoky jsou podle něj „morální odpovědností“ a intervence 

navíc může „změnit situaci na bojišti“, neboť ochromí velkou část režimu a zvýší 

morálku povstalců.“ 

Česká televize, 30. srpna 201369 

Další z čelných představitelů téže organizace Samir Našar v rozhovoru pro České rozhlas 

prohlásil: 

„Zásah může pomoci jak Syrské svobodné armádě, tak radikálům. Měl by být proto 

promyšlený, aby pomohl té správné straně, která bojuje za demokracii,“ uvedl (…) 

„Ujišťuji vás, že v Damašku radikálové nejsou. Chceme, aby revoluce v Sýrii skončila 

vítězstvím demokratických sil,“ doplnil Našar.“ 

 Český rozhlas, 9. září 201370 

Jako pozitivní aktér byla opozice kódována v článcích, kde byl vyzdvihován její 

umírněný a demokratický charakter, případně v nich byla v roli oběti, především pokud šlo o 

civilisty na opozicí kontrolovaných územích. Rusko po začátku vojenské intervence v roce 

2015 tvrdilo, že jeho nálety cílí jen na Islámský stát, následující citace pak představuje další 

ukázku pozitivního obrazu: 

                                                           
69 Británie mimo hru, USA a Francie nadále prosazují zásah v Sýrii. Česká televize [online]. 30.8.2013 [cit. 2018-
04-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1078175-britanie-mimo-hru-usa-a-francie-nadale-
prosazuji-zasah-v-syrii 
70 Zásah proti režimu Asada měl přijít dávno, tvrdí představitel syrské opozice Našar. Český rozhlas [online]. 
9.9.2013 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/zasah-proti-rezimu-asada-mel-
prijit-davno-tvrdi-predstavitel-syrske-opozice-nasar_201309092223_tjelinkova 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1078175-britanie-mimo-hru-usa-a-francie-nadale-prosazuji-zasah-v-syrii
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1078175-britanie-mimo-hru-usa-a-francie-nadale-prosazuji-zasah-v-syrii
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/zasah-proti-rezimu-asada-mel-prijit-davno-tvrdi-predstavitel-syrske-opozice-nasar_201309092223_tjelinkova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/zasah-proti-rezimu-asada-mel-prijit-davno-tvrdi-predstavitel-syrske-opozice-nasar_201309092223_tjelinkova
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„Ruské nálety usmrtily 36 nevinných lidí ve čtyřech různých částech Homsu. Všechny 

tyto čtvrtě bojovaly proti Islámskému státu a odrazily ho,“ uvedl šéf syrské opoziční 

rady71 Chálid Chodža.  

Veškeré oběti ruských útoků jsou podle něj z řad civilistů. „Je mezi nimi i pět dětí,“ 

zdůraznil Chodža a dodal, že záměrem Ruska není bojovat proti džihádistům, ale udržet 

při životě prezidenta Bašára Asada.“ 

Český rozhlas, 1. října 201572 

Právě přítomnost islamistických elementů, zvláště pak těch s vazbami na teroristickou 

síť Al-Káida, byla asi nejčastějším projevem negativního náhledu na opozici. Jeden z prvních 

a zároveň typických článků se objevil na serveru Novinky.cz: 

Polovina syrských rebelů jsou džihádisté a islámští radikálové 

„Asad čelí zhruba 100 000 bojovníků. Ti ale nejsou zdaleka jednotní. Podle IHS Jane’s 

v Sýrii bojuje až tisíc různých skupin, frakcí a bojůvek. (…) Analytici se domnívají, že 

okolo 10 000 povstalců jsou džihádisté ze skupin spřízněných s organizací Al-Káida a 

dalších 30 000 až 35 000 jsou radikální islamisté, kteří se na rozdíl od džihádistů 

soustředí jen na boj v Sýrii, a nikoliv na globální islámský boj.“ 

Novinky.cz, 16. září 201373 

Nešlo samozřejmě jen o pouhou přítomnost islamistů, ale zejména o zločiny, kterých se 

dopouštěli, například po dobytí křesťanského města Malúla. Tomuto a dalším případům se 

v prvním období věnoval především Český rozhlas, který v roce 2013 bezmála v polovině 

případů ukazoval protiasadovskou opozici v negativním světle, ať už šlo o přímá svědectví o 

jejích zločinech nebo o strach obyvatel vládou kontrolovaných území z islamistů. Tento prvek 

se ve zpravodajství objevoval v průběhu všech sledovaných období. Naposledy v průběhu 

evakuace dobytého Aleppa islamisté vypálili autobusy, které měly recipročně evakuovat 

obyvatele povstalci obklíčených šíitských obcí Fuá a Kafrája. Těmi se bude podrobně zabývat 

následující kapitola. 

                                                           
71 Stále jde o Národní koalici sil revoluce a syrské opozice, název této zřejmě nejdůležitější organizace umírněné 
části opozice ale novináři bývá běžně zkracován, případně překládán nepřesně. 
72 Ruské nálety zasáhly umírněné povstalce, zemřelo 36 lidí, tvrdí syrská opozice. Český rozhlas [online]. 
1.10.2015 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruske-nalety-zasahly-umirnene-
povstalce-zemrelo-36-lidi-tvrdi-syrska-opozice_201510010247_kbrezovska 
73 Polovina syrských rebelů jsou džihádisté a islámští radikálové. Novinky.cz [online]. 16.9.2013 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-syrskych-rebelu-
jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruske-nalety-zasahly-umirnene-povstalce-zemrelo-36-lidi-tvrdi-syrska-opozice_201510010247_kbrezovska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruske-nalety-zasahly-umirnene-povstalce-zemrelo-36-lidi-tvrdi-syrska-opozice_201510010247_kbrezovska
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-syrskych-rebelu-jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/313473-polovina-syrskych-rebelu-jsou-dzihadiste-a-islamsti-radikalove.html
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Graf 18: Obraz syrské opozice 

 

Jak vyplývá z uvedeného grafu, obraz syrské opozice nebyl napříč médii jednotný. 

Zločinů a vlivu islamistických skupin si všímal především Český rozhlas a Novinky.cz, 

negativní náhled pak mírně převažoval i v případě iDnes.cz. Tento server se mimochodem 

dopustil i jednoho zavádějícího a nekorektního titulku, který spojil Islámský stát s povstalci 

v Aleppu: Islamisté v boji o Palmýru opět vítězí, ztrácí však pozice v Aleppu74. V článku navíc 

chybí jakákoli informace o tom, že mezi Islámským státem a opozicí došlo v roce 2014 

k definitivnímu rozkolu, po kterém začal dlouholetý krvavý konflikt, v němž proti Islámskému 

státu stála dokonce i Fronta an-Nusra, tedy syrská odnož teroristické organizace Al-Káida. 

 

 

 

 

                                                           
74 Polovina syrských rebelů jsou džihádisté a islámští radikálové. iDnes.cz [online]. 11.12.2016 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/palmyra-rusko-nalety-islamsky-stat-d6s-
/zahranicni.aspx?c=A161211_094740_zahranicni_ert 
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Obraz Spojených států a Západu 

Z výše prezentovaných dat vyplynulo, že analyzovaná česká média dávala relativně největší 

prostor západním aktérům, a to primárním i sekundárním. Výrazné bylo i zastoupení západních 

informačních zdrojů oproti těm nezápadním, což dohromady může vysvětlovat výrazně 

pozitivní obraz Spojených států a dalších západních zemí ve zpravodajství o syrské válce. Jako 

pozitivní aktéři byli tito kódováni v téměř 40 % případů, negativně jen v necelých 5 %. Je třeba 

zároveň třeba dodat, že tento celkově pozitivní obraz je založen především na období z roku 

2013, kdy vznikala koalice zemí, která měla potrestat syrskou vládu za údajné použití 

chemických zbraní ve východní Ghútě.  

 Vyjádření západních představitelů směřovala k ospravedlnění vojenské intervence, 

která měla syrské vládě zabránit v dalším používání chemických zbraní, což lze samo o sobě 

hodnotit jako legitimní cíl, a tedy dostatečný argument pro pozitivní kódování takového aktéra. 

Důležitou roli hrálo také připomínání faktu, že americký prezident Barack Obama již dříve před 

použitím chemických zbraní varoval. Považoval by to prý za překročení červené linie, byť 

následnou reakci blíže nespecifikoval75. Syrská vláda sice jakékoli použití chemických zbraní 

vytrvale popírala, ale západní představitelé tvrdili, že pro něj mají důkazy. Dikci prohlášení 

řady západních představitelů lze ilustrovat slovy francouzského prezidenta Francoise 

Hollandea, která citoval Český rozhlas: 

„Chemický masakr v Damašku nesmí zůstat bez odpovědi. A Francie je připravena 

potrestat ty, kdo jsou zodpovědní za to ohavné rozhodnutí zaútočit plynem na bezbranné 

lidi.“ 

Český rozhlas, 27. srpna 201376  

Pro české čtenáře pak mohlo být zajímavé i prohlášení amerického ministra zahraničí Johna 

Kerryho, který situaci přirovnal k období mnichovské krize: 

„Kerry prohlásil, že nechce opakovat chyby, které světoví státníci udělali v minulosti. 

Podobně jako v případě mnichovské konference a ústupků nacistickému Německu by 

prý i teď bylo největší chybou nejednat.  

                                                           
75 Remarks by the President to the White House Press Corps. White House [online]. 20.8.2012 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-
house-press-corps 
76 USA jsou připraveny vojensky udeřit proti Sýrii, případná akce by mohla začít v řádu dní. Český rozhlas 
[online]. 27.8.2013 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-jsou-pripraveny-
vojensky-uderit-proti-syrii-pripadna-akce-by-mohla-zacit-v-radu-dni_201308272315_aholusova 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-jsou-pripraveny-vojensky-uderit-proti-syrii-pripadna-akce-by-mohla-zacit-v-radu-dni_201308272315_aholusova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-jsou-pripraveny-vojensky-uderit-proti-syrii-pripadna-akce-by-mohla-zacit-v-radu-dni_201308272315_aholusova
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„Tohle je naše mnichovská chvíle. Naše šance, abychom společně dali přednost 

odpovědnosti před ústupky. Není to chvíle na mlčenlivé přehlížení masakrů, ale chvíle, 

kdy riskujeme víc nečinností než odpovědí,“ řekl k tomu Kerry.  

Podle něj svět nesmí dovolit, aby diktátoři neomezeně používali ty nejodpornější 

zbraně na světě. „Měli bychom provést cílenou a omezenou, ale jasnou a účinnou 

akci, kterou Bašára Asada a jemu podobné doženeme k odpovědnosti za zvěrstva, 

která napáchali,“ zdůraznil.“  

Český rozhlas, 8. září 201377 

 Spojené státy tak byly společně s Francií a Velkou Británií většinově prezentováni jako 

pozitivní aktéři, kteří se snaží zabránit dalším válečným zločinům a potrestat jejich pachatele. 

Tento narativ kromě syrské vlády odmítalo především Rusko a Írán, přičemž média využívala 

vyjádření jejich představitelů jako hlavní oponentní hlasy. Jejich ústy zaznívala kritika, že 

případný útok by rozdmýchal vlnu násilí po celém Blízkém východě a že pro obvinění syrské 

vlády chybí důkazy.  

 Jako pozitivní aktér byly západní státy médii brány i po akceptaci dohody na likvidaci 

syrského chemického arzenálu, což je i v souladu se stanovenou operacionalizací ve smyslu 

aktéra, který usiluje o nalezení mírového řešení konfliktu:  

USA a Rusko se dohodly v otázce zničení syrských chemických zbraní 

„Americko-ruské rozhovory o syrské krizi skončily po třech dnech vyjednávání 

dohodou. Ta zejména předpokládá, že do poloviny příštího roku by v Sýrii neměly být 

žádné chemické zbraně. (…) "Není zde prostor pro manévrování a pro nic, co není 

plněním ze strany režimu (syrského prezidenta Bašára) Asada," řekl Kerry.“ 

Novinky.cz, 14. září 201378 

 Jako neutrální aktér byly západní státy kódovány především v případě článků na vedlejší 

témata, případně, ve kterých chyběl zmíněný legitimizační apel, nebo byl nejednoznačný a 

zpochybňovaný: 

 

                                                           
77 USA do protisyrské koalice lanaří arabské státy. Asadovo vojsko mají zlomit střely Tomahawk. Český rozhlas 
[online]. 8.9.2013 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-do-protisyrske-
koalice-lanari-arabske-staty-asadovo-vojsko-maji-zlomit-strely-tomahawk_201309081459_mskalicky 
78 USA a Rusko se dohodly v otázce zničení syrských chemických zbraní. Novinky.cz [online]. 14.9.2013 [cit. 
2018-04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/313316-usa-a-rusko-se-dohodly-v-
otazce-zniceni-syrskych-chemickych-zbrani.html 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-do-protisyrske-koalice-lanari-arabske-staty-asadovo-vojsko-maji-zlomit-strely-tomahawk_201309081459_mskalicky
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-do-protisyrske-koalice-lanari-arabske-staty-asadovo-vojsko-maji-zlomit-strely-tomahawk_201309081459_mskalicky
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/313316-usa-a-rusko-se-dohodly-v-otazce-zniceni-syrskych-chemickych-zbrani.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/313316-usa-a-rusko-se-dohodly-v-otazce-zniceni-syrskych-chemickych-zbrani.html
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„Bílý dům tvrdí, že má k dispozici odposlech rozhovorů vysokých syrských státních 

úředníků o chemických zbraních, i přepisy armádních rozkazů k přípravě na chemický 

útok. Vláda USA ale prohlašuje, že důkazy jsou tajné a poskytne je jen poslancům 

Kongresu na neveřejných zasedáních a hlavním americkým spojencům.“ 

Novinky.cz, 8. září 201379 

 Naopak po začátku ruské vojenské intervence už převládá neutrální obraz, západní 

představitelé se většinou omezovali na skeptická vyjádření o možnostech úspěchu ruského 

zásahu. Vysloveně negativní obraz byl ale vzácný, například v důsledku kritiky údajné 

neúčinnosti koaličních úderů proti Islámskému státu ze strany ruských představitelů, nebo 

jejich civilních obětí.   

Graf 19: Obraz Spojených států a Západu 

 

 

 

                                                           
79 Drastická videa obětí chemického útoku zveřejnil americký Senát. Novinky.cz [online]. 8.9.2013 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/312721-drasticka-videa-obeti-chemickeho-utoku-
zverejnil-americky-senat.html 
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Obraz Ruska a Íránu 

Mediální reprezentace Ruska a Íránu v analyzovaných médiích se proměňuje podle snadno 

identifikovatelných vzorců a věrně odráží vývoj politiky těchto nejdůležitějších spojenců syrské 

vlády. Jak již bylo uvedeno výše, v prvním sledovaném období obě země kritizovaly 

připravovanou vojenskou intervenci a zároveň požadovaly důkazy pro obvinění namířená proti 

syrské vládě. Je obtížné postoj zvláště Ruska v první části tohoto období hodnotit jinak než jako 

neutrální, přestože je možný i výklad, že se Rusko snažilo především chránit a krýt syrskou 

vládu. Tato motivace se ovšem ve zpravodajství explicitně neobjevovala, a to snad s 

jedinou výjimkou, kterou je proto vhodné zmínit: 

„Včera Spojené státy uvedly, že akci proti syrské vládě podniknou i bez podpory 

spojenců nebo OSN. Diplomatické ochromení totiž prý nesmí zabránit odpovědi na 

údajný útok chemickými zbraněmi z minulého týdne v Sýrii. „V reagování nemůžeme být 

zdržováni neústupností Ruska – pokračující neústupností – v OSN,“ uvedla podle 

agentury AP mluvčí amerického ministerstva zahraničí Marie Harfová.“ 

Česká televize, 29. srpna 201380 

 Naopak po 9. září 2013 se obraz Ruska v médiích stal spíše pozitivním v důsledku 

dohody o likvidaci syrských chemických zbraní, respektive už i díky diplomatickým snahám, 

které jí předcházely: 

Rusko vyzvalo Sýrii, aby se vzdala chemických zbraní  

„Rusko podniklo další pokus odvrátit západní intervenci v Sýrii. Moskva vyzvala 

Damašek, aby se vzdal veškerých chemických zbraní. (…) Podle Lavrova by měl 

Damašek urychleně začít spolupracovat a plně se připojit k Organizaci pro zákaz 

chemických zbraní.“ 

 Český rozhlas, 9. září 201381 

 

 

 

                                                           
80 Za chemickým útokem u Damašku stojí podle USA syrská vláda. Česká televize [online]. 29.8.2013 [cit. 2018-
04-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1078428-za-chemickym-utokem-u-damasku-stoji-
podle-usa-syrska-vlada 
81 Rusko vyzvalo Sýrii, aby se vzdala chemických zbraní. Český rozhlas [online]. 9.9.2013 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-vyzvalo-syrii-aby-se-vzdala-chemickych-
zbrani_201309092121_vkourimsky 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1078428-za-chemickym-utokem-u-damasku-stoji-podle-usa-syrska-vlada
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1078428-za-chemickym-utokem-u-damasku-stoji-podle-usa-syrska-vlada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-vyzvalo-syrii-aby-se-vzdala-chemickych-zbrani_201309092121_vkourimsky
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-vyzvalo-syrii-aby-se-vzdala-chemickych-zbrani_201309092121_vkourimsky
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Tyto snahy byly nakonec úspěšné, v následujícím zkoumaném období už ale neutrální 

až pozitivní obraz Ruska zhoršila vojenská intervence. Západ i syrská opozice Rusko vedle 

civilních obětí vinila z toho, že neútočí jen na Islámský stát, jak deklarovalo, ale i na umírněnou 

opozici. To Rusko později přiznalo. Častým argumentem bylo i to, že ruská intervence jen 

prohloubí konflikt v Sýrii a nepřispěje k jeho řešení: 

„Obama nazval vojenskou účast Ruska, včetně leteckých útoků, které začaly tento týden, 

cvičením, které prohloubí konflikt v Sýrii, místo aby přispělo k jeho vyřešení. Ruský 

prezident Vladimir Putin podle něj nezískal mezinárodní podporu pro své akce v Sýrii, 

která je dlouholetým spojencem Ruska. Na Putinově straně jsou jen Írán a syrský 

prezident Asad, zatímco USA vedou mezinárodní koalici složenou ze 60 zemí v boji proti 

Islámskému státu v Sýrii a Iráku, dodal Obama.“ 

Novinky.cz, 3. října 201582 

Stejné obavy jako tehdejší americký prezident vyjádřil například i velitel kurdských 

jednotek Sipan Hemo nebo Bašár Zubí, velitel povstaleckých oddílů na jihu Sýrie, kde se 

koncentrovala umírněnější část opozice: 

„Tyto nálety válku především prodlouží. A dále povedou k rozšíření extremismu, protože 

jakmile se válka stane globálním bojem proti Syřanům, vznikne úrodná půda, která bude 

přitahovat zahraniční bojovníky do války proti Rusům,“ řekl Zubí. 

Česká televize, 2. října 201583 

Jde o typické argumenty, kterými lze ilustrovat zhoršení ruského obrazu. Naproti tomu 

Írán byl povětšinou zmiňován především v souvislosti s vojenskou pomocí poskytovanou 

syrské armádě, případně jako aktér diplomatických jednání, celkově ale spíše jen epizodicky a 

spolu s Ruskem.  

V posledních dvou obdobích, kterým dominovala bitva o Aleppo, Rusko opět 

vystupovalo především na diplomatickém poli a jako garant příměří a evakuací. Kvůli 

pokračujícím náletům se i nadále objevovala kritika civilních obětí, ne vždy ale bylo jasné, zda 

je za ně odpovědné ruské, nebo spíše syrské letectvo.  

                                                           
82 Rusko vidí ve všech soupeřích Asada teroristy, řekl Obama. Novinky.cz [online]. 3.10.2013 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/382360-rusko-vidi-ve-vsech-souperich-asada-
teroristy-rekl-obama.html 
83 Ruský zásah prodlouží válku v Sýrii o roky. Jde o boj mocností, obávají se Kurdové. Česká televize [online]. 
2.10.2013 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1594507-rusky-zasah-
prodlouzi-valku-v-syrii-o-roky-jde-o-boj-mocnosti-obavaji-se-kurdove 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/382360-rusko-vidi-ve-vsech-souperich-asada-teroristy-rekl-obama.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/382360-rusko-vidi-ve-vsech-souperich-asada-teroristy-rekl-obama.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1594507-rusky-zasah-prodlouzi-valku-v-syrii-o-roky-jde-o-boj-mocnosti-obavaji-se-kurdove
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1594507-rusky-zasah-prodlouzi-valku-v-syrii-o-roky-jde-o-boj-mocnosti-obavaji-se-kurdove
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Graf 20: Obraz Ruska a Íránu 
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5. Kvalitativní analýza 

Cílem kvalitativní analýzy bude identifikace rámců podle dříve představené teorie Entmana a 

dalších, které se objevovaly ve zpravodajství analyzovaných internetových médiích o syrském 

konfliktu. Analýza využije induktivního přístupu k odhalení použitých rámců. Jak píší Strauss 

a Corbinová, „nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme 

zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“ (Strauss a 

Corbin, 1999 str. 14).  

Kvalitativní analýza rámců se věnuje zpravodajství o obléhání povstaleckých měst 

Zabadáni a Madája a šíitských obcí Fuá a Kafrája, které jsou naopak v obležení opozičních sil. 

Zvláštností této dvojice je značná provázanost osudů obyvatel těchto sídel, kteří byli v pozici 

rukojmích. Vláda a povstalci se přes ně vzájemně drželi v šachu – pokud by se pokusili jednu 

z enkláv dobýt, znamenalo by to zánik té druhé. Obklíčené civilisty na obou stranách tento stav 

paradoxně chránil před úplným zničením a etnickými čistkami, zároveň ale prodlužoval jejich 

utrpení. Předmětem analýzy bylo celkem 44 článků uveřejněných v období od 12. srpna 2015 

do 22. dubna 2017 v médiích, které byly předmětem kvantitativní analýzy. Články byly vybrány 

na základě vyhledávání klíčových slov, kterými byly různé varianty zápisu názvů dotčených 

sídel.84 

5.1 Případová studie 

Zabadání a Madája jsou převážně sunnitská města poblíž syrsko-libanonských hranic. O první 

z nich se bojovalo už počátkem roku 2012, sloužilo totiž jako logistický uzel Íránských 

revolučních gard a libanonského hnutí Hizballáh (Holliday, 2012 str. 36). Boje proto 

pokračovaly i v dalších letech. Naproti tomu obcí85 Fuá a Kafrája se válka poprvé přímo dotkla 

až v polovině roku 2015, kdy povstalci dobyli provincii Idlíb. První zmínka ve zpravodajství 

agentury Reuters pak pochází z 23. července 2015, kdy zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii 

Staffan de Mistura v souvislosti bombardováním Zabadání zmínil86 i severosyrské obce. „V 

obou případech jsou civilisté tragickým způsobem uvězněni uprostřed bojů,“ prohlásil tehdy. 

                                                           
84 Ty jsou v citacích uvedeny v původním znění. 
85 Česká média tato sídla zpravidla označovala jako vesnice, což je zavádějící. Podle posledního předválečného 
sčítání lidu (2004) měla Kafrája 4 tisíce obyvatel a Fuá dokonce 10 tisíc, což přibližně odpovídá českému 
okresnímu městu. O skutečném počtu obyvatel této enklávy po roce 2015 se pak lze pouze dohadovat, což platí 
i v případě měst Zabadání a Madája, která podle zmíněného sčítání měla 26 tisíc, respektive 9 tisíc obyvatel. 
86 U.N. envoy sounds alarm over battle at Syria border. Reuters [online]. 23.7.2015 [cit. 2018-04-16]. Dostupné 
z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-city/u-n-envoy-sounds-alarm-over-battle-at-syria-
border-idUSKCN0PX0EY20150723 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-city/u-n-envoy-sounds-alarm-over-battle-at-syria-border-idUSKCN0PX0EY20150723
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-city/u-n-envoy-sounds-alarm-over-battle-at-syria-border-idUSKCN0PX0EY20150723
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Článek Reuters jako by předznamenal způsob, jakým se tomuto tématu média věnovala, tedy 

zpravidla komplementárně a s důrazem na dění v povstalci ovládaných městech. Z bezmála tří 

tisíc znaků se jen asi šestina týkala obcí obležených povstaleckou koalicí. 

První zmínka o tomto tématu v analyzovaných médiích pochází z 12. srpna 2015, a to 

v souvislosti s dojednáním dvoudenního příměří. Web Českého rozhlasu napsal: „Důvodem je 

zřejmě přeskupení sil, které má pomoci armádě prezidenta Bašára Asada udržet důležitější částí 

země. Zejména oblasti na severozápadě Sýrie, kde žijí příslušníci náboženské menšiny šíitských 

alávitů.“87 Zároveň se mělo začít jedna o stažení povstalců ze Zabadání a ukončení blokády 

nejmenovaných vesnic. iDnes.cz pak přidal i jejich jména a dodal kontext: „Armáda za podpory 

Hizballáhu počátkem července zahájila ofenzivu a ovládla jednu ze čtvrtí v západní části 

Zabadání. An-Nusra a její spojenci pak začali v odvetě za tuto ofenzivu v Zabadání bojovat o 

vesnice v Idlibu.“88 Stejně pak sled událostí později popisovaly i Novinky.cz.89 

Prvním nalezeným rámcem, který je mimochodem přítomen i v citované zprávě 

Reuters, je tedy rámec odvety. Zatímco iDnes.cz na počátek staví ofenzívu Hizballáhu 

v Zabadání, pozdější články České televize připomínají i jarní povstaleckou ofenzívu. Rámec 

odvety ale zůstává přítomný.90 Spouštěčem odplaty ale nemusela být jen akce proti jedné 

z obležených enkláv. Tu šíitskou například povstalci ostřelovali i v reakci na ruské 

bombardování Idlíbu v roce 2016.91  

 

 

                                                           
87 Syrští rebelové se dohodli s vládními silami na lokálním příměří, má trvat 48 hodin. Český rozhlas [online]. 
12.8.2015 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/syrsti-rebelove-se-dohodli-s-
vladnimi-silami-na-lokalnim-primeri-ma-trvat-48-hodin_201508121211_lkrejcarova 
88 Asad se stahuje, islamisté postupují do úrodného srdce Sýrie. iDnes.cz [online]. 12.8.2015 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/asadovska-vojska-ustupuji-pred-radikaly-ffr-
/zahranicni.aspx?c=A150812_122841_zahranicni_ert 
89 Do Sýrie dorazilo dalších pár desítek vojáků vycvičených Američany. Novinky.cz [online]. 20.9.2015 [cit. 2018-
04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381122-do-syrie-dorazilo-
dalsich-par-desitek-vojaku-vycvicenych-americany.html 
90 K syrskému městu Madájá, kde lidé umírají hlady, dorazil konvoj s pomocí. Česká televize [online]. 11.1.2016 
[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1654558-k-syrskemu-mestu-madaja-kde-
lide-umiraji-hlady-dorazil-konvoj-s-pomoci 
91 Nálety na Idlíb mají desítky obětí, zahynuly i děti. Turecko obviňuje Rusko. Novinky.cz [online]. 31.5.2016 [cit. 
2018-04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405050-nalety-na-idlib-
maji-desitky-obeti-zahynuly-i-deti-turecko-obvinuje-rusko.html 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/syrsti-rebelove-se-dohodli-s-vladnimi-silami-na-lokalnim-primeri-ma-trvat-48-hodin_201508121211_lkrejcarova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/syrsti-rebelove-se-dohodli-s-vladnimi-silami-na-lokalnim-primeri-ma-trvat-48-hodin_201508121211_lkrejcarova
https://zpravy.idnes.cz/asadovska-vojska-ustupuji-pred-radikaly-ffr-/zahranicni.aspx?c=A150812_122841_zahranicni_ert
https://zpravy.idnes.cz/asadovska-vojska-ustupuji-pred-radikaly-ffr-/zahranicni.aspx?c=A150812_122841_zahranicni_ert
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381122-do-syrie-dorazilo-dalsich-par-desitek-vojaku-vycvicenych-americany.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381122-do-syrie-dorazilo-dalsich-par-desitek-vojaku-vycvicenych-americany.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1654558-k-syrskemu-mestu-madaja-kde-lide-umiraji-hlady-dorazil-konvoj-s-pomoci
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1654558-k-syrskemu-mestu-madaja-kde-lide-umiraji-hlady-dorazil-konvoj-s-pomoci
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405050-nalety-na-idlib-maji-desitky-obeti-zahynuly-i-deti-turecko-obvinuje-rusko.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405050-nalety-na-idlib-maji-desitky-obeti-zahynuly-i-deti-turecko-obvinuje-rusko.html
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V lednu 2016 článků výrazně přibylo, nalezeno jich bylo celkem jedenáct.92 Zatímco 

tématem prvních článků byla jednání o příměří a koncem roku také reciproční evakuace 

civilistů a bojovníků, nyní to již byla humanitární situace. Napříč články lze identifikovat 

rámec hladovění.  

„Někteří obyvatelé Madáji se ze zoufalství živí listím, nebo dokonce snědli své domácí 

mazlíčky. Kilogram rýže stojí ve městě přes 6 tisíc korun.“ (…) „Lidé pomalu umírají. 

Kvetou nám právě pokojové rostliny. Včera jsme jim ostříhali okvětní lístky a snědli je. 

Bylo to ale hořké, strašné,“ sdělil listu The Guardian sociální pracovník jménem Luaj, 

který působí právě v Madáji. „Viděl jsem lidi zabíjet kočky a jíst je, jí se listí ze stromů,“ 

dodal.“ 

Česká televize, 7. ledna 201693 

Syrské město svírá hladová blokáda, místní vaří listí a sní o chlebu 

„V syrském městě Madája živoří desetitisíce lidí. Po měsících obléhání chybí jídlo a 

děti jsou podvyživené. Aby místní přežili, jedí cokoliv, co najdou - hmyz, listí i kočky. 

Množí se pokusy o útěk, ale šance na únik z obklíčení přes minové pole je malá. 

Madáju ležící v horách jihozápadní Sýrie obsadila armáda Bašára Asada ve spolupráci 

s libanonskými radikály z Hizballáhu loni v červenci. Kdo město ovládá nyní, není zcela 

jasné. Okolí však stále drží Asadovy síly, které dodávky potravin a základních potřeb do 

města blokují.“ (…) „Kolem Madáji jsou minová pole, které drží místní v pasti. 

Organizace SOHR, která o situaci v Sýrii informuje z Británie, zveřejnila příběh těhotné 

ženy, která se s dcerou pokusila utéct. Při útěku však někdo odpálil minu a při následné 

přestřelce zahynula matka s dcerou a další dva muži.“      

iDnes.cz, 6. ledna 201694 

Kdo je za situaci odpovědný tedy server uvádí hned v úvodu, navíc cituje i experta, který 

přidává i důvody: „Snaží se vyhladovět lidi k poslušnosti. To je velmi stará taktika.“ Další 

možné motivy pak doplňuje britský Independent, podle něhož je za vším konflikt mezi 

libanonským Hizballáhem a sunnitskou organizací Džaíš al-Fatah: „Libanonské hnutí se 

sestěhováním vesničanů do převážně sunnitské Madáji a uvalením blokády na město snaží 

vydírat sunnitské militanty, aby zlepšili situaci obyvatel v šíitských městech Kafarjá a Fua.“  

                                                           
92 Pouze u čtyř z nich byla jako autor uvedena také ČTK, vždy ale v kombinaci s příslušnou redakcí a nešlo tedy o 
identické články. 
93 Asadův režim pustí humanitární konvoj do hladovějící Madáji. Česká televize [online]. 7.1.2016 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1651831-asaduv-rezim-pusti-humanitarni-konvoj-do-
hladovejici-madaji 
94 Syrské město svírá hladová blokáda, místní vaří listí a sní o chlebu. iDnes.cz [online]. 6.1.2016 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/syrie-obcanska-valka-taktika-hladoveni-madaja-fav-
/zahranicni.aspx?c=A160105_112732_zahranicni_aba 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1651831-asaduv-rezim-pusti-humanitarni-konvoj-do-hladovejici-madaji
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1651831-asaduv-rezim-pusti-humanitarni-konvoj-do-hladovejici-madaji
https://zpravy.idnes.cz/syrie-obcanska-valka-taktika-hladoveni-madaja-fav-/zahranicni.aspx?c=A160105_112732_zahranicni_aba
https://zpravy.idnes.cz/syrie-obcanska-valka-taktika-hladoveni-madaja-fav-/zahranicni.aspx?c=A160105_112732_zahranicni_aba


56 
  

Tamní situaci se české zpravodajské weby příliš nevěnovaly, logický závěr pramenící 

z již popsaného postoje obou stran k odplatě ale potvrdil Český rozhlas: „Podobná situace jako 

v Madáje panuje také v šíitských enklávách Foua a Kafraja, které pro změnu obléhají islamisté. 

Pomoc pro zdejších 30 tisíc obyvatel dnes dovezla kolona 21 nákladních aut.“95 A o čtyři dny 

později upřesnil: „Syrská organizace pro lidská práva sídlící v Londýně uvedla, že v Madájí 

zaznamenala 32 úmrtí spojených s podvýživou a nedostatkem léků. Nejméně 13 lidí podle ní 

zemřelo v obcích Fúa a Kafrajá.“96 Tento rámec reciprocity, tedy že osudy obou enkláv jsou 

úzce provázané, ale média jinak používala spíše během evakuací: 

„Během pondělí proběhla dlouho odkládaná evakuace povstalců z obléhaného 

syrského města Zabadání a rodin ze dvou šíitských měst na severu Sýrie. Autobusy a 

sanitky převážející přes 450 evakuovaných bojovníků a civilistů dorazily do Turecka a 

Libanonu.“ 

iDnes.cz, 28.12.201597 

„Na základě poslední dohody Damašku s islamisty se z měst Fúa a Kafrajá na 

severozápadě Sýrie, která obléhají radikálové, dostane do bezpečí 250 lidí. Stejný 

počet osob pak bude moci odejít i z Madáji a Zabadání u hranic s Libanonem, které 

jsou naopak v obležení provládních sil.“ 

Český rozhlas, 21. dubna 201698 

Jak již bylo řečeno, média chování povstalců v Idlíbu přímo nepopisovala. To, jaký je 

stav v obležených šíitských obcích ze zpravodajství vyplývalo spíše implicitně. Ostatně i ve 

výše uvedených citacích lze vysledovat rámec Asadovy brutality, ostatně používání taktiky 

obléhání a vyhladovění evokuje až středověkou brutalitu. Právě obraz středověkých obléhatelů 

pořádajících hostinu před hradbami pak může vyvolat následující článek Novinek: 

 

 

                                                           
95 Do obležených míst v Sýrii dorazily humanitární konvoje. Český rozhlas [online]. 11.1.2016 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/do-oblezenych-mist-v-syrii-dorazily-humanitarni-
konvoje_201601111753_lkrejcarova 
96 Do obléhaných syrských měst dorazila další humanitární pomoc. Místní trpí podvýživou. Český rozhlas 
[online]. 15.1.2016 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/do-oblehanych-
syrskych-mest-dorazila-dalsi-humanitarni-pomoc-mistni-trpi-podvyzivou-_201601151908_mhornakova 
97 Obklíčené syrské povstalce po měsících čekání evakuovali do Libanonu. iDnes.cz [online]. 28.12.2015 [cit. 
2018-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/evakuace-zabadani-0z6-
/zahranicni.aspx?c=A151228_064149_zahranicni_neh 
98 Exkluzivně pro ČRo: Islamisté v Sýrii používají civilisty jako lidské štíty, tvrdí Damašek. Český rozhlas [online]. 
21.4.2016 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/exkluzivne-pro-cro-islamiste-v-
syrii-pouzivaji-civilisty-jako-lidske-stity-tvrdi-damasek_201604210523_kwinklerova 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/do-oblezenych-mist-v-syrii-dorazily-humanitarni-konvoje_201601111753_lkrejcarova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/do-oblezenych-mist-v-syrii-dorazily-humanitarni-konvoje_201601111753_lkrejcarova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/do-oblehanych-syrskych-mest-dorazila-dalsi-humanitarni-pomoc-mistni-trpi-podvyzivou-_201601151908_mhornakova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/do-oblehanych-syrskych-mest-dorazila-dalsi-humanitarni-pomoc-mistni-trpi-podvyzivou-_201601151908_mhornakova
https://zpravy.idnes.cz/evakuace-zabadani-0z6-/zahranicni.aspx?c=A151228_064149_zahranicni_neh
https://zpravy.idnes.cz/evakuace-zabadani-0z6-/zahranicni.aspx?c=A151228_064149_zahranicni_neh
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/exkluzivne-pro-cro-islamiste-v-syrii-pouzivaji-civilisty-jako-lidske-stity-tvrdi-damasek_201604210523_kwinklerova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/exkluzivne-pro-cro-islamiste-v-syrii-pouzivaji-civilisty-jako-lidske-stity-tvrdi-damasek_201604210523_kwinklerova
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Cyničtí Syřané posílají hladovějícím krajanům fotky z hostin 

„Poté, co média upozornila na hladem vymírající třicetitisícové město Madájá, které 

v červenci odřízlo od světa vládní vojsko, začali přívrženci prezidenta Bašára Asada 

plnit sociální sítě cynickými příspěvky s fotkami talířů plných jídla a tácy 

s nejrůznějšími delikatesami. Své tweety a vzkazy na Facebooku přitom doplňují 

hashtagem „Na podporu obléhání Madáje”.“ 

Novinky.cz, 14. ledna 201699 

„Odstřelovači mají z okolních kopců město jako na dlani, takže se lidé nemohou dostat 

do lesa pro dříví. Několik jich už za takovou cestu zaplatilo životem. Všechny příjezdové 

cesty jsou navíc podle místních zablokovány. Všude jsou miny, které už prý připravily o 

končetiny několik dětí, jež se snažily natrhat trávu.“ 

Česká televize, 7. ledna 2016100 

Pro zpravodajství o syrském konfliktu je právě typická vysoká míra personalizace ve 

vztahu k osobě prezidenta Asada. Ten se proti ní už na počátku konfliktu zajímavým způsobem 

ohradil, když v rozhovoru prohlásil: „Já jsem prezident, nepatří mi země, nevlastním ji, takže 

to nejsou moje síly.“101 V podmínkách autoritářského režimu je ale určitá míra ztotožnění 

s hlavou režimu přípustná.  

 Co se týče mezinárodních snah o humanitární pomoc, na počátku byla OSN rámcována 

jako slabá, nebo dokonce pasivní. Tato kritika se objevila hned na počátku krize, která podle 

lednových článků začala už v říjnu a OSN o všem věděla. 

OSN věděla o živoření v syrské Madáji od října, pomoc poslala až v lednu 

„Server Foreign Policy přišel s informací, že pracovníci OSN o utrpení v Madáji několik 

měsíců věděli, ale na místo nevyslali žádnou pomoc.“  

iDnes.cz, 18. ledna 2016102 

 

                                                           
99 Cyničtí Syřané posílají hladovějícím krajanům fotky z hostin. Novinky.cz [online]. 14.1.2016 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/391802-cynicti-syrane-posilaji-
hladovejicim-krajanum-fotky-z-hostin.html 
100 Asadův režim pustí humanitární konvoj do hladovějící Madáji. Česká televize [online]. 7.1.2016 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1651831-asaduv-rezim-pusti-humanitarni-konvoj-do-
hladovejici-madaji 
101 Syrský prezident Asad odmítl odpovědnost za násilí v zemi. Novinky.cz [online]. 7.12.2011 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/252825-syrsky-prezident-asad-odmitl-
odpovednost-za-nasili-v-zemi.html 
102 OSN věděla o živoření v syrské Madáji od října, pomoc poslala až v lednu. iDnes.cz [online]. 18.1.2016 [cit. 
2018-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/osn-vedela-o-zivoreni-v-madaji-mnoho-mesicu-vyplyva-z-
dokumentu-pwo-/zahranicni.aspx?c=A160118_115347_zahranicni_ert 
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„Obyvatelé města obléhaného vládním vojskem přitom na katastrofální nedostatek 

potravin podle Financial Times upozorňovali už od října loňského roku.“ 

Novinky.cz, 18. ledna 2016103 

Do obléhaných měst sice pomoc ještě v lednu dorazila, později ale byla neustále 

blokována, na což si stěžoval vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Husajn: „Dodávky 

potravin, léků a další humanitární pomoci jsou opakovaně blokovány, tisíce lidí by mohly zemřít 

hlady.“ OSN se pokoušela potraviny doručit i letecky, shození zásob se vzduchu ale selhalo. 

Několik balíků bylo zničeno, zmizelo nebo dopadlo do země nikoho. „Primárně se budeme 

snažit doručit jídlo po zemi, jelikož je to nejlepší způsob. Je to způsob, díky kterému můžeme 

dodat největší množství jídla. Nicméně jsou zde místa, kde se skrze frontovou linii 

nedostaneme,“ uvedl mluvčí Potravinového programu OSN Greg Barrow.104Do čtveřice 

obléhaných měst tak pomoc opět dorazila až po půl roce, a to prostřednictvím konvojů 

Červeného kříže.105 

 Ve zpravodajství se také objevoval rámec sunnitsko-šíitského konfliktu, byť v řadě 

článků dominovala spíš humanitární perspektiva. Náboženský aspekt ale nešlo zcela pominout, 

vždyť šíitskou enklávu obléhali sunnitští radikálové a naopak. V ryzí podobě byl tento rámec 

patrný na serveru iDnes.cz ze 16. ledna 2017:  

„Za klíčová Írán považuje města Zabadání a Madájá. (,,,) Íránci žádají výměnu obyvatel 

mezi těmito městy a šíitskými vesnicemi Fúa a Kafrája v provincii Aleppo. Tyto šíitské 

vesnice dlouhodobě obléhali sunnitští povstalci. 

Labíb Nahás, který ve skupině Ahrár aš-Šám řídí zahraniční agendu a jednal za skupinu 

s Íránci v Istanbulu, řekl, že Teherán usiluje o vytvoření oblastí, které budou pod jeho 

kontrolou.  

„Írán byl velmi ochoten dohodnout výměnu lidí ze severu a jihu. Chce souvislé území až 

do Libanonu. Centrem jeho plánu v Sýrii je oddělení jednotlivých sekt. Chce mít oblasti, 

které budou zcela pod jeho vlivem. To bude mít důsledky pro celý region,“ řekl Nahás. 

Podle něj Hizballáh, který také bojuje v Sýrii, dostal od íránského duchovního vůdce 

rozkaz bránit Fúu a Kafráju za každou cenu.“  

                                                           
103 OSN hladomor v syrské Madáji od října zamlčovala. Novinky.cz [online]. 18.1.2016 [cit. 2018-04-16]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/392144-osn-hladomor-v-syrske-
madaji-od-rijna-zamlcovala.html 
104 V Sýrii mohou zemřít hlady tisíce lidí, varuje OSN. Chce využít příměří. iDnes.cz [online]. 29.2.2016 [cit. 2018-
04-16]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/osn-rozesila-pomoc-pro-150-tisic-syranu-vyuziva-klidu-zbrani-pqn-
/zahranicni.aspx?c=A160229_110047_zahranicni_rych 
105 Potraviny pro 60 tisíc lidí. Do obléhaných syrských měst konečně dorazila pomoc. Český rozhlas [online]. 
25.9.2016 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/potraviny-pro-60-tisic-lidi-do-
oblehanych-syrskych-mest-konecne-dorazila-pomoc_201609252129_amanourova 
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Členové Hizballáhu také zřejmě koncem roku 2016 narušili evakuaci povstalců 

z Aleppa, podle které se měli recipročně evakuovat i lidé z šíitské enklávy.  Je ale třeba dodat, 

že větší překážkou tehdy byli sunnitští radikálové. 

Autobusy připravené odvézt šíity v Sýrii byly vypáleny, evakuace odložena 

„Autobusy, jež směřovaly do šíitských obcí Fúa a Kafrája v syrské provincii Idlib, odkud 

měly evakuovat zraněné a nemocné, se se dostaly do palby. Některé shořely. (…) Konvoj 

autobusů směřujících do Fúy a Kafráji byl obklíčen vzbouřenci. Ti několik autobusů 

zapálili, uvedla BBC. Podle státní televize bylo vypáleno pět autobusů. 

Pokus evakuovat nemocné a zraněné z Fúy a Kafráje selhal již v pátek, když je 

nenechali projet bojovníci bývalé Fronty an-Nusra. Kvůli tomu byla přerušena 

evakuace obyvatel a vzbouřenců z Aleppa.“ 

Novinky.cz, 18. prosince 2016106 

K nejhoršímu útoku pak došlo 15. dubna 2017 a byla to zároveň poslední událost, o 

které česká média v souvislosti s tématem čtveřice obléhaných měst informovala. Zatímco 

sunnitská enkláva byla nakonec evakuována, ta šíitská nikoli. Ve zpravodajství Reuters byla 

naposledy zmiňována 10. února 2018 jako stále obléhaná.107  

Počet mrtvých při sobotním útoku na konvoj v Sýrii stoupl na 126 

„Útok se stal na místě, kde čekali lidé evakuovaní z několika lokalit. Sebevražedný 

atentátník odpálil nákladní auto s výbušninou u kolony 75 autobusů, v nichž byli 

převážně šíitští obyvatele vesnic Fúa a Kafrája, kteří čekali na vpuštění do Halabu 

(Aleppa). Podle SOHR bylo 98 obětí z těchto šíitských vesnic. (…) Z Fúji a Kafráji má 

podle dohody odejít asi 16 000 šíitských občanů, ze Zabadání a Madáji pak všichni 

sunnitští povstalci a jejich rodiny.“ 

5.2 Shrnutí 

Celkem bylo v analyzovaném zpravodajství identifikováno šest rámců: rámec odvety, 

hladovění, reciprocity, dále rámec Asadovy brutality, slabé OSN a sunnitsko-šíitského 

konfliktu. Ve většině případů se rámce v textech nevyskytovaly v čisté podobě, často se jich 

naopak v jednom článku objevovalo více. Česká média o tomto tématu informovala přesně 

v duchu článku agentury Reuters uvedeného v úvodu této kapitoly. Zaměřovala se především 

                                                           
106 Autobusy připravené odvézt šíity v Sýrii byly vypáleny, evakuace odložena. iDnes.cz [online]. 18.12.2016 [cit. 
2018-04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/424020-autobusy-
pripravene-odvezt-siity-v-syrii-byly-vypaleny-evakuace-odlozena.html 
107 U.N. Security Council considers demand for 30-day Syria ceasefire. Reuters [online]. 10.2.2018 [cit. 2018-04-
16]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/u-n-security-council-considers-
demand-for-30-day-syria-ceasefire-idUSKBN1FU05J 
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na situaci ve městech Zabadání a Madája, naopak o dění přímo v obležené šíitské enklávě se 

český čtenář nedozvěděl prakticky nic.  

Tento nepoměr ve způsobu informování by mohl být předmětem dalších výzkumů, a to 

i v mezinárodním kontextu, protože zřejmě nejde o české specifikum, alespoň soudě podle 

zběžné analýzy dostupného agenturního zpravodajství a obsahů světových médií. Kromě 

případu měst Fuá a Kafrája by tématem mohlo být i několikaleté obléhání východosyrského 

města Dajr az-Zaur Islámským státem, u kterého několikrát vážně hrozilo, že skončí podobnou 

humanitární katastrofou, k jakým v letech 2014 a 2015 docházelo v iráckých městech dobytých 

islamisty. V lednu roku 2017 se Islámskému státu podařilo oddělit leteckou základnu od zbytku 

města108, což dále ztížilo podmínky pro letecké zásobování snad až 400 tisíc civilistů109. 

Nejčastějším předmětem zájmu médií bylo dění ve stejnojmenné provincii, která je druhá 

největší v zemi a vedle pouštních oblastí zahrnuje i hustě osídlené území podél řeky Eufrat. 

Zprávy se tak věnovaly leteckým náletům na infrastrukturu Islámského státu, případně bojům 

s kurdskými silami na severu, ale jen okrajově situaci v samotném městě, které bylo podobně 

jako Aleppo rozdělené na dvě stejně velké části. Vysvětlením samozřejmě může být obtížná 

dostupnost Dajr az-Zauru pro zahraniční novináře, po většinu obléhání se totiž město nacházelo 

hluboko na území Islámského státu, a po pádu Mosulu a Rakky bývalo dokonce označováno za 

jeho neoficiální hlavní město. Je ale otázkou, zda toto vysvětlení může obstát v době internetu 

a sociálních sítí, které mohou s okolním světem propojit i zcela odříznutá místa, a pro velká 

zahraniční média a agentury by neměla být problémem ani jazyková bariéra. Možnou 

nerovnováhu v informování o dění v Dajr az-Zauru ve srovnání například s Aleppem, případně 

mezi v této části analyzovanými enklávami, je ovšem nutné zkoumat jinde než na úrovni 

českých médií. Jak totiž ukázala kvantitativní analýza zdrojů, ve zpravodajství o Sýrii se 

z drtivé většiny spoléhala na zahraniční média a agentury a přejímala tak jimi nastolenou 

agendu.  

 

 

                                                           
108 Islámský stát znovu útočí na syrský Dajr az-Zaur. Džihádisté se snaží zmocnit letiště. Český rozhlas [online]. 
18.1.2017 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/islamsky-stat-znovu-utoci-na-
syrsky-dajr-az-zaur-dzihadiste-se-snazi-zmocnit-letiste_201701180717_akottova2 
109 První letecký shoz pomoci v Sýrii se asi nepovedl, palety dopadly jinam. Novinky.cz [online]. 25.2.2016 [cit. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat zpravodajství vybraných českých médií o syrské 

občanské válce, respektive čtyř jejích význačných obdobích, která reprezentují 

mezinárodněpolitický a vojenský rozměr konfliktu. Pro tento účel bylo stanoveno celkem pět 

výzkumných otázek týkajících se struktury témat, použitých zdrojů a aktérů, včetně způsobu 

jejich prezentace, přičemž cílem byla deskripce, nikoli hodnotové soudy či snad ověřování 

vztahu mediálního obrazu a reality. 

 Celkem bylo analyzováno 695 článků, z nichž nejvíce vydaly Novinky.cz (233), 

následované Českým rozhlasem (177), Českou televizí (147) a iDnes.cz (138), přičemž největší 

část z nich spadá do prvního sledovaného období po chemických útocích ve východní Ghútě 

z roku 2013. Tento zájem lze vysvětlit tím, že šlo o událost s velkým emocionálním nábojem i 

značnou mezinárodněpolitickou důležitostí, neboť se v reakci na útok schylovalo k vojenské 

intervenci vedené spojenci České republiky, a tedy i s určitým domácím přesahem. Ten již 

v následných obdobích tolik přítomen nebyl a výrazně proto ubylo i českých primárních a 

sekundárních aktérů.  

Diplomacie a mezinárodní rozměr konfliktu byly napříč médii celkově nejčastějším 

tématem článků. Relativně nejmenší podíl tvořily na serveru iDnes.cz, který se naopak více než 

ostatní zabýval průběhem bojů a nabídl i nejvíce kontextových článků odbornějšího charakteru. 

Nejmenší podíl pak tvořily články o útrapách civilistů.  

Struktuře témat odpovídá také typ a příslušnost primárních a sekundárních aktérů, tedy 

těch, kteří byli v článcích citováni či parafrázování na prvním a druhém místě a měli tak 

možnost nejvíce ovlivnit interpretační rámec zprávy. Nejčastěji šlo o americké a obecně 

západní politické a vojenské představitele, těsně následované těmi ruskými.110 Lze proto říci, 

že ve zpravodajství přinejmenším převažoval pohled velmocí. Podíl syrských aktérů byl oproti 

nim zhruba poloviční a představitelé syrské opozice se ke slovu dostali o třetinu až polovinu 

méně často než ti vládní. Je možné to vysvětlit celkovou roztříštěností opozice a absencí obecně 

známých osobností, jakou je například syrský prezident Bašár Asad. Pokud jde o mediální obraz 

hlavních aktérů, nejčastěji byla negativně prezentována syrská vláda (35 %) následovaná 

opozicí (28 %). V obou případech bylo důvodem negativního kódování mimo jiné páchání 

válečných zločinů, u opozice pak navíc i upozorňování na existenci významných islamistických 

                                                           
110 Íránští představitelé sdíleli společnou kategorii s ruskými, podobně jako američtí představitelé 
s francouzskými nebo britskými, objevovali se ale relativně vzácně. 
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elementů111 a napojení na teroristickou organizaci Al-Káida v případě Fronty an-Nusra. Naopak 

jako spíše pozitivní aktér ve zpravodajství vystupovalo Rusko, a to především díky své roli 

v jednáních o likvidaci syrského chemického arzenálu a o příměří a evakuaci Aleppa. Ještě 

pozitivnější pak byl obraz západních aktérů, především kvůli jejich snaze potrestat pachatele 

útoku a zabránit dalšímu používání chemických zbraní v roce 2013, přičemž za viníka 

považovali syrský režim. V následujících obdobích se pak obraz západních aktérů stával stále 

více neutrálním a výskyt celkově vzácnějším. 

 Způsob prezentace hlavních aktérů může částečně souviset i s použitými zdroji. Mezi 

nimi totiž největší podíl měly mezinárodní zpravodajské agentury, velmi často se ale v článcích 

objevovala i západní média typu CNN, BBC, britského deníku Guardian a dalších, což se týkalo 

především obou privátních zpravodajských webů. Je možné, že prostřednictvím překladů 

zahraničních obsahů do českých médií proniká i jejich interpretace událostí a pohled na 

jednotlivé aktéry. Komparativní studie zpravodajství o syrské občanské válce na stránkách 

amerického deníku New York Times a Mladé fronty Dnes Michaely Bartyzalové ukázala, že 

už tehdy český deník vycházel hlavně z amerických zdrojů, přičemž oba listy zdůrazňovaly 

nutnost potrestat syrský režim za útlak a zločiny proti vlastnímu obyvatelstvu. Americká strana 

byla zobrazena jako aktér, který by měl ono zlo potrestat (Bartyzalová, 2014 str. 61-62). 

K ověření výše naznačené hypotézy by ovšem bylo třeba samostatné práce. 

 V tomto ohledu je zajímavé srovnání využití exilové Syrské observatoře pro lidská 

práva a režimní Syrské arabské tiskové agentury. Pokud se v některém z článků objevily 

zároveň, zpravidla byly jejich informace stavěny proti sobě. Nutno ale dodat, že prvně 

jmenovaná organizace ve zpravodajství českých médií jasně převažovala a plnila tak roli jakési 

neoficiální tiskové agentury syrské opozice, zejména pak v době bitvy o Aleppo. Během ní se 

také nejčastěji objevoval obsah ze sociálních sítí, a to zhruba v každém desátém článku. Ve 

všech případech šlo o příspěvky ze sociální sítě Twitter, které sloužily k doložení zdroje pro 

v článku přeloženou citaci, případně obsahovaly fotografie, videa nebo mapy frontových linií. 

 Kvalitativní analýza se zabývala rámci užitými ve zpravodajství o obléhání 

povstaleckých měst Zabadáni a Madája a šíitských obcí Fuá a Kafrája, které jsou naopak 

v obležení opozičních sil. Celkem bylo identifikováno šest rámců: rámec odvety, hladovění, 

reciprocity, rámec Asadovy brutality, slabé OSN a sunnitsko-šíitského konfliktu. Případ dvou 

                                                           
111 Islámský stát byl v rámci kvantitativní části brán jako samostatný aktér, přestože v prvním zkoumaném 
období by teoreticky mohl být považován za součást syrské opozice. K definitivnímu rozkolu totiž došlo až 
počátkem roku 2014, jak je popsáno ve druhé kapitole. 
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obležených enkláv byl vybrán kvůli značné provázanosti osudů jejich obyvatel, kteří se ocitli 

v roli rukojmích obou znesvářených stran. Dobytí jedné enklávy by totiž znamenalo i zánik té 

druhé, což paradoxně chránilo obklíčené civilisty před zničením a etnickými čistkami, zároveň 

se ale pro obě strany stali důležitou vyjednávací kartou. Překvapivým zjištěním byl proto 

výrazný nepoměr ve zpravodajství, kdy se média primárně zaměřovala na situaci v později 

evakuované povstalecké enklávě, zatímco o té šíitské se zmiňovala obvykle jen stručně a 

v druhém sledu, ačkoli její obležení pokračovalo i v roce 2018. Možným vysvětlením je, že 

česká média v tomto případě jen reprodukovala způsob, jakým o tomto případu informovaly 

světové agentury a média, což by ovšem vyžadovalo samostatnou analýzu. Podobných 

zapomenutých osudů je ostatně nejen v syrské občanské válce nepochybně více a úkolem 

novinářů je na ně upozorňovat.
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Summary 

Main aim of this diploma thesis was to analyze the coverage of the Syrian civil war in selected 

Czech on-line media during the four important periods of the conflict and its military and 

political dimensions. A total of five research questions have been answered during the 

quantitative content analysis, regarding the choice of topics, actors and manner of their 

presentation.    

A total of 695 articles were analyzed, most of them by Novinky.cz (233), followed by 

Czech Radio (177), Czech Television (147) and iDnes.cz (138). The largest part is from the 

first analyzed period after the chemical attacks in Eastern Ghouta in 2013. This could be 

explained by the considerable importance of this event and impending military intervention led 

by allies of the Czech Republic and Czech primary and secondary actors had appeared in the 

news more often in 2013 than in later periods.  

The most common topic among the analyzed Czech media was diplomacy, 

approximately 40 % of articles, although in case of iDnes.cz this share was slightly lower, 

followed by comparatively higher percentage of military topics. The smallest portion of articles 

reported civilian suffering.  

 Selection of topics corresponds with types of primary and secondary actors and their 

allegiance. American and western actors were more often quoted or paraphrased preferentially, 

thus having the considerable influence on the interpretative framework, closely followed by 

Russian voices. Views of the great powers therefore prevailed in the Czech on-line media with 

both opposing Syrian actors being reduced to approximately half of their share. Syrian 

opposition had even lower representation than the government, which could be explained by its 

significant fragmentation and absence of well-known leaders, such as the Syrian president 

Bashar al-Assad. His government was depicted negatively most often of the four main actors 

(35 %), followed by the Syrian opposition (28 %). In both cases it was mostly because of 

committed war crimes, or due to attention of the reader drawn to the presence of Islamist 

elements in the opposition forces and connections to Al-Qaeda in case of Al-Nusra Front. On 

the other hand, Russia was more often presented in a positive light, mainly thanks to its role in 

destruction of the Syrian chemical arsenal and negotiations of ceasefires and evacuations during 

the battle of Aleppo. And even better was media image of the western actors, mainly because 

of their efforts to punish the perpetrators of the Ghouta chemical attacks, which were in their 

view committed by Syrian regime, and prevent further use of banned weapons.   
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The presentation of the main actors might be affected by the selection of journalistic 

sources. International news agencies were mentioned most frequently (on average), closely 

followed by western media organizations such as CNN, BBC, The Guardian and others. It is 

possible that by translating of their content, Czech media also adopt their interpretation of 

events and perception of particular actors. A comparative study of Syrian civil war coverage in 

New York Times and Mladá fronta Dnes by Michaela Bartyzalová have found, that the Czech 

newspaper used mainly American sources, and that both newspapers emphasized the need to 

punish the Syrian regime for crimes against its own population and that the United States should 

do it (Bartyzalová, 2014 p. 61-62).  

 In this respect, it is interesting to compare the use of Syrian Observatory for Human 

Rights (SOHR) and Syrian Arab News Agency (SANA). The former was used considerably 

more often than the latter and when they appeared simultaneously in single article, they usually 

confronted (and contradicted) each other. SOHR acted as sort of unofficial news agency of the 

Syrian opposition, mainly during the battle of Aleppo. Czech media also used the social media 

content the most back then and over the all four analyzed periods it appeared in every tenth 

article in total. It was exclusively embedded content from Twitter used as source for quotes, or 

alternatively photographs, videos and maps.  

Goal of qualitative frame analysis was to examine coverage of the Syrian Arab Army 

siege of Zabadani and Madaya as well as the siege of Fuah and Kafraya by Syrian opposition 

forces. In addition to the frames used, the analysis found significant disparity in media 

coverage, despite a similar and interconnected fate of both besieged enclaves. Czech on-line 

media focused on the situation in the opposition held enclave, while the besieged Shia towns 

were mentioned only briefly and secondarily. One of the possible explanations is that the Czech 

media merely adopted the reporting of the foreign news agencies and media, although this 

would require a separate analysis. There is without a doubt much more forgotten stories and 

fates, in Syria and elsewhere, and it is a task of the journalists to report them. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Kód  Název proměnné Kód hod. Název hodnoty Poznámka 

M Médium 1 Novinky.cz  

  2 Idnes.cz  

  3 ČT24  

  4 iRozhlas.cz  

Tit Titulek    

D Datum    

 

T Téma 1 Boje  

  2 Dopady na civilisty  

  3 Diplomacie  

  4 Jiné  

     

A1 Typ prim. aktéra 1 Politik První citovaný aktér 

  2 Voják  

  3 Civilista  

  4 Expert  

  5 Nevládní org.  

  6 Mezinárodní org.  

  7 Jiný  

     

P1 Příslušnost prim. 

aktéra 

1 Syrská vláda  

  2 Syrská opozice  

  3 USA a Západ  

  4 Rusko a Írán  

  5 Turecko  

  6 Kurdové  

  7 Islámský stát  

  8 Česká republika  
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  9 Jiný  

     

A2 Typ sek. aktéra 1 Politik Druhý citovaný aktér 

  2 Voják  

  3 Civilista  

  4 Expert  

  5 Nevládní org.  

  6 Mezinárodní org.  

  7 Jiný  

     

P2 Příslušnost sek. 

aktéra 

1 Syrská vláda  

  2 Syrská opozice  

  3 USA a Západ  

  4 Rusko a Írán  

  5 Turecko  

  6 Kurdové  

  7 Islámský stát  

  8 Česká republika  

  9 Jiný  

     

H Hodnocení aktéra 1 Pozitivní  

  2 Neutrální  

  3 Negativní  

     

AUT Autor článku 1 ČTK  

  2 Redakce Včetně jednotlivých 

redaktorů 

  3 ČTK/Redakce  

  4 Neuveden  

     

Z Zdroje v článku 1 AFP/AP/Reuters  
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  2 TASS/Fars Včetně dalších ruských či 

íránských agentur 

  3 Západní média Např. BBC, CNN 

  4 Ostatní média Nezápadní média 

  5 Dokument Dokumenty nevládních a 

mezinárodních org. 

  6 Neuveden  

  7 SOHR  

  8 SANA Včetně syrské televize 

  9 Sociální sítě Převzatý materiál ze soc. 

sítí, např. embedovaný 

  10 Vlastní zpravodaj Citace zpravodaje v Sýrii 

nebo na Blízkém Východě 
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Příloha č. 2: Fotografie dokumentující utrpení civilistů v obleženém městě Madája 

iDnes.cz, 6. ledna 2016, Syrské město svírá hladová blokáda, místní vaří listí a sní o chlebu 

 

Novinky.cz, 18. ledna 2016, OSN hladomor v syrské Madáji od října zamlčovala 

 

 

  


