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The objective of this paper is a critical analysis of contemporary media 

discourse influencing media presentation of religious contents that are 

crucial for how they are perceived by society. We achieved this objecti-

ve by means of a case study reflecting some of the most discussed as-

pects of Islam's moral system as possible prerequisites for the emergen-

ce of islamophobia. Research of religious traditions and religious forms 

demonstrates that all the world's religions have to deal with more or less 

controversial interpretations of some principles that subsequently beco-

me easy victims of (not only mainstream) mass media. Since this gene-

rally concerns principles with potential impact on social structures, poli-

tical mood, public opinion and social processes as such, the way of how 

these principles are presented in the media may also have considerable 

effects on recipients and their attitudes toward religious and cultural fo-

reigners. Therefore, we suppose that the issue of religious principles, 

often presented as isolated phenomena by the media, is currently a par-

ticularly relevant subject of research by media philosophy. 
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Úvod 
 
V štúdii sa podujímame podrobiť kritike mediálny diskurz spätý s chápaním isla-
mu a s interpretáciou toho, čím sa islam prejavuje navonok. Predtým, ako pris-
túpime k samotnej analýze, uveďme základné teoretické a metodologické výcho-
diská našej práce.  

Mediálny diskurz chápeme nielen ako mediovaný diskurz, ktorý je médiami je-
dnoducho sprostredkovávaný, ale predovšetkým ako mediatizovaný diskurz, teda 
diskurz, ktorý sa spája s potenciálom médií formovať a ovplyvňovať spôsob ko-
munikovania daných informácií aj mimo samotných masmédií (Bočák 2012). Zá-
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rodky teórie mediatizácie1 nachádzame okrem iných aj u Marshalla McLuhana, 
ktorého mediocentrický postoj k vzťahu medzi médiami (vo všeobecnom zmysle) 
a spoločnosťou2 priznáva médiám (ako technológiám) nielen moc ovplyvňovať 
proces komunikácie v spoločnosti, ale tiež moc ovplyvňovať vývoj spoločnosti 
ako takej a podnecovať kultúrne zmeny. Táto koncepcia stojí aj v pozadí jeho 
myšlienky, že človeku neostáva nič iné, iba slúžiť svojej technológii (McLuhan 
1991, 64), pričom charakter jeho služby závisí od toho, akú úroveň táto techno-
lógia dosiahla.3 Teoretickým východiskom nášho chápania mediálneho diskurzu 
je teda téza, podľa ktorej môžeme médiá nahliadať ako metafory – sú to technoló-
gie, ktoré transformujú a odovzdávajú informáciu, resp. skúsenosti (McLuhan 
1991, 66), čím dochádza k postupnému formovaniu mediálneho diskurzu.  

Zároveň považujeme za dôležité objasniť vzťah medzi mediálnym diskurzom 
a verejným diskurzom. Verejný diskurz vnímame ako diskurz realizovaný vo ve-
rejnej sfére. V intenciách teórie J. Habermasa o nej hovoríme ako o „sfére nášho 
spoločenského života“ (Habermas 1974, 49), ako o priestore, v ktorom sa formuje 
(resp. generuje) verejná mienka, a to na základe verejného rozvažovania (Haber-
mas 2000, 87) a racionálnej diskusie zameranej na otázky vo všeobecnom záujme 
a realizovanej jednotlivcami (občanmi) tvoriacimi tzv. verejnú inštitúciu (chápa-
nú funkčne), pričom možnosť podieľať sa na nej je garantovaná všetkým (Haber-
mas 1974, 49). Takto definovaný verejný diskurz, tvorený verejnou mienkou a jej 
komunikovaním, sa síce s ohľadom na to, že sa deje na inej platforme, od me-
diálneho diskurzu formálne líši (a môže sa, prirodzene, líšiť v konkrétnych prípa-
doch aj ich obsah, čo je dané ekonomickými, politickými alebo inými záujmami 
v pozadí mediácie), my však rešpektujeme skutočnosť, že médiá časom prebrali 
azda najdôležitejšiu úlohu pri formovaní verejnej mienky. To súvisí so vznikom 
modernej a viac či menej globalizovanej masovej spoločnosti.4 V tejto štúdii teda 
počítame nielen s obsahovým vplyvom mediálneho diskurzu na verejný diskurz, 
ktorý sa neraz javí ako manipulatívny, ale sa navyše inšpirujeme teóriou J. B. 
Thompsona, podľa ktorej dochádza z veľkej časti k istej konvergencii oboch spo-
mínaných diskurzov. Thompson využíva pri charakteristike verejného priestoru 

                                                        
1 Fenomén mediatizácie je bližšie charakterizovaný v štúdii On Virtual Reality of Religion 
(Skačan 2017, 18). 
2 Takýto postoj zastáva aj J. B. Thompson, ktorý píše, že komunikačné médiá zohrávajú 
pomerne významnú úlohu pri formovaní nových typov sociálnych vzťahov a vzniku no-
vých typov akcií a interakcií v spoločnosti (Thompson 1995, 4). 
3 Dobu, ktorá bola pre myslenie M. McLuhana rámcovou, charakterizuje napríklad ako do-
bu elektrickej technológie, v rámci ktorej sa „celá činnosť človeka stáva učením a poznáva-
ním“ (McLuhan 1991, 64). 
4 Môžeme uvažovať o tom či verejná komunikácia v modernej masovej spoločnosti je alebo 
nie je takmer výhradne už len v rukách médií a či médiá verejnú sféru ešte vôbec vnímajú 
ako partnera, alebo čisto ako objekt svojho pôsobenia. 
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filozoficky zdôvodnený výraz „byť viditeľný“ a termín verejnej sféry spresňuje 
ako mediovanú verejnú sféru (mediated publicness), fungujúcu bez nutnosti rov-
nakého časového a priestorového určenia udalosti a jej publika (Thompson 2011, 
56). Thompson tvrdí, že aj napriek stále jestvujúcej „osobnej“ verejnej sfére, to, čo 
dnes vnímame ako verejnú sféru, sa z veľkej časti odohráva vo virtuál-
nom priestore a je konštituované (predovšetkým novými a digitálnymi) komuni-
kačnými médiami5 (Thompson 2011, 56 – 57). Z pohľadu tejto teórie je preto po-
merne ťažké určiť presnú hranicu, kde končí čisto verejný diskurz a začína dis-
kurz mediálny a naopak. 

Náš zámer, kvalitatívnu významovú analýzu pojmu džihád v západnom mediál-
nom diskurze a spôsobu jeho prezentácie v masových médiách, realizujeme 
v kontexte filozofie médií a v kontexte mediocentrickej teórie. Významová analý-
za pojmu džihád si kladie za úlohu preskúmať jeho štruktúru z pohľadu kultúr-
neho prostredia, z ktorého vzišiel, a to s ambíciou prispieť k objasneniu samot-
ného pojmu alebo k objasneniu ambivalentností v jeho chápaní priamo vo vnútri 
islamu. Stavajúc na vyššie naznačenej teórii vzťahu medzi mediálnym a verejným 
diskurzom chceme zároveň upozorniť na nesprávne a zjednodušené uchopenie 
tohto pojmu v mediálnom prostredí. V konečnom dôsledku má teda štúdia aj se-
kundárny presah do sféry (inter)kultúrnej komunikácie. Interpretáciu pojmu dži-
hád v islame konfrontujeme s analýzou spôsobu, ako s ním pracujú tzv. západné 
médiá, kde sa odvolávame na niektoré zahraničné výskumy realizujúce frekven-
čnú analýzu.  

V štúdii rešpektujeme, že islam je vsadený do historických, sociálnych, sociálno-
politických a kultúrnych súvislostí, na ktoré je naviazaný. Zaujíma nás teda ko-
rektnosť či nekorektnosť prístupu médií k informovaniu o islame a moslimoch, 
pričom analýzu realizujeme na pozadí súčasného mediálneho diskurzu, v ktorom 
sa toto informovanie odohráva. 
 
 
Náboženská morálka a nábožensky determinované správanie 
 
Mohli by sme uvažovať, že sa javí ako prirodzené, keď jednotlivec vníma cudzie 
náboženstvo predovšetkým na základe tých činov a správania veriacich, ktoré sú 
motivované nábožensky, resp. na základe toho, do akej miery je ich religiózne 
podmienené konanie kompatibilné s jeho natívnou kultúrnou predlohou, teda 
s predlohou pozorovateľa. Nábožensky determinované správanie veriaceho nále-
žiaceho ku konkrétnej náboženskej tradícii by teda na základe našej úvahy bolo 
možné, minimálne hypoteticky, považovať v očiach externého laického pozorova-

                                                        
5 Podľa Thompsona elektronické médiá a technológie priniesli zmeny nielen do verejnej 
a súkromnej sféry, ale rozmazali aj ich hranice (Thompson 2011, 64). 
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teľa za primárny indikátor tejto náboženskej tradície, za jej zvonka bezpros-
tredne prístupnú aktualizáciu viditeľnú v každodennom živote, a to s ohľadom na 
fungovanie sociálnych vzťahov a sociálnych štruktúr. Odvolávajúc sa na teore-
tické východiská štúdie z úvodu predpokladáme, že v súčasnej, mediálne saturo-
vanej epoche vníma bežný externý pozorovateľ cudzie náboženstvo pri absencii 
priameho kontaktu s ním predovšetkým tak, ako sa mu predkladá v mediánom 
diskurze (resp., v intenciách J. B. Thompsona, v mediovanom verejnom diskurze). 
Ide nám o mediálnu prezentáciu aspektov či prejavov islamskej morálky, pričom 
v mediálnom priestore sa spomedzi morálnych povinností moslima pozornosť za-
meriava z viacerých dôvodov predovšetkým na džihád. Do hry teda vstupuje 
termín náboženská morálka a viacdimenzionálne interpretovaný džihád je sú-
časťou náboženskej morálky islamu. Dovoľujeme si tvrdiť, že v očiach človeka, 
ktorý sa islamom stretáva väčšinou alebo takmer výhradne iba prostredníctvom 
masmédií, sa dnes džihád stáva (spolu s niektorými ďalšími špecifikami islamu) 
akousi koncentrovanou charakteristikou a subjektívne výsostným atribútom 
islamskej viery – ak je dnes islam medializovaný, tak sa tak deje predovšetkým 
v súvislosti s týmto pojmom. Ide o výhradne islamský koncept a ak uvažujeme 
v tom duchu, že jednotlivec svoj postoj k ľubovoľnému náboženstvu, resp. k iné-
mu náboženstvu ako svojmu, odvíja predovšetkým od toho, aký charakter má to 
správanie príslušníkov danej náboženskej komunity, ktoré je determinované ich 
náboženským pozadím (a je de facto tiež odzrkadlením toho, aké morálne hodno-
ty vyznávajú), môžeme na základe vyššie uvedeného konštatovať, že spôsob, 
akým tento jednotlivec – pozorovateľ percipuje džihád, bude podľa všetkého tvo-
riť veľké percento jeho finálneho postoja k islamu vôbec. 

Náboženská morálka6 je daná metafyzicky, keďže väčšina náboženstiev prichá-
dza s metafyzickým výkladom sveta, jeho pôvodu a vzniku. Možno konštatovať, že 
morálka sa v ktoromkoľvek náboženstve nechápe ako „samoúčelná“, pretože ju 
posväcujú metafyzické princípy, princípy bytia poskytujúce zmysel akémukoľvek 
konaniu, pobývaniu vo svete a poznaniu. Má objektívny pôvod mimo tohto sveta, 
je daná zhora a dostávame ju v podobe prikázaní a mravných zákonov. Vyznávač 
konkrétneho náboženstva si môže uvedomovať, že niektoré z morálnych zásad, 
ktoré hlása jeho viera, sa zhodujú so zásadami všeobecnej a prirodzenej morálky, 
avšak súčasne verí, že náboženstvo robí morálku lepšou, že ju povyšuje na záleži-
tosť transcendentnej danosti. Veriaci teda v žiadnom prípade nepripúšťa mož-

                                                        
6 Jestvuje viacero pohľadov na morálku. Teistický výklad ju chápe ako niečo, čo má pôvod 
v supranaturálnej sile – v transcendentnej skutočnosti, resp. v bohu. Podľa prirodzených 
výkladov vzniká morálka, naopak, ako výsledok rôznych javov sprevádzajúcich rozvoj ľud-
skej spoločnosti alebo tiež ako dôsledok biologického vývoja. Či už budeme pôvod morálky 
interpretovať teisticky alebo budeme tvrdiť, že náboženstvo morálku preberá a volí si 
vhodné exempláre z „databázy“ stabilizovaných etických hodnôt a sociálnych noriem, ne-
pochybujeme, že termín náboženská morálka má isté špecifiká.  
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nosť, že by náboženstvo preberalo a osvojilo si všeobecne platnú, prirodzene 
vznikajúcu a vyvíjajúcu sa morálku v takom duchu, v akom o nej hovorí napríklad 
J. S. Mill (Mill 2005, 847). Pravidlá, normy a hodnoty tu z pohľadu veriaceho boli 
vždy, sú od večnosti, majú transcendentný pôvod, no k ľudstvu sa dostávajú po-
stupne, a to až vtedy, keď je na ne vzhľadom na svojom vývoj pripravené. V mo-
noteistických náboženstvách ako islam, judaizmus či kresťanstvo osvetľuje ľud-
stvu tieto hodnoty a pravidlá samotný Boh.7 Džihád v islame je hodnotou, ktorá sa 
chápe ako niečo, čo Alláh prostredníctvom Mohameda uložil ľuďom ako povin-
nosť. Avšak je veľmi skresľujúce používať tento termín bez ohľadu na jeho po-
merne komplikovaný konceptuálny rámec súvisiaci s dejinno-politickými okol-
nosťami formovania islamu a s otázkou jeho vnútorného členenia. 
 
 
Islam, džihád, médiá 
 
Islam je hneď po kresťanstve druhé najrozšírenejšie náboženstvo sveta, ktoré 
malo v roku 2010 viac ako 1,6 miliardy stúpencov (RT 2016, Web). Odhady do 
budúcnosti hovoria o tom, že ich počet bude stále rásť a je veľká šanca, že islam 
počtom svojich stúpencov prekoná kresťanstvo ešte v 21. storočí8. Treba priznať, 
že aj pod vplyvom viacerých medializovaných udalostí budí tento fakt v sloven-
skej či európskej spoločnosti isté obavy, ktoré sú neporovnateľne väčšie, ako by 
boli napríklad obavy z prípadného rastu hinduizmu či buddhizmu. Jedným z fak-
torov týchto nálad je bezpochyby všeobecný a pomerne statický obraz, ktorý o is-
lame má mimoislamský svet, hoci stojí za úvahu, či ide naozaj o obraz islamu, ale-
bo skôr o jeho tieň.  

V odborných kruhoch religionistov, politológov či sociológov je islam neraz vní-
maný nielen ako náboženstvo, ale tiež ako spôsob života a v dôsledku extrémne 
úzkeho prepojenia s politickým pozadím súčasne ako náuka s prvkami politickej 
ideológie. Nie je také ťažké porozumieť týmto uhlom pohľadu, hlavne keď si uve-
domíme, ako a v akých podmienkach islam vznikal. Ivan Dubnička sa prikláňa 
k názoru takých religionistov ako napríklad Helmuth von Glasenapp, keď spolu 
s ním tvrdí, že vplyv islamu je oveľa citeľnejší v politike ako v metafyzike – v ob-
lasti metafyziky totiž islam preberá nejednu myšlienku semitského náboženského 
prostredia, v ktorom v čase vzniku islamu už viacero storočí jestvovali mono-
teistické náboženstvá (Dubnička 2013, 322). Práve v úzkom prelínaní s politikou 
a právom spočíva celý rad ťažkostí, ktoré musíme brať do úvahy pri snahe poro-
zumieť islamu a interpretovať islamské princípy, medzi inými aj princíp džihádu. 

                                                        
7 Podľa L. Zagzebskej sa morálka západných náboženstiev odvíja od Božej prirodzenosti, 
Božej vôle alebo Božích dokonalých atribútov / vlastností (Zagzebski 2007, 356). 
8 Počet kresťanov sa odhaduje na 2,2 miliardy. 
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Práve ten je dnes obzvlášť (avšak nielen) mimo samotného islamu jeho azda naj-
diskutovanejšou témou. Obraz islamu v médiách a s ním spojené potenciálne pre-
javy islamofóbie u recipientov mediálneho obsahu zamýšľame demonštrovať 
práve na spomenutom fenoméne a tento obraz sa pokúsime konfrontovať priamo 
s výkladom islamskej náuky. Ak by sme sa priklonili k mediocentrickej pozícii, 
mohli by sme predpokladať, že priemerný „nemoslim“ dnes vníma islam cez priz-
mu toho, čo sa ponúka v médiách a tie sa v drvivej väčšine koncentrujú na džihád, 
čo sa im však dá principiálne len ťažko vyčítať – ide o problém, ktorý je pomerne 
intenzívne mediovaný a v rámci islamského náboženstva je najvypuklejší, či už 
pod vplyvom diania v niektorých oblastiach moslimského sveta alebo pod vply-
vom konania extrémistických skupín. 

Nie je naším zámerom predložiť v tejto štúdii vlastný empirický výskum de-
tailne mapujúci výskyt pojmu vo svetových, európskych či slovenských médiách, 
avšak tvrdenie, že nielen slovenské, ale aj svetové médiá sa vo väčšine prípadov 
uspokojujú s jednoduchou alternáciou termínov džihád a svätá vojna, nepovažu-
jeme len za hypotetické. Vychádzame pri tom z výskumov, zameriavajúcich sa na 
problematiku mediálnej prezentácie islamu a moslimov v západných médiách, za 
ktoré spomeňme napríklad projekt Komisie pre islamské ľudské práva (Islamic 
Human Rights Comission) zameraný predovšetkým na mediálnu prezentáciu 
moslimov vo Veľkej Británii9 (Saied a kol. 2007), výskumnú štúdiu Dánskeho ná-
rodného centra pre sociálny výskum (Jacobsen a spol. 2012) alebo metaanalýzu 
S. Ahmeda a J. Matthesa mapujúcu prezentáciu moslimov v médiách v priebehu 
prvých 15 rokov 21. storočia (Ahmed – Matthes 2016). Tieto výskumy podporujú 
tvrdenia W. Shadida a P. S. van Koningsvelda, že médiá ponúkajú príliš statický 
obraz islamu a okrem toho mu robia medvediu službu výberom tém, ktorým ob-
raz islamu u recipientov významne predurčujú a tiež upozorňovaním na nábo-
ženské (moslimské) pozadie negatívne ladených informácií (Shadid – Koning-
sveld 2002, 188 – 189), čím v podstate napĺňajú charakteristiku procesu tzv. 
nastoľovania agendy. 

Mnohé médiá používajú termín džihád podobne, ako napríklad redaktori televí-
zie TA3, ktorá v roku 2016 po marcových útokoch v Bruseli, odvolávajúc sa na 
agentúru Reuters, na svojom webe informovala o výzve k džihádu. Adresoval ju 
Islamský štát svojim stúpencom prostredníctvom videa na sociálnych sieťach. Vo 
videu zaznela myšlienka, že svätá vojna je neoddeliteľnou súčasťou islamu (TA3 
2016, Web).  

V skutočnosti je atribút svätej vojny naozaj jedným z aspektov tejto nábo-
ženskej povinnosti a hoc je nepopierateľný, problém v tomto prípade vzniká pri 
interpretácii tejto povinnosti. Bolo by naozaj zlou voľbou selektívne vybrať jeden 

                                                        
9 Autori výskumnej štúdie formálne zaraďujú islamofóbiu do širšieho rámca religiofóbií 
a etnofóbií a vzniká podľa nich ako výsledok diskurzu démonizácie (Saied a kol. 2007, 13). 
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aspekt a zredukovať naň celkové pochopenie pojmu, ochudobniť ho o korene, 
o pôdu, z ktorej vzišiel, o kontextuálne súvislosti a tým aj o veľkú časť jeho samé-
ho. Mimo naznačených kontextuálnych súvislostí islam nemožno interpretovať 
(Knysh 2011, 4). 

V uvedenom prípade nevenujú autori správy žiadnu pozornosť pojmu džihád 
ako takému, práve naopak, uvádzajú ho v súvislosti s Islamským štátom, čím vyt-
várajú pre recipienta priestor na to, aby termín džihád akceptoval ako výhradnú 
filozofiu teroristických skupín. Vo všeobecnosti možno v mediálnych správach vy-
pozorovať nedôslednosť pri diferencovaní medzi nimi a tak je tomu aj v tomto 
prípade. Krátkosť správy, celkom pochopiteľne, neposkytuje zároveň priestor pre 
objasnenie historického či kultúrneho pozadia celej problematiky. V takejto podo-
be sa teda pojem džihád môže stať pomerne účinným nástrojom vyvolávania fó-
bie voči islamu ako takému. Z hľadiska členenia rozvoja spoločnosti z pohľadu 
dominantného média žijeme totiž v mediálnej epoche beztvarovosti, resp. v infor-
mačnej epoche, ktorú štartuje podľa S. Gálika samotná postmoderna s televíziou, 
no dominantnými sa v nej stávajú až digitálne médiá.10 Epocha beztvarovosti je 
epochou internetu a pokračuje v pestovaní masovej mediálnej produkcie a tým aj 
masovej kultúry, je charakteristická útržkovitým myslením a relatívnou pasivitou 
recipienta (Gálik 2012, 49), ktorý prijíma vo väčšine prípadov len to, čo mu je 
servírované a práve tak, ako mu to je servírované. Nie je nútený premýšľať kri-
ticky, aktívne a myšlienku rozvíjať, masová mediálna produkcia par excellence je 
stereotypizovaná a uniformná (Mediálna výchova 2017, Web). V našom prípade 
sa táto skutočnosť demonštruje práve v spôsobe pasívneho a jednoduchého prijí-
mania informácií o islame tak, ako sú podávané. Poväčšine ide o negatívne uda-
losti, čo je napokon takisto prejavom neutíchajúcej masovej produkcie – snaha 
tvorcov mediálnych obsahov a mediálnych správ uprednostniť to, čo sa príjemcov 
dotkne, čo ich zasiahne a čo vyvolá pocit dramatickosti (Mediálna výchova 2017, 
Web). 

Uvedieme ešte dva príklady, každý s inou ambíciou. Popri jednoduchosti, s akou 
informujú o islame a džiháde komerčné médiá vo svete, nájdeme aj také články, 
ktoré sú vyčerpávajúcimi sondami do aktuálnych problémov islamu a na základe 
investigatívnej žurnalistiky analyzujú vzťah medzi ním a terorizmom. Takouto 
sondou je napríklad článok G. Packera Exporting Jihad, ktorý uverejnil magazín 
New Yorker v marci 2016. Text sa venuje problematike odchodu mnohých mla-
dých Tunisanov do Sýrie, aby tam „viedli džihád“ (Packer 2016, Web). Autor 
v ňom chce poukázať na sociálne a ekonomické pozadie pod akousi pokrievkou 
bublajúceho, nábožensky motivovaného terorizmu v niektorých moslimských 

                                                        
10 Presun ťažiska mediálnej komunikácie z elektronických médií na digitálne médiá evidu-
jeme aj na základe tej skutočnosti, že i televízia ako tradičné elektronické médium rozši-
ruje pole svojej pôsobnosti do sveta informačných technológií a internetu. 
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krajinách. V tomto prípade ide o článok s mienkotvornou ambíciou, ktorý sa snaží 
o korektný prístup k problematike, špecializuje sa však takmer výhradne na jej 
sociálny rozmer, pričom samotný pojem džihádu neproblematizuje. Rešpektuje 
síce vnútorné tendencie a členenie islamu, ale džihád prezentuje výhradne vo 
význame svätej vojny. Vidíme teda, že vonkoncom nejde len o problém komer-
čných či dokonca bulvárnych médií, no jedným dychom je nutné dodať, že tie ig-
norujú širšie súvislosti a kontextuálny prístup k islamu ešte v oveľa väčšej miere. 

Druhý príklad sa týka magazínu nemeckých ozbrojených síl Bundeswehr-jour-
nal. Tento magazín, zameraný, prirodzene, na bezpečnostnú politiku, uvádza na 
svojej webovej stránke článok reagujúci na vyššie spomenuté tragické udalosti 
v Bruseli z marca 2016 a nesúci názov „Kedykoľvek, kdekoľvek: džihád v Európe“, 
vetou: „Krvavý teror uprostred Európy...“, pričom následne hovorí o nebezpe-
čenstve teroru, ktoré v Európe rastie (Bundeswehr-Journal 2016, Web). Napriek 
tomu, že možno prihliadnuť na zameranie magazínu a chápať tak čiastočne tiež 
rétoriku autorov článkov, dá sa konštatovať, že tak v názve, ako aj v samotnom 
obsahu článku dochádza nielen k zjednodušenému konvergovaniu pojmov svätá 
vojna a džihád, ale tiež k takmer substitučnému používaniu termínov džihád 
a terorizmus. 

Fakt, že džihád sa v masmédiách skloňuje takmer výhradne v spojitosti s tero-
rizmom, radikalizmom a náboženským extrémizmom, nás vedie k domnienke, že 
ide o problém diskurzívneho charakteru. Na jednej strane je jednoduché obviňo-
vať tvorcov mediálnych obsahov alebo majiteľov masmédií z toho, akým spôso-
bom problémy artikulujú a aký diskurz vytvárajú, no na druhej strane stojí sku-
točnosť, že o islame sa v súčasnosti dozvedáme z médií drvivou väčšinou cez zje-
dnodušenú prizmu vyhrotených, na islam sa odvolávajúcich militantných orga-
nizácií. U islamských radikálov pozorujeme isté démonizovanie západného sveta 
a jeho hodnotového systému, za úvahu však stojí, do akej miery môžeme pova-
žovať správy o islame v médiách za objektívne a kedy, naopak, nadobúdajú tento-
krát ony atribúty démonizovania islamu ako takého. Objavujú sa zaujímavé otáz-
ky: Čo možno považovať za legitímny spôsob podávania informácií o islame? Čo 
znamená byť v tomto prípade objektívny? Kedy môžeme povedať, že spôsob in-
formovania rešpektuje kultúrnu diverzitu bez toho, aby ju násilne potláčal, a na-
opak, kedy spôsobuje v multilaterálnych vzťahoch medzi diverznými prvkami 
a kultúrne podmienenými princípmi chaos tým, že rešpektuje všetko a nič, že 
hlása povrchnú toleranciu, ktorej chýba reálny obsah a ktorá preto v takejto po-
dobe viac mätie ako pomáha? Hoci ide o legitímne otázky, táto štúdia si nenáro-
kuje predostrieť návod na to, ako na ne uspokojujúco odpovedať. Pokúsime sa 
však vložiť naše postrehy o prezentovaní islamu v súčasnom mediálnom diskurze 
do interakcie s religionistickým pohľadom a následne nájsť príčiny jednostranne 
negatívneho obrazu islamu v médiách. 
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Interpretácia džihádu v islame 
 
Ak sa pozrieme bližšie na morálku v islame, všimneme si hneď na začiatku, že is-
lam podopiera tzv. päť stĺpov viery. V podstate ide o najzákladnejšie povinnosti, 
ktoré má moslim počas svojho života plniť, vinú sa jeho životom ako akási osno-
va. Zaraďujeme sem vyznanie viery (shahadah), ktoré plní úlohu najzákladnejšej 
a východiskovej povinnosti, ďalej modlitbu (salāh), almužnu (zakāh; v dnešnom 
islamskom práve sa praktizuje ako daň, avšak môže zahŕňať aj charitu), pôst 
počas príslušného mesiaca v roku, nazývaného tiež ramadán (sawm) a púť do 
Mekky (hajj) (Crofter 2006, 152). O tieto piliere sa má opierať život praktizu-
júceho moslima, hoci treba dodať, že jestvujú isté odlišnosti medzi chápaním 
týchto pilierov u sunnitov a u šíitov,11 ktoré ale nie sú predmetom tohto článku. 
Džihád, hoci je chápaný ako morálna povinnosť moslima, sa vo väčšine prípadov 
k piatim základným pilierom nepočíta (Nasr 2007, 91), s výnimkou niektorých, 
predovšetkým šíitskych skupín (Crofter 2006, 166). Má teda špecifické posta-
venie a vzťahuje sa na všetko úsilie, ktoré človek počas svojho života vykonáva 
pre upevnenie svojej viery i upevnenie a ochranu viery celého spoločenstva.  

Interpretácia džihádu je síce vo vnútri islamu pomerne rôznorodá, no v zásade 
sa jeho chápanie u dvoch hlavných islamských vetiev až na niekoľko skôr sekun-
dárnych rozdielov nelíši. Assaf Moghadam, venujúci sa interpretácii džihádu v is-
lame, zastáva názor, že povaha prípadných rozdielov je skôr emočná než esen-
ciálna (Moghadam 2003, Web). Najdôležitejšia odlišnosť spočíva v uznaní autori-
ty, ktorá moslimskú obec legitimuje k vykonávaniu džihádu ako jednej z po-
vinností moslima (Knapp 2003, 86). Kým u sunnitov to bol odjakživa kalif, u šiítov 
imám ako priamy a pokrvný pokračovateľ Mohamedovho odkazu. Ani v jednom 
prípade sa však izolovaná náboženská inakosť nepovažuje za dostatočný dôvod 
na to, aby bol džihád uplatnený (Knapp 2003, 85). Džihád ako povinnosť moslima 
je záležitosťou šarí’e ako islamského právneho systému a preto treba mať na pa-
mäti, že isté odchýlky v interpretácii džihádu (a v spôsobe stanovenia podmienok 
jeho realizácie) môžu nastať okrem iného aj v dôsledku existencie viacerých is-
lamských právnych škôl – u samotných sunnitov ich napríklad nachádzame hneď 
štyri. 

Pri skúmaní predmetnej problematiky si musíme uvedomiť, že prosté syno-
nymné spájanie džihádu so svätou vojnou nielenže nie je na mieste, ale je skres-

                                                        
11 Šíiti tvoria oproti sunnitom menšinovú skupinu v rámci islamu (asi 15 %) a odlišujú sa 
od nich najmä postojom k otázke, kto má byť nástupcom Mohameda na čele moslimskej 
obce. Obe hlavné vetvy islamu sa delia na niekoľko denominácií. Okrem nich je známa ešte 
tretia vetva – charídža – je absolútne menšinová a má historický základ, pričom jej prísluš-
níci v princípe nesúhlasia s predstavou o nasledovaní Mohameda tak u dnešných sunnitov, 
ako aj u šíitov. 
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lené a zavádzajúce, čo platí aj pre jeho spájanie s vojnou ako takou (Abdul-
Raheem 2015, 143). V najpôvodnejšom význame je totiž džihád oveľa komplex-
nejším a zložitejším pojmom. Z etymologického hľadiska vychádza z arabského 
slovotvorného koreňa dž-h-d, pričom nejeden autor zdôrazňuje, že tento koreň 
znamená úsilie, resp. snahu (Bonner 2006). Český webový projekt Muslimové.cz 
chápe a prezentuje džihád ako spôsob života podľa príkladu Mohameda (Krej-
čiová 2016, Web). Najpovolanejší k výkladu sú znalci šarí’e – islamského práva 
založeného na Koráne; títo rozlišujú štyri typy džihádu. V prípade prvého typu 
hovoríme o tzv. veľkom džiháde (vonkajší džihád), zvyšné tri typy zastrešuje výraz 
malý džihád (vnútorný džihád). Veľký džihád sa chápe ako džihád srdcom a má 
podopierať duchovný život človeka (Bowden 2017, Web). Týka sa „neustáleho 
prehlbovania osobnej zbožnosti, premáhania hriechu a pokušenia“ (Krejčiová 
2016, Web) a „úsilia veriť a správať sa tak, ako sa páči Bohu“ (Crofter 2006, 166). 
K trom typom malého džihádu zaraďujeme džihád jazykom, ktorý vyzýva k ohla-
sovaniu pravdy, k misijnej činnosti a k účasti na morálnej náprave ľudstva, ďalej 
džihád rukou, agitujúci za prosociálne správanie človeka, altruistické správanie 
a charitatívnu činnosť a napokon džihád mečom – jeho cieľom je brániť islam 
pred nepriateľmi hoci aj násilím, avšak výhradne v rámci sebaobrany a za Boha 
(sú vylúčené iné motívy) (Krejčiová 2016, Web). Všimnime si, že džihád v kon-
texte svätej vojny nie je džihádom v pravom zmysle slova. Na prvý pohľad naj-
bližšie k nemu má džihád mečom, avšak ten sa spomína v tejto typológii až na 
štvrtom mieste a koniec koncov kontext, v akom sa svätá vojna dnes chápe v spo-
jitosti s vyhláseniami radikálnych moslimov, nie je možné so štvrtým typom dži-
hádu bezvýhradne spájať. 

Súdiac na základe týchto poznatkov sa zdá, že problém tkvie v interpretácii dži-
hádu. Tá je rôznorodá a istá rôznorodosť je badateľná aj v rámci Koránu, kde je 
možné všimnúť si, že súry pochádzajúce z obdobia, počas ktorého žil Mohamed 
v Mekke, stavajú na veľkom džiháde a sú umiernené, no súry z medinského obdo-
bia12 sa viac orientujú na džihád jazykom a džihád mečom (Krejčiová 2016, Web), 
volajú po pomste a vyzývajú k boju. Rovnaké hľadisko, či už v názore na dve tváre 
Koránu alebo na historické pozadie tejto „dvojtvárnosti“, zastáva novinár a teológ 
Gavin Ashenden. V britskom denníku The Times publikoval článok, v ktorom píše: 
„Korán obsahuje na jednej strane verše, ktoré sú mierumilovné a zmierlivé voči 
‚ľuďom Knihy‘ (Židom a kresťanom), na druhej strane však tiež verše (často nazý-
vané ako verše meča) volajúce po násilí a odplate“ (Ashenden 2017, Web). Ashen-
den si dokonca myslí, že slovné spojenie „radikálny islam“ znamená nepochope-
nie vnútroislamskej dilemy, pretože tak, ako Korán požehnáva dobré skutky, mô-

                                                        
12 V Medine plánoval získať obyvateľov Mekky pre vieru v jedného Boha násilím, keďže 
jeho náboženstvo pôvodne odmietli. 
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žeme podľa jeho názoru postrehnúť, že na iných miestach ospravedlňuje útlak 
v mene Boha (Ashenden 2017, Web). 

Sheelah Treflé Hidden z londýnskej Hethrop College razí zmierlivejšiu cestu pri 
interpretácii islamu a tvrdí, že najčastejším slovom vyskytujúcim sa v Koráne nie 
je džihád, ale súcit, resp. milosrdenstvo13, ktoré spolu s láskou považuje za esen-
ciu islamu (Hidden 2016, Web). Ako príklad toho, že islam je vo svojej hĺbke kon-
ceptom milosrdenstva, uvádza citát zo siedmej súry Koránu: „..milosrdenstvo Mo-
je objíma všetky veci“ (Korán 7:156). Autorka vníma milosrdnú stránku islamu 
ako precedentnú a nadradenú všetkému ostatnému. Islam prezentuje ako nábo-
ženstvo lásky, ktoré nemôže schvaľovať terorizmus. Portál Islamweb.sk ponúka 
k tejto téme článok prebratý z originálneho textu M. Amina El-Sayeda, ktorý tvrdí, 
že prvým, kto povie rázne NIE terorizmu, by mala byť moslimská komunita, pre-
tože islam je náboženstvom mieru (El-Sayed 2016, Web). Svoje tvrdenie podčiar-
kuje citátom z piatej súry Koránu: „Odplatou tých, ktorí bojujú proti Bohu a jeho 
poslom a spôsobujú skazu na zemi bude, že budú pobití, ukrižovaní, budú im use-
knuté ruky a nohy, alebo budú vyhnaní zo zeme. To je ich hanba na tejto zemi a na 
druhom svete ich čaká veľký trest“ (Korán 5:33). 

Na Slovensku žijúci právnik Abdulwahab Al-Sbenaty, ktorý sa verejne hlási 
k islamu, uvádza vo svojej knihe Islamské právo – Oblasť mieru a vojny, že na úpl-
nom „vrchole zásad, ktoré Korán ustanovuje v oblasti mieru a vojny, je zásada 
mierového nažívania medzi ľuďmi“, pričom ľudský život ako taký sa považuje za 
dar od Boha (Al-Sbenaty 2003, 8). Hovorí, že okrem práva na život, ochranu ma-
jetku, sociálnu podporu, ochranu mena a cti či práva na voľný pohyb zahŕňajú 
princípy islamského práva tiež právo na poznanie a vyjadrovanie názorov a pre-
dovšetkým právo na ochranu takých slobôd ako sú sloboda myslenia, presved-
čenia a náboženského vyznania (Al-Sbenaty 2003, 8 – 9). V Koráne by to mal do-
kladať verš 256 z druhej súry: „Nech sa viera nevynucuje násilím“ (Korán 2:256). 
V tomto kontexte hovorí Al-Sbenaty o zákaze viesť útočnú vojnu pre všetkých 
moslimov, čo podľa neho vyplýva aj z Koránu. Jediný prípustný význam džihádu 
sa tak stáva vojna v sebaobrane, ak sa cíti moslimská umma priamo a akútne 
ohrozenou. 

Zmienili sme už istú rozdielnosť medzi mekkánskymi a medinskými súrami, 
a to predovšetkým v súvislosti s džihádom. Ide o objektívny fakt, sťažujúci snahu 
vyvodiť z textu jednoznačné dôsledky. Pomerne kontroverzný kritik islamu Ro-
bert Spencer upozorňuje, že v islame neexistuje nič také ako alegorický výklad 
Koránu a rovnako v ňom absentuje tzv. postupné zjavenie, teda zjavenie viažuce 
sa k historickému kontextu vzniku daného textu (Spencer 2006, 38). Interpretuje 
to ako hlavné dôvody komplikujúce čitateľovi vyrovnávanie sa s kontradikto-
rickými veršami. Problém teda podľa neho tkvie vo vzdore Koránu namierenom 

                                                        
13 V predmetnom článku ho autorka označuje anglickým výrazom „compassion“. 
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voči akémukoľvek interpretačnému výkladu,14 čo platí aj pre výklad džihádu. 
Kladie si otázku, či islam svojimi historickými predispozíciami a uzavretosťou vo-
či reformným snahám nevytvára ako vedľajší a neželaný produkt predpoklady 
pre vznik radikálnych myšlienok (Spencer 2006, 21) nachádzajúcich osprave-
dlnenie aj v konkrétnych súrach Koránu. Z úplne iného smeru vstupuje do proble-
matiky islamského radikalizmu Karen Armstrong. Tvrdí, že radikálne hnutia vo 
vnútri islamu – teda to, čo sa dnes súhrnne označuje priveľmi zjednodušujúco ako 
džihádizmus – vznikajú jednak z pocitu ohrozenia modernými sekulárnymi vplyv-
mi a jednak ako výsledok frustrácie vyplývajúcej z praktickej neúčinnosti umier-
nených spôsobov ochrany (Armstrong 2002, 165). B. Abdul-Raheem považuje 
podobné interpretácie vo vnútri radikálnych hnutí za moderné teórie ofenzív-
neho džihádu (Abdul-Raheem 2015, 146). Takéto postoje vo vnútri islamu možno 
dokonca chápať ako prirodzenú reakciu, pretože „v moslimskom svete zname-
nal  sekularizmus často brutálny útok na náboženstvo a všetko nábo-
ženské“ (Armstrong 2002, 158). Ak nazrieme do dejín islamu, vidíme, že politická 
a náboženská autorita splývajú, západný koncept sekularizmu sa teda v podmien-
kach islamu ukazuje ako absolútne cudzí.  
 
 
Džihádizmus, islamizmus alebo islamský fundamentalizmus? 
 
Na tomto mieste považujeme za potrebné upozorniť na nepresnosti súvisiace 
s mediálne pertraktovaným termínom džihádizmus. Tento pojem samozrejme 
existuje a médiá ním označujú prakticky výhradne islamské radikálne hnutie. Ako 
sme však už zistili, problematika džihádu je komplikovanejšia a nemožno ju zje-
dnodušiť do banálnej roviny bez náležitej interpretácie. Britská BBC považuje 
termín džihádizmus za západný neologizmus označujúci militantné hnutie, ktoré 
sa násilným spôsobom snaží o odstránenie akýchkoľvek prekážok brániacich 
v znovunastolení Božej vlády a rovnako tak chce ochrániť moslimskú obec – um-
mu pred neveriacimi. Na druhej strane, BBC tiež uvádza, že uvedený pojem je 
z hľadiska islamu pomerne nepresný a samotní moslimovia ho vôbec nepouží-
vajú, s odôvodnením, že vytvára mylný dojem o vznešenom islamskom koncepte 
džihádu (BBC 2016, Web). Konotácia pojmu „džihád“ asociovaná predovšetkým 
s vyhláseniami teroristických skupín je teda typická iba pre mimoislamský svet 
a označenie džihádizmus pre tendencie, ktoré tieto skupiny reprezentujú, nie je 
pre veriaceho moslima prípustné. Ďalším problémom je pojem islamizmus. Ten sa 
u nás tiež udomácnil a málokto robí rozdiely medzi ním a džihádizmom. Ak by 

                                                        
14 Spencer okrem iného uvádza, že tradiční moslimovia sa negatívne stavajú nielen k poku-
som interpretovať Korán ako obrazný text, ale aj k prekladom Koránu do iných jazykov 
(Spencer 2006, 39). 
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sme mali byť presní, islamizmus nemusí byť zákonite totožný s džihádizmom, 
pričom krátke odôvodnenie nachádzame aj v práve spomenutom článku: islamiz-
mus (politický islam) sa zasadzuje o reorganizáciu vlády a celej spoločnosti podľa 
šarí’e a bojuje tak proti sekularizmu, nemusí však hneď ísť o schvaľovanie a po-
užívanie násilia. Až vo svojej radikálnej a militantnej podobe sa môže islamizmus 
čiastočne alebo úplne miešať s džihádizmom (BBC 2016, Web). 

Názory na to, či v prípade islamského radikalizmu stále hovoríme o islame alebo 
ide o niečo, čo z islamu možno vyňať, sa rôznia. Margaret K. Nydell zastáva názor, 
že islamský fundamentalizmus (islamizmus a džihádizmus) nie je vo svojej pod-
state náboženskou záležitosťou, ale odzrkadľuje skôr politické a sociálne záujmy 
(Nydell 2006, 103), naopak, K. Armstrong pridáva aj ďalší rozmer fundamenta-
lizmu. Považuje ho tiež za zúfalú snahu udržať prevahu náboženských hodnôt 
v živote moderného človeka a odolať tak sekularizačným tendenciám (Armstrong 
2002, 165). Umiernení moslimovia sa však od agresívnych postojov vo všeobec-
nosti dištancujú (Webnoviny 2016, Web). Attila Kovács si myslí, že medzi mosli-
mami je v porovnaní s celkovým počtom len malé percento radikálov (Kovács 
2017, Web), z čoho by vyplývalo, že majorita moslimov sa s radikalizmom nesto-
tožňuje. Aj Islamská nadácia na Slovensku sa prostredníctvom svojho predsedu 
Mohamada Safwana Hasneho vymedzila voči terorizmu a odsúdila ho (Islamonli-
ne, 2016, Web). Hasne uviedol, že sa hlási k odkazu otvoreného listu svetových 
islamských autorít adresovanému vodcom Islamského štátu (Scribd 2016, Web), 
kde vyzývajú na zastavenie všetkých zločinov znamenajúcich porušenie základ-
ných princípov islamu. 

 
 

Džihád a islam v súčasnom mediálnom diskurze 
 
Mediálny diskurz je sám o sebe formatívny, predovšetkým v zmysle mediatizo-
vaného diskurzu, ktorý sme načrtli v úvode. Zároveň platí, že reaguje na pôsobe-
nie ďalších faktorov: je formovaný tak udalosťami a spoločenským dianím, ako aj 
zámerom tvorcov mediálneho (a mediovaného) obsahu, schopnosťou ich kritic-
ko-analytického myslenia alebo ich znalosťou verejného priestoru a adresátov 
mediovaného obsahu. Pokiaľ sa v dnešnej žurnalistike stretávame s islamom, 
v drvivej väčšine prípadov ide o islamský fundamentalizmus, čo sa deje predo-
všetkým pod tlakom tragických udalostí spájajúcich sa s náboženským radikaliz-
mom či terorizmom. V našej štúdii sa snažíme o kritiku prístupu súčasných médií 
k islamu, a ten je charakteristický obzvlášť koncentrovaním sa na extrémne činy 
a správanie, ktoré v žiadnom prípade nepovažujeme za prejavy náboženstva, no 
v praxi však zároveň pozorujeme, že náboženstvo je na ich legitimizovanie použí-
vané. Vyhlásenia teroristických skupín o tom, že konajú v intenciách džihádu, per-
cepciu islamu prirodzene zhoršujú. Z formálneho hľadiska sa zdá, že hlavným no-
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siteľom obrazu islamu je džihád, pretože je to pojem, ktorý je recipientovi mediál-
neho obsahu predkladaný v súvislosti s islamom najčastejšie. V skutočnosti však 
médiá tento pojem ochudobňujú o veľkú časť obsahu a stotožňujú ho s pojmom 
svätá vojna, čím vytvárajú medzi terorizmom a džihádom organickú väzbu. Myslí 
si to aj Allie Kirchner, keď si všíma, že moslimské teroristické skupiny svoje násil-
né konanie označujú ako džihád a vidí v tom hlavnú príčinu toho, že väčšina ame-
rických médií vníma pojmy násilie a džihád prakticky synonymicky (Kirchner 
2017, Web). Podľa nej moslimskí radikáli sledujú politické ciele15: chcú rozšíriť 
a posilniť u moslimov predstavu o tom, že islam a západná kultúra vedú medzi 
sebou vojnu (Kirchner 2017, Web). 

Vzhľadom na charakter predkladanej štúdie a tiež vzhľadom na náš cieľ sa ne-
budeme zaoberať otázkou, do akej miery a či vôbec jestvujú politické dôvody 
v pozadí toho, ako je islam prostredníctvom redukovaného modelu džihádu pre-
zentovaný v jednotlivých médiách a či môžu takéto dôvody v konkrétnych prí-
padoch viesť k ignorovaniu celkového kontextu islamu a zotrvávanie na pozíciách 
zdôrazňujúcich jedinú (a izolovanú) líniu. Nebudeme tu rovnako reflektovať ani 
podozrenie, či niektoré médiá podobne ako samotní radikáli zámerne nevyhro-
cujú situáciu a nepropagujú nevôľu či dokonca odpor k inej kultúre alebo k inému 
náboženstvu. Môžeme sa však aspoň v náznaku zamyslieť nad tým, či v prípade 
informovania o islame ide alebo nejde o úmyselnú selekciu mediovaného obsahu, 
prípadne či tu nesledujeme nastoľovanie agendy. W. Shadid a P. S. van 
Koningsveld veria, že ide spravidla o problém metodiky žurnalistickej práce so 
správami a faktory súvisiace so samotným novinárom (Shadid – Koningsveld 
2002, 189). Médiá podávajú neúplné informácie, ochudobnené o súvislosti, bez 
ktorých tieto informácie strácajú svoju relevantnosť a „prezentujú zjednodušený 
a statický kultúrny koncept“ (Shadid – Koningsveld 2002, 188), ktorým islam 
redukujú na pojem militantného džihádu. Okrem toho dnes evidujeme tendenciu 
typickú pre súčasné masmediálne stratégie: žurnalisti vyzdvihujú náboženskú 
príslušnosť človeka, ktorý sa dopustil zločinu alebo ktorý je v otvorenom spore 
s niekým iným, čím podporujú afiliáciu islamu s negatívnymi konotáciami (Shadid 
– Koningsveld 2002, 189). Týmto spôsobom robia samotní novinári islamu me-
dvediu službu, pretože radikálnym islamským skupinám zadarmo ponúkajú po-

                                                        
15 V tomto ohľade sa ukazuje ako veľmi zaujímavý článok Michaela Brulla na portáli 
Newmatilda.com, kde sa zamýšľa nad tým, či v prípade moderného džihádu (predpokla-
dáme, že moderným džihádom označuje džihád v takej podobe, v akej ho hlásajú radikálne 
a teroristické skupiny) ide vôbec o náboženstvo, alebo skôr len o verbovanie mladých ľudí 
v záujme mocenských a politických cieľov, využívajúc pritom v absolútnej miere ich nespo-
kojnosť s vlastným marginálnym postavením a pocit ohrozenia (Brull 2016, Web). 



Kritická analýza mediálneho diskurzu: islam, džihád a islamofóbia 

 
 

 
29 

merne veľký a lukratívny mediálny priestor. R. Booney nazýva týchto novinárov 
apokalyptickými žurnalistami (Booney 2004, 2).16 
 
 
Záver 
 
Ak zvážime to, čo sme vyššie označili za „faktory súvisiace so samotným noviná-
rom“, nachádzame v tejto množine faktorov predovšetkým nedostatočný rozhľad, 
nepostačujúce vedomosti a absentujúce kritické uvažovanie. Sú to všetko predpo-
klady pre upevňovanie nekritickej islamofóbie a odmietanie čohokoľvek cudzie-
ho, iného, takého, čo sa vymyká z rámca zaužívaných vzorcov správania a čo sa 
napokon mediálnym tvorcom a recipientom už vonkoncom nechce kriticky skú-
mať. Selektívnosť a redukcionizmus zaraďujeme k hlavným príčinám dezinter-
pretácie džihádu a islamu vôbec. Nejde o nič prekvapujúce, pretože od nástupu 
postmoderny, resp. od začiatku formovania masovej spoločnosti sa mediálna pro-
dukcia riadi stratégiami trieštiacimi obsah na malé čiastky, ktorých ambíciou je 
pôsobiť osve, bez vzťahu k hlbšiemu kontextu, zabúdajúc tak trochu na súvislosti 
pod povrchom samotného zdania. Mediálna produkcia a komunikácia sa neúmer-
ne zrýchľuje, takže tvorcovia obsahu a žurnalisti informujú často o tom, čo sa de-
je, povrchne a bez toho, aby sa pokúsili identifikovať kontextuálne prepojenia. 
Jednoduchosť prístupu k pojmu džihád (a k islamu ako takému) či vágnosť prís-
tupu k jeho interpretácii majú za následok, že sa tento pojem stáva prirodzeným 
terčom pre redukujúce a izolujúce pokusy uchopiť ho hoc i násilným spôsobom 
a informovať o ňom čo najjednoduchšie, tak, aby bol pre recipienta ľahko strávi-
teľný a aby sa s ním prípadne dokázal ľahko identifikovať, alebo sa voči nemu 
vymedziť. Svedkami takýchto procesov sme aj v prípade dezinterpretácie džihá-
du.17 Redukcionizmus, charakteristický pre epochu nových médií a pre masovú 

                                                        
16 Jestvujú však aj žurnalisti, ktorí sa neobmedzujú na statické referovanie o vyselektova-
ných javoch. Lee Williams z denníka Independent sa snažil o osvetu verejnosti v jej postoji 
k otázkam islamu, keď poukázal na fakt, že obraz islamu v médiách je síce veľmi zlý, no 
dodal, že je mnoho príbehov svedčiacich o solidarite medzi kresťanmi a moslimami, o kto-
rých sa ale autori správ nezmieňujú, akým bol napríklad živý štít vytvorený Egyptskými 
moslimami na ochranu kresťanov po bombovom útoku na kresťanský chrám v Alexandrii 
(Williams 2016, Web). Viaceré moslimské i nemoslimské mierové organizácie na celom 
svete naďalej bojujú za lepší a pravdivý obraz islamu, medzi nimi napríklad aj Bridges 
Foundation snažiaca sa vo svojom dokumente Džihád proti terorizmu uviesť povedomie 
o islame a džiháde na správnu a objektívnu mieru (YouTube 2016, Web). 
17 Prirodzene, náprava vo veci korektného používania terminológie a vo veci rešpektova-
nia kultúrnych a historických špecifík islamu a džihádu neospravedlní teroristické činy 
a ani ich nezastaví, no prinajmenšom vytvorí priestor pre celospoločenskú diskusiu, ktorá 
je masovej kultúre taká cudzia. Napriek odhadom, že radikalizovaných moslimov v rámci 
moslimskej komunity je malé percento, viacerí autori (Raza 2017, Web; Bowden 2017, 
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kultúru ako takú, káže „vyzátvorkovať“ všetko to, čo poznanie komplikuje. Ak 
sme v úvode hovorili o vzťahu medzi mediálnym diskurzom a verejným diskur-
zom (verejnou mienkou), redukcionizmus v mediálnom diskurze môžeme v tom-
to kontexte vyhodnotiť ako „informačnú rakovinu“, ktorej šírenie síce je možné 
v každom konkrétnom prípade zastaviť, avšak chorobu dnešnej masovej komuni-
kácie tým nevyliečime. 
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