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Materiály 
Konflikt 

Video 

Obyčejný sionismus (1982, r. Martin Chlupáč), 3:04. 

 

Komentář  

Komentář v ukázce interpretuje arabsko-izraelský konflikt jako náboženskou válku, zodpovědnost je připsána pouze 

a jedině Izraeli. Komentář je zavádějící, některé podstatné informace zamlčuje, místy je zcela lživý. V úvodním ko-

mentáři ke vzniku Izraele samozřejmě chybí připomínka československé pomoci v první izraelsko-arabské válce, 

stejně jako připomenutí skutečnosti, že ze strany Izraele šlo o obrannou válku. Cílem útočících arabských armád bylo 

vymazání Izraele z mapy. Specifickou informací je srovnání masakru v Deir Yassin v roce 1948 s vyhlazením Lidic 

v roce 1942. V rozporu s tvrzením komentáře nebyl masakr v Deir Yassin, při kterém zahynulo nejméně 110 osob, 

oficiální státní politikou, ale akcí teroristické organizace Irgun, od níž se tehdejší představitelé izraelské armády 

i vznikajícího státu distancovali. Informace o Suezské krizi (1956) jsou víceméně korektní, ovšem zavádějící je ná-

sledný komentář šestidenní války v roce 1967. Válka nebyla východiskem krize, nýbrž preventivním útokem 

na arabské síly připravené k ofenzívě. V době vzniku snímku už byl také podepsán mír mezi Izraelem a Egyptem, 

na jehož základě Izrael postupně vrátil Egyptu většinu okupovaných území, především celý Sinajský poloostrov, 

cca 90 % území okupovaných v roce 1967. Tato informace se ovšem v pořadu vůbec neobjevila. Arabsko-izraelský 

konflikt má hluboké kořeny a mísí se v něm množství faktorů politických, historických i náboženských. Zodpovědnost 

za něj nesou v různé míře obě strany konfliktu, nelze tedy takto jednostranně jednu z nich ostrakizovat. 

 

Námět do výuky 

Fenomén náboženského fundamentalismu je dnes jedním z klíčových témat veřejné debaty. Tento klip ovšem ilu-

struje, jak se tento pojem může zneužívat s cílem etiketizovat a diskvalifikovat ideologického protivníka. Kritická 

reflexe klipu upozorňuje žáky na nutnost zacházet s pojmy uvážlivě a opatrně. Nabízí se srovnání se způsobem, jakým 

současná média referují o islámu a salafistickém džihádismu. Analytické schopnosti získané kritickou reflexí norma-

lizační publicistiky mohou pak žáci využít i při sledování publicistiky současné. 
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Aktivity pro žáky 

1. Jaké byly okolnosti vypuknutí první izraelsko-arabské války? Srovnejte redaktorovo tvrzení s jinými zdroji. 

2. Srovnejte okolnosti masakru v Deir Yassin v roce 1948 s vyhlazením Lidic v roce 1942. Kdo byli viníci? V jakém 
vztahu byli pachatelé k vládě, která vedla konflikt? 

3. Srovnejte ukázku s texty „Palestinské Lidice“. 
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