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Práce se zabývá kořeny, historií oblasti i konfliktu, průběhem, důsledky a 
mediálním popisem války v Čečensku. Je členěna do 4 kapitol, má 36 stran a 
přílohy. 
 
Práci schází jasně vytyčené téma. (Všimněte si chybí i podtitul upřesňující o 
jaké téma v práci jde.) Vzít si čečenskou válku a to přímo její průběh, kořeny, 
mediální obraz a důsledky, je příliš široké pro bakalářskou práci. Autorka si 
hned na počátku vytyčuje téma na str. 2 slovy:  
„V této informační studii, pokusím se zjistit pravdu o Čečenské válce. (…) Kdo 
má v tomto konfliktu pravdu? (…) A především – jaká je pravda?“  
Zde se chce samozřejmě chce člověku hned jedním dechem vykřiknout, jednak 
že od vědce se očekává psát pravdu, ale i že to s pravdou samotnou to ve 
světě postmoderní reflexivity není zas až tak jednoduché. Sama autorka pak 
např. již o pouhých pár stránek dále k výbuchu tzv. čečenské krize 
poznamenává, že jde o „jednu událost, která nemůže mít jednotný výklad, každý 
z účastníků má svou pravdu.“ Skutečně psát o válce v Čečensku, když se člověk 
nemůže pořádně opřít o vlastní pozorování, ani pořádný materiál, je velice těžké. 
Autorka se tedy díky nedostatku materiálu i literatury (viz níže) opírá spíše o 
válku v Čečensku, jak ji sama zná z ruských médií.  
 
V práci je celá řada podstatných konceptuálních problémů: 

- Autorčina argumentace je často trochu emocionální, jindy si zase dosti 
protiřečí. Např.: Na jednu stranu tvrdí, citujíce Gurra (viz níže), že 
„pr ůměrný muslim je dvaapůlkrát agresivnější, než průměrný obyvatel 
zeměkoule“ a „statistika tak dosahuje zřetelnou spojitost islámu a 
militarismu“(str.11), na druhé straně o pár stránek dále píše, že čečenská 
(a tedy islámská)„pseudokultura období ozbrojeného odporu nemá nic 
společného s tradičními morálními postoji čečenské společnosti…“     

- Kromě „islámu je dle autorky také prý historickou příčinou dnešní 
militantnosti“ také vysoká čečenská natalita. „Sociologie pak nabízí 
jedinou validní příčinu, jež je populační exploze.“, píše na str. 12. „Ve 
všech civilizacích to bylo vždy porušení demografické rovnováhy která 
vedlo k agresivitě, k napadání sousedů a dobývání cizího území.“ Ale 
kteří sociologové to tvrdí a na jakém materiálu? Kořeny konfliktu o které 
autorce tak jde, zůstávají tedy zase jen zahaleny do mlhy spekulací… A 



nám  nezbývá než se ptát, proč ve stejné době rozpadu komunismu na 
počátku devadesátých let proběhly konflikty i mezi Srbskem, Slovinskem 
a Chorvatskem, Gruzií a Jižní Osetií, konflikt v  Podněsteří, kde po 
muslimech ani populační explozi není ani vidu ani slechu?! 

- Vážím si velmi autorčina tvrzení, že žádná strana konfliktu není ani bílá 
ani černá. Ale když nakonec dojde konečně na  sociologický popis 
různých čečenských politicko-společenských frakcí, jež by takovou 
černobílost rozbil, čečenské předválečné společnosti, nabízí nám jen svou 
teorii, že za vzestupem čečenského nacionalismu a separatismu jsou „boj 
sociální spodiny za rovnoprávnost a sociální spravedlnost“, kdy se 
„skupiny stojící nejníže na sociálním žebříčku staly oběťmi vlády nové 
diktatury„. Prostě že separatistický prezident Dudajev „za pomocí 
okrajových vrstev obyvatelstva dostal k moci“. (str. 18-19)  Nic víc – 
přesnější popis názorových a společenských vrstev rozdělujících 
čečenskou stranu konfliktu –  však neuvádí. Člověku pak nezbývá než se 
ptát kdo jsou ty „okrajové skupiny“, jaká „spodina“??! My sociální vědci 
se těmto termínům vyhýbáme, protože věříme, že i člověk z marginální 
společnosti si něco myslí, když politicky vystoupí, po něčem sní a touží a 
stojí za  to zkoumat…    
- Místy, zvláště v poslední kapitole autorka dává na vědeckou práci až 
příliš silně unést hlasem svého politického srdce. Co proto dostávají za 
svůj podíl na špatném obrazu čečenské války, či dokonce jejím vyostření, 
nejen Bush, USA, NATO, ale i Václav Havel, česká „zpolitizovaná 
nadace Člověk v tísni“, novinář Jaromír Štětina a „na utrpení slabých 
zvláště citliví levicoví intelektuálové“ podléhající „emocionální 
manipulaci“. (str. 33-36) Je otázka zdali věty typu „Takto chápaná lidská 
práva je možné plně oprávněno nazvat sentimentální žvástem!“ 
(s vykřičníkem na konci) se už nedostáváme mimo platformu seriózní 
vědecké práce.   

 
Nehledě na výše zmíněné problémy práce má také ještě celou řadu 
formálních nedostatků a chyb: 

- Celý text zdaleka nemá strukturu vědecké práce. Chybí: vytyčení tématu, 
metodika práce, závěr i diskuse. (Kratičký závěr na konci práce se týká 
jen kapitoly č.IV)  

- V závěru práce chybí pořádný přehled citované literatury. Navíc literatura 
se kterou autorka pracuje je zcela nedostatečná: Objevují se hlavně 
novinové články, novinářské a novinářsko-propagandistické brožury, 
někdy dokonce nepublikované materiály a ústní sdělení. Chybí významná 
díla zahraničních autorů jako Gall a De Waal, Broxup, Benningsen a 
Wimbush, Dunlop, Goldenberg ale i slavní ruští autoři věnující se 
Čečensku jako zvláště Zelkina, Česnov a jiní. (Zaplaťpánbu alespoň za 
Akaeva a Muzaeva. Velmi doporučuji si pořádně přečíst Tiškova.) Chybí 



jakákoli literatura o nacionalismu obecně (Gellner, Hobsbawm, 
Anderson), tom post-sovětském zvláště (Rusové – Jurij Slezkine, Viktor 
Shnirelman, Anatoly Khazanov a další).     

- Velmi často však autorka vůbec neuvádí zdroj odkud cituje. Prostě napíše, 
že to tak je a hotovo, nebo, že se to tak píše. (Např. na str. 20 se 
dozvídáme, že „Ideologové studené války nikdy neskrývali, že mají zájem 
o další rozčlenění Ruska.“ a proto se Čečenská krize „setkala s tak velkou 
podporou Západu…“, ale už se nikde nedovíme odkud na tak radikální 
tvrzení přišla.) Jindy jako např. klíčová citace Gurr na str. 11 zdroj, kde to 
autor píše chybí.  

- Autorka poměrně často nerespektuje strukturu kapitol, které si sama 
zvolila. Např. začátek kapitoly „Osvětlení čečenského konfliktu ve 
světových médiích“ začíná textem o politickém dění v Čečensku, který 
měl být snad někde jinde. Podobně v knize plavou věty na stranách 32 a 
33, které odděleny prázdným řádkem působí jako výkřiky do tmy, 
nesouvisející s tím, co autorka píše na řádcích předtím i potom. 

- Vzhledem k tomu, že autorčinou mateřštinou není čeština, mi nevadí 
velké množství pravopisných chyb, špatných vazeb a překlepů. Problém 
jsem měl jen s některými větami, kterým zcela nebylo rozumět. 

 
Vzhledem k výše uvedeným konceptuálním nedostatkům i formálním chybám ji 
nemohu bohužel navrhnout pro lepší hodnocení než bodové hodnocení 
odpovídající známce tři. 
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