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Předkládaná bakalářská práce se zabývá mediální reflexí íránsko-saúdských diplomatických sporů 

v letech 2015-16. Bakalantka analyzuje vybrané texty publikované íránskými zpravodajskými 

agenturami, v nichž se informuje o třech klíčových událostech, jež eskalovaly napětí mezi oběma 

zeměmi. Hlavním záměrem práce byla analýza 27 agenturních zpráv, na základě koncepce 

„žurnalistiky války a míru“ Johana Galtunga. Bakalantka si stanovila za cíl zjistit, zda lze v případě 

Íránu uvažovat o využívání médií k prosazení mocenských nároků vůči Saúdské Arábii s cílem upevnit 

roli hegemona v regionu. Bakalantka tak na sebe uložila náročný úkol, a to propojit svoji íránistikou 

zkušenost (znalost prostředí, jazyka, historických souvislostí), s odborností z oblasti mediálních studií.  

Množství zpracovaného materiálu v perském jazyce je impozantní, kolegyně Romana Chvátilová 

věnovala tématu množství času a energie; samotné texty jsou pečlivě a podrobně analyzované, tuto 

stránku práce hodnotím velmi pozitivně. Problém spatřuji v závažnějších obsahových i formálních 

nedostatcích. Za prvé, zprávy jsou analyzovány na základě koncepce, která sama o sobě jevy 

nevysvětluje, pouze vede k jejich kategorizaci. Nelze tedy na jejím základě dospět k vytyčenému 

dílčímu cíli, jímž mělo být potvrzení či vyvrácené role íránských médií v budování hegemonie 

íránského režimu v regionu. Pokud by bakalantka správně a kriticky analyzovala samotnou koncepci, 

jistě by si tento konflikt uvědomila a badatelský záměr přehodnotila, nebo alespoň změnila 

metodologický postup. Závěry práce sice působí legitimně a relevantně, ve své podstatě ale o ničem 

nevypovídají, nerozkrývají podstatu problému, pouze potvrzují předem odhadnutelnou domněnku, 

že íránská média vedou propagandistickou válku proti Saúdské Arábii.  

Klíčový koncept tzv. zpravodajských hodnot, Galtungova žurnalistika války a míru, byl od svého vydání 

r. 1965 autory Johanem Galtungem a Marií Ruge mnohokrát diskutován a revidován (což pisatelka 

bohužel nezohledňuje). V metodologické části sice bakalantka předkládá podrobný popis koncepce, 

nicméně nekonfrontuje jej s žádnou jinou teorií, neuvádí ani možná úskalí a kontroverze. Limity této 

koncepce si musela bakalantka uvědomit během shrnutí dílčích závěrů kapitol, v nichž vyjmenovává 

znaky žurnalistiky války v analyzovaných článcích jednotlivých agentur. Čtenář nemusí býti 

odborníkem na íránský mediální prostor, aby dokázal odhadnout závěr analýzy, v případě předložené 

bakalářské práce předvídatelné již na úrovni úvodu  - tedy v otázce, zda Írán v období napjatých 

vztahů se Saúdskou Arábií uplatňuje znaky žurnalistiku války: ano, ve všech čtyřech analyzovaných 

agenturách stoprocentně vykazuje všechny čtyři znaky žurnalistiky války. 

Za druhé, v bakalářské práci, která se věnuje mediím v Íránu, měla být alespoň nastíněna analýza 

zdejšího mediálního prostředí, zahrnující téma vlastnictví médií, pozice konzervativních vs. 

reformnějších médií, nezanedbatelné role cenzury a podrobnější charakteristiky agentur, z jejichž 

článků bakalantka čerpá; bez takto uceleného obrazu lze jen stěží aplikovat jinak inspirativní 

Galtungovy teze.  

Další výhrady bych měla k historickému úvodníku. Autorka sice předesílá, že historii vztahů mezi 

oběma zeměmi analyzuje až od 20. let 20. století, přesto se domnívám, že redukovat vývoj 

v předchozích obdobích na stručnou větu: „V období před druhou světovou válkou se diplomatické 

spory Saúdské Arábie a Íránu omezovaly na rozhovory ohledně poutě do Mekky“ je zcela 



nedostačující, nepostihuje složitost vztahů ani náboženskou konfrontaci obou zemí. Těžko lze 

následně pochopit v plné šíři rozměr vzájemné íránsko-saúdské antagonie, byť popsané 

v následujících obdobích podrobněji. Tři analyzované události z let 2015-16, dosti stručně nastíněné, 

tak ulpívají v interpretačním vzduchoprázdnu.  

Pochybení formálního rázu (stylistické nedostatky, četné opakování stejných výrazů ve větách, 

překlepy), včetně občasných chybných přepisů některých perských termínů, považuji spíše za 

důsledek časové nouze při dokončování práce; text si ovšem zaslouží důkladnou revizi. 

Navzdory všem výše zmíněným nedostatkům musím konstatovat, že bakalantka pracovala zejména 

v poslední fázi přípravy práce velmi usilovně a podařilo se jí napravit mnohé z předchozích 

nedostatků práce. Jak již bylo řečeno výše, téma bylo poměrně náročné, zejména po metodologické 

stránce, a obávám se, že zmíněné nedostatky jsou důsledkem intenzivní finální práce na analýzách 

textů, kvůli níž pak zbývalo méně času na kritické zhodnocení celkového vyznění a závěrů práce, což 

je jistě škoda. Posuzovaná bakalářská práce v každém případě splňuje všechny formální i obsahové 

požadavky, a doporučuji ji proto k obhajobě. Práci hodnotím stupněm dobře. 

 

Zuzana Kříhová 

V Praze, 31. 8. 2020 

 

     

 


