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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřila na období stahování vojsk Severoatlantické aliance (NATO) 

z Afghánistánu. Cílem práce bylo zjistit, jak byl zobrazen konec války v Afghánistánu 

v České republice. Veteráni z tohoto konfliktu se o způsobu stahování vojsk vyjadřovali jako 

o absolutním selhání a ostudě doprovázené pocity bezmoci. Někteří politici, včetně 

amerického prezidenta Bidena, se o situaci přitom vyjadřovali jako o úspěchu. Byly vybrány 

dva online zpravodajské weby (iDNES.cz a Novinky.cz). K důkladnější analýze jsem kvůli 

množství obsahu zvolil období: 25. 08. 2021 - 31. 08. 2021. Pomocí klíčových slov jsem 

zkoumal, zda převažoval obsah pozitivní, negativní či neutrální. Výsledkem bylo zjištění, že 

negativní obsah převýšil obsah pozitivní. Negativní klíčové slovo „chaos” se u obou 

zpravodajských webů vyskytlo nejčastěji. Záměrem nebyla analýza stahování Armády ČR. 

Analýza se zaměřila na obsah, který se týká NATO. Obsah, který hodnotí působení Armády 

ČR, ale nehodnotí alianci jako celek, byl zařazen do kategorie – Neutrální. Seznámil jsem 

se s veškerým obsahem týkajícím se konce války v Afghánistánu na zpravodajských webech 

iDNES.cz a Novinky.cz za srpen a září 2021. Konflikt pozoruji a studuji již delší dobu, 

udržuji kontakt s veterány války v Afghánistánu a bedlivě jsem vyslyšel jejich názory 

ohledně konce konfliktu. Také jsem sledoval mezinárodní média ve vícero jazycích 

a soustředil jsem se především na způsob, kterým hodnotila působení vojsk NATO 

v Afghánistánu. Z těchto důvodů jsem se rozhodl analýzu doplnit o kapitoly, které jsem 

pojmenoval – Vlastní Interpretace. V této části jsem shrnul velké množství obsahu na 

zpravodajských webech iDNES.cz a Novinky.cz, týkajícího se konce války v Afghánistánu. 

Kapitoly s názvem – Vlastní Interpretace slouží jako doplněk k analýze období 25. 8. 2021-

31. 8. 2021.   

 

 

Abstract 

 

My bachelor thesis focused on the Afghanistan withdrawal of North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) forces. Veterans of this conflict heavily criticized the process of 

withdrawing troops. However, some politicians, including the American President Biden, 

labelled the withdrawal as a success. The purpose of my thesis is to determine how the 

Afghanistan withdrawal was portrayed in the Czech Republic. I selected two news websites 



 

 

(iDNES.cz and Novinky.cz). Due to the amount of content, I focused my analysis on a 

specific time period: 08.25.2021 - 08.31.2021. With the use of key words, I determined if 

the majority of content was positive, negative or neutral. My findings show that negative 

content exceeded positive content. The negative key word „chaos” was used most often on 

both news websites. The analysis is not focused on the withdrawal of Czech troops. The 

purpose is to analyze content concerning NATO. Content concerning the withdrawal of 

Czech forces was considered as neutral. Apart from the analysis I studied all content 

concerning the Afghanistan withdrawal on news websites iDNES.cz and Novinky.cz 

published during August and September 2021. Furthermore, I have observed the Afghanistan 

war and been in close contact with combat veterans, constantly receiving their opinion on 

the withdrawal process. I closely follow international media in multiple languages and 

specifically focused on the way the Afghanistan withdrawal was portrayed. Due to these 

reasons, I decided to complement my analysis with chapters I labelled – Personal 

Interpretation. The purpose of these chapters is to summarize content concerning the 

withdrawal process on news websites iDNES.cz and Novinky.cz. Chapters labelled – 

Personal Interpretation, complement the analysis of the specified time period: 08.25.2021 - 

08.31.2021. 
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Úvod 

Moje první představa o bakalářské práci byla souhrnně obsáhnout děj války v Afghánistánu, 

soustředit se na válku proti teroru jako na celek. Nicméně po důkladné úvaze jsem 

přehodnotil svůj záměr a zaměřil jsem se pouze na období stahování vojsk z Afghánistánu 

z toho důvodu, že toto období získalo velkou mediální pozornost. Nepouštěl jsem se do 

historie, ale rovnou do problematiky ohledně konce konfliktu v Afghánistánu. 

Během posledních ročníků na gymnáziu jsem jezdil do Alabamy v USA na předvojenské 

výcviky, které probíhaly v období letních prázdnin. Úspěšně jsem ukončil základní výcvik 

a pokročilý Ranger program, který selektuje kandidáty vhodné do speciálních operací. Také 

jsem absolvoval kurz vojenského medika, kde jsem obdržel mezinárodní certifikáty od 

American Red Cross. Většina mých instruktorů byli veteráni z války v Afghánistánu. Slyšel 

jsem velké množství názorů a zkušeností právě z tohoto konfliktu. S některými ze svých 

instruktorů jsem v kontaktu dodnes. Velmi se mě dotkly zprávy, které jsem se od nich 

dozvěděl z období konce války v této zemi. Mnoho z nich v tomto konfliktu přišlo o své 

kamarády a spolubojovníky (Američany, Afghánce a jiné příslušníky aliance). Dnes si je 

připomínáme jen díky černým kovovým náramkům, které nosí na zápěstí rukou. 

Pro tyto vojáky bylo těžké sledovat poslední dny konfliktu, kdy se USA stahovalo 

z Afghánistánu. V tuto dobu se šířily zprávy o tom, jak území, o které tak těžce bojovali, 

padá zpět do rukou Tálibánu rychlostí, kterou údajně nikdo nepředpovídal. Veteráni tohoto 

konfliktu se o způsobu stahování vojsk vyjadřovali jako o absolutním selhání a ostudě 

doprovázené pocity bezmoci. Přitom se někteří politici o situaci vyjadřovali jako o úspěchu, 

včetně amerického prezidenta Bidena. Cílem této práce bylo zjistit, jak byl zobrazen konec 

války v Afghánistánu v České republice. 

Válka proti teroru je termín, který popisuje globální kampaň v boji proti terorismu. Kampaň 

vedly Spojené státy v reakci na teroristické útoky 11. září 2001. Spojené státy a Velká 

Británie začaly letecké útoky na Tálibán a Al Kaída 7. října 20011. Odchod vojsk 

Severoatlantické aliance (NATO) začal 29. února 2020, poslední příslušník opustil zemi 

30.  srpna 2021. V Afghánistánu zůstalo velké množství zbraní. Pro představu mohu zmínit 

 
1 History – A Timeline of the U.S.-Led War on Terror [online]. History.com. Vydáno 1. 2. 2019 aktualizováno 

5. 5. 2021 [cit. 20. 1. 2022]. Dostupné na: https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline 



 

11 

 

22 174 vozidel Humvee, 110 vrtulníků, 60 transportních letadel (včetně typu C-130), 9 877 

RPG (granátomet), 549 188 kusů ručních palných zbraní, 16 035 kusů nočního vidění atd2. 

Zanechané kusy nočního vidění představují jeden z největších problémů. Pro nepřítele se 

jedná o obrovskou výhodu vlastnit takové vybavení. Mnoho techniky (různé laserové 

systémy) pracuje jen s pomocí nočního vidění. Dokonce na uniformách NATO bývají 

infračervené nášivky, které umožnují vojákům se v noci rozlišit od nepřítele. Je velmi 

náročné bojovat s Tálibánem, Al Kaídou a Islámským státem (ISIS) kvůli jejich 

schopnostem splynout s místní populací, orientovat se v domácím terénu a nerespektovat 

žádná pravidla zapojení (Rules of Engagement). Nyní jim byla poskytnuta stejná taktická 

výhoda a stejné zbraně. 

  

 
2 GAO analysis of Department of Defense (DOD) data GAO 17-667R [online]. Forbes.com. Vydáno 23.8.2021 

[cit.20.1.2022]. Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/adamandrzejewski/2021/08/23/staggering-costs--

us-military-equipment-left-behind-in-afghanistan/?sh=6ab904d741db 
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1. Média 

1.1. Historie válečných reportáží 

Vznik válečných reportáží se datuje na začátek 19. století, kdy William Crabb Robinson 

pokrýval napoleonské války pro The Times3. Za prvního moderního válečného zpravodaje 

se považuje William Howard Russell, který se proslavil pokrytím Krymské války (1854 

- 1856) pro deník The Times. Podle jeho slov „válečný zpravodaj nevyhnutelně zveřejní 

informace, které se někoho dotknou a urazí”4. Válečným zpravodajům se často nevyhnula 

velká kritika. Kritika se příliš nezměnila ani v 19. století. V knize Dispatches autor Michael 

Herr popisuje přezdívky válečných zpravodajů během války ve Vietnamu. Mezi nejčastější 

patřily „příznivci smrti, milovníci války a uctívači hrdinů”5. 

Technologické změny ovlivnily způsob prezentování válečné žurnalistiky - búrská válka je 

první „mediální válka“, válka ve Vietnamu je první „televizní válka“, válka v Perském zálivu 

v roce 1990 je první válka „v přímém přenosu“, Kosovo je první „internetovou válkou“6. 

V éře po studené válce, především na konci 80. let a na počátku 90. let, se rozvinulo okamžité 

televizní zpravodajství7. CNN se proslavilo tím, že vždy pokrylo aktuální světovou krizi 

z místa a vysílalo v živém přenosu – masakr na náměstí Nebeského klidu, pád Berlínské zdi, 

revoluce východní Evropy, válka v Perském zálivu a srpnový převrat v Sovětském svazu. 

Politici, analytici, stratégové a mediální odborníci identifikovali tzv. „CNN effect”. Jedná se 

o živé pokrytí události, které navádí k bezprostřednímu rozhodování nejsilnějších světových 

stran8. 

V dnešní době vznik sociálních sítí a jiných online platforem radikálně změnil svět 

zpravodajství. Mezi ně patří internetové blogy, Facebook, Twitter, Instagram a jiné. Můžeme 

však najít v historii jisté paralely k dnešním technologiím. Telegraf je médium, na které si 

málokdo vzpomene v době Twitteru, stojí však za žurnalistickou revolucí v 19. století. Bylo 

 
3 Roth, Mitchel. Encyclopedia of War Journalism, Grey House Publishing, 2015. ProQuest Ebook Central,  

 https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/3433018?accountid=15618. s. 314. 
4 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 s.1 
5 Herr, Michael (1978) Dispatches (London: Picador) 
6 WILLIAMS, Kevin. War correspondents as sources for history. Media history [online]. 2012, 18(3-4), 341-

360 [cit.10. 07.2022]. ISSN 1368-8804 
7 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 
8 Neuman, Johanna (1995) Lights, Camera, War! (New York, NY: St Martin’s Press) 
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možné pokrýt americkou občanskou válku především díky telegrafu, který vznikl ve stejnou 

dobu jako jiné dopravní a technologické inovace, které umožnovaly rychlejší přenos zpráv 

z první linie na titulní stranu9. Zpravodaj musel psát na omezené ploše, využívat specifickou 

interpunkci a znaky. Fotografie a pohyblivé záběry splňovaly klíčovou roli ve vizuální 

reprezentaci velkých konfliktů 20. století, přestože autenticita mnohdy i ikonických záběrů 

je často zpochybňována. Také rádio hrálo klíčovou roli v době druhé světové války, kdy lidé 

měli poprvé příležitost si poslechnout “zvuky války”. Vznik televize v 50. letech přinesl 

válku lidem do obývacích pokojů. Válka se stala ještě osobnější. Televize také představovala 

objektivní a nestranné médium, dnes je však autorita a nestrannost televizních médií častým 

terčem diskusí a debat10. 

1.2. Moderní válečné reportáže 

Sociální sítě a jiné online platformy ještě více propojily publikum a zprávy. Především je 

poskytují zcela novou rychlostí. Schopnost tohoto nového média publikovat materiál 

rychleji, zmocnit se zjevné autority, objektivity a umožnit lidem tvořit vlastní zprávy 

prezentuje silnou výzvu pro tradiční žurnalistiku do budoucna. Je zcela možné, že bude 

potřeba přehodnotit budoucnost válečných reportáží a obraz toho, kdo válečný zpravodaj 

skutečně je a kým by měl být11. 

Na konci 20. století se začal projevovat potenciál internetu a e-mailu. Pomocí těchto 

technologií se objevila zcela nová rozmanitost zdrojů dostupných pro uživatele internetu. 

Tento nový fenomén se dotknul i konfliktů, například války v Kosovu12. Znamenalo to, že 

se objevil mnohem větší výběr obsahu. Caryn James, pracující pro New York Times, 

argumentuje, že rozmanitost zdrojů dostupných pro americké publikum po teroristických 

útocích 11. září a nová 'válka proti teroru' poskytla hrozbu pro monopol velkých amerických 

televizních sítí, které ve stejnou dobu uvítaly obsah z internetu, který zaplnil informační 

vakuum13. Jako příklad se může uvést tzv. „bagdadský bloger”-Salam Abdulmunem, též 

 
9 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 s. 

75-85 
10 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 s. 

85-90 
11 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.86 
12 Fleming, Dan (2001) ‘The Kosovo Conflict on the Web: A Case Study’, in Fleming, Dan (ed.) Formations: 

A 21st Century Media Studies Text Book (Manchester: Manchester University Press), s. 116–19. 
13 Caryn James, ‘A public flooded with images from friend and foe alike’, The New York Times, 10 October 
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známý jako Salam Pax. Denně zveřejnoval posty o svém životě v Iráku před a po americké 

invazi v roce 2003. Jeho obsah zveřejnovaly světové zpravodajské agentury a brzo byl 

publikován ve formě knížky14. 

Sociální sítě mají také velký potenciál k tvorbě propagandy. Jako příklad lze uvést operaci 

Pillar of Defense, izraelský útok na Gazu, kdy civilisté z obou stran konfliktu hráli aktivní 

roli v tvorbě propagandy. Civilisté z celého světa šířili zprávy, blogy, příběhy, odkazy, 

fotografie a videa, které měly za cíl podpořit jejich postoj vůči konfliktu či znehodnotit jiné 

názory a zprávy z médií. Kromě fyzické války probíhala ve stejnou dobu tato psychologická 

válka15. Obsah na sociálních sítích je však efemérní, často prozatímní a anonymní. Jeho 

významnost může být signifikantní pouze v daný okamžik, kdy slouží jako okamžitá forma 

komunikace, instantní zdroj informací a jako kanál pro mobilizaci odporu16. 

Paul Mason však argumentuje, že uživatel sociálních médií dokáže odolat propagandě 

pomocí tzv. „networked consciousness” (sítového vědomí):  

Podle něj, v případě, že se na sociální síti vyskytne propaganda, okamžitě zapůsobí tzv. 

sítové vědomí milionů lidí, kteří propagandu odhalí. Podle Paula Masona působí lidé na 

sociálních sítích stejně jako bíle krvinky proti infekci v lidském těle. Pravda, či něco co je 

blízké pravdě, vytrvá mnohem déle než dezinformace17. 

V rozhovoru pro publikaci - The War Correspondent vzpomínal Alex Thomson z Channel 4 

News na své zpravodajské pokrytí bombových útoků na Londýn v červenci 2005. Poprvé 

získal téměř okamžitě záběry z místa činu skrz video poskytnuté z mobilu kolemjdoucího. 

V dnešní době, kdykoliv se něco stane, například válka, revoluce či podobný útok jako na 

Londýn, okamžitě očekáváme, že někdo někde na svůj mobilní telefon situaci nahrál či 

zachytil nějakou část. Jako příklad také uvádí konflikty v Iráku a Afghánistánu, kde žije 

 

2001 
14 Pax, Salam (2003) The Baghdad Blog (London: Atlantic Books/Guardian) 
15 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.85-95 
16 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.89 
17 Mason, Paul (2013) Why it’s Still Kicking off Everywhere: The New Global Revolutions, 2nd edition 

(London: Verso) s.77 
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velké množství rodin, které zažily bolest a trápení kvůli ztrátě svých blízkých a zaslouží si 

za to naši pozornost18.  

Sociální média poskytnou výzvu vůči státní represi, ale také vůči autoritě a prvenství 

mezinárodních tradičních médií a oficiálnímu diskurzu19. Paul Mason argumentuje tím, že 

pro aktivisty, politiky a osoby pohybující se v samotné žurnalistice se tradiční média 

vyskytují mezi sekundárními zdroji, zatímco sociální média se stávají primárními zdroji20. 

1.3. Afghánistán a Irák 

S válkou v Afghánistánu a Iráku jsou spojené termíny embedded reporter, embed system 

a někdy embedded media. Jde o systém, kdy je válečný reportér zařazen mezi jednotky na 

zemi a je mu umožněn přístup k vojákům a velení. Tento koncept vznikl v poslední fázi 

války v Bosně a Hercegovině. Během operace OSN UNPROFOR (United Nations 

Protection Force) v čele s americkou armádou byl vymyšlen způsob, jak by jim média mohla 

pomoct. Generál velící americkému sektoru v Bosně, William L. Nash, měl tři primární cíle, 

kterých chtěl dosáhnout pomocí médií. 1. Získat podporu americké veřejnosti k provedení 

operace. 2. Udržet morálku vlastního vojska. 3. Získat podporu pro dodržování Daytonské 

mírové dohody21. Jeho vojenští stratégové na základě těchto podmínek vymysleli tzv 

‘embedded media’, koncept, který byl méně omezující. Reportéři (přibližně 40) doprovázeli 

vojáky na zemi po dobu dvou týdnů s téměř neomezeným přístupem22. Cílem bylo poukázat 

na transparentnost operací a na odhodlání splnit cíle. Generál Nash se nevyjádřil k tomu, jak 

jeho strategie pomůže správě informací, cenzuře a propagandě. Potenciál k takovému využití 

této strategie se uplatnil a vyzkoušel v Afghánistánu v roce 2001 a v Iráku v roce 2003. 

Bryan Whitman, úředník veřejné správy Pentagonu, později přiznal, že mnoho diskusí 

 
18 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.88 
19 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.89 
20 Mason, Paul (2013) Why it’s Still Kicking off Everywhere: The New Global Revolutions, 2nd edition 

(London: Verso) 
21 Nash, William L. (1998) ‘The Military and the Media in Bosnia’, Harvard Inter-national Journal 

Press/Politics, Vol. 3, No. 4, pp. 131–5 
22 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.141 
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o uskutečnění této strategie proběhlo ve spojení s válkou v Iráku. Podle Whitmana pečlivě 

plánovali postup v oblasti veřejné správy23. 

S válkou v Afghánistánu a Iráku je nejvíce spojený embedded systém a pravidelné briefingy 

pro média, které se uplatnily již za první války v Perském zálivu. Sloužily k tomu, aby 

poskytly kontext probíhajícím operacím. Reportéři na zemi poskytují jen část pohledu, 

briefingy doplňují prázdné mezery a mohou podpořit propagandu24. Briefingy se řídily z 

města Doha v Kataru. Oficiální název byl ‘Freedom Briefings’ (briefingy svobody) a 

poskytovaly informace pro zhruba 700 novinářů. Dokument z produkce BBC s názvem „War 

Spin“ je však nazval „maximum imagery, minimum insight“ (v překladu – maximální 

představivost, minimální vhled do věci)25. Nehledě na koalici bylo z počátku konfliktu jasné, 

že americká armáda kontrolovala média. Briefingy byly tvořeny především pro americké 

televizní sítě jako CNN a NBC. Žurnalisti z těchto sítí zabírali místa v první řadě a jako 

první se dostávali k možnosti pokládat dotazy. Zástupci médií koaličních partnerů, včetně 

britských, seděli v dalších řadách. Novináři z Al Jazeera, Abu Dhabi TV a jiných médií 

Blízkého východu se většinou dočkali krátkých odpovědí na jejich často nepříjemné 

dotazy26.  

1.4. Válka proti teroru 

Teroristické útoky 11. září 2001 na Spojené státy americké otřásly světem a ovládly globální 

mediální pozornost. Záběry z útoků se neustále opakovaly na televizních obrazovkách 

a titulky v novinách situaci popisovaly jako útok na Spojené státy: „USA pod útokem' (The 

New York Times), 'Válka proti Americe' (Daily Telegraph), 'Válka přišla do Ameriky' (The 

Times), 'Deklarace války' (Guardian), 'Válečný akt' (The New York Post a USA Today). Ve 

Velké Británii The Sun popsal útoky se slovy: „Den, který změnil svět“, The Daily Mirror 

popsal situaci se slovy: „Válka proti světu“. Také se objevily titulky „Soudný den Ameriky“ 

(The Independent) a „Apokalypsa“ (The Daily Mail)27. Termín „válka proti teroru“ se 

 
23 Whitman, Bryan (2004) ‘The Birth of Embedding as Pentagon War Policy’ in Katovsky, Bill and Timothy 

Carlson (eds.) Embedded – The Media at War in Iraq: An Oral History (Guildford, CT: Lyon’s Press); pp. 

203–08 
24 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.143 
25 ‘War Spin: Saving Private Lynch’, Correspondent, BBC2, 18 May 2003 
26 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.147 
27 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 
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poprvé objevil 20. září 2001, kdy americký prezident George W. Bush mobilizoval americký 

lid proti nepříteli odpovědnému za útoky – světově rozšířené teroristické organizaci 

Al Kaída, kterou vedl vůdce Osama bin Laden. Nová „válka proti teroru“ vedla k začátku 

plošného bombardování výcvikových táborů Al Kaídy v Afghánistánu.  

Greg McLaughlin v publikaci The War Correspondent argumentuje, že s válkou proti teroru 

jsou spojeny tři důležité body. 1. Termín „válka proti teroru“ je podle autora důležitou 

součástí propagandistické kampaně s cílem posílit americký vliv na Blízkém východě. 

2. Další země si osvojily stejný termín k ospravedlnění použití síly vůči vnitřním hrozbám 

a nacionalistickým povstáním (například: Rusko v Čečensku, Izrael v Gaze). 3. Velké 

množství západních médií věřilo všemu bez kritického přezkoumání28. 

Dokumentarista Adam Curtis poskytuje kritický pohled na „válku proti teroru“ v jeho filmu 

„The Rise of the Politics of Fear“ (Vzestup politiky strachu), konkrétně ve třetí sérii 

s názvem „The Power of Nightmares“ (Síla nočních můr) argumentuje, že se jedná 

o obrození konceptu studené války. Podle Curtise proběhla snaha rozdělit svět na dobro 

a zlo. Tato nová válka se však bojovala proti přízraku, ne proti jiné zemi. Podobně jako jiní 

kritici, například Jason Burke (2004), i Curtis zpochybňuje koncepci Al Kaídy jakožto 

světové teroristické organizace, která je kontrolována a financována jedním mužem, 

Osamou bin Ladenem. Trvá na tom, že Al Kaída je spíše pohled na svět, který inspiruje 

rozmanité politické a militantní islámské skupiny v Africe, na Blízkém východě a Asii. Dále 

argumentuje, že existence Al Kaídy spočívá v odkazu spojenectví se Západem a podpory 

proti sovětské okupaci Afghánistánu v 80. letech29. 

Kritici dále argumentují, že mediální pokrytí útoků 11. září 2001 bylo součástí propagandy 

s cílem prezentovat spektákl násilí a destrukce, který měl vštípit strach mezi publikum 

globálních médií30. Croft a Moellerová také argumentují, že cílem bylo redefinovat 

dominantní politický diskurz31. Dále Liebes a Kampf argumentují, že automatické 

 

s.191 
28 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.192 
29 Burke, Jason (2004) Al Qaeda: The True Story of Radical Islam 
30 Kellner, Douglas (2005) Media Spectacle and the Crisis of Democracy: Terrorism, War and Election Battles 

s.25-75 
31 Croft, Stuart (2006) Culture, Crisis and America’s War on Terror (Cambridge: Cambridge University Press)  

  

Moeller, Susan D. (2004) ‘A moral imagination: the media’s response to the war on terrorism’, in Allen, Stuart 

and Barbie Zelizer (eds) Reporting War: Journalism in Wartime (London: Routledge), pp. 59–76 
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a univerzální využití tzv. Breaking News (nejnovější zprávy) povýšilo teroristy na status 

celebrit32. Teorie, že média slouží jako distributor propagandy i teroristických organizací, 

byla mnohokrát debatována a je náročné ji dokázat. Předpokládá, že teroristické útoky, které 

jsou prezentovány v televizi, automaticky přenáší moc do rukou aktérů. Moc, která však 

rozhoduje o tom, co je teroristický útok a kdo je terorista, neleží v rukou lidí, kteří jsou 

označováni za teroristy. Reakce na útoky 11. září ze strany administrativy amerického 

prezidenta Bushe se zakládaly na rétorice „války proti teroru“, na vojenské přítomnosti 

v Afghánistánu a Iráku a na množství bezpečnostních opatření po celém světě. Jedná se také 

o efektivní způsob, jak vmístit strach a podezíravost mezi lidi. Dále mohou též vyprovokovat 

touhu k násilné odvetě33.   

Akademici argumentují o tom, že termín “válka proti teroru” je jen označení, které 

ospravedlňuje agresivnější zahraniční politiku. Jako jeden z možných příkladů uvádí invazi 

Iráku, kdy americká vláda oprávnila konflikt v rámci 'války proti teroru'34. To, kde se nachází 

pravda, je na rozhodnutí čtenáře. Většina občanů nemá přímé spojení na vládu, spoléhají se 

na jiné zdroje informací, které představují agendy národních, státních a místních vládnoucích 

orgánů. Masová média hrají důležitou roli v zavádění veřejné agendy. Podle Waltera 

Lippmana lidé nejsou pasivními příjemci zpravodajských médií, ale aktivně vytvářejí vlastní 

pohled na realitu, přestože je omezují informace dostupné z masových médií a jiných zdrojů. 

Walter Lippmann byl první autor, který se zabýval konceptem nastolování agendy. Ve své 

práci vycházel z teze, podle níž jsou zpravodajská média okny do světa ležícího mimo naši 

zkušenost a určují kognitivní mapu našeho světa. Ve své knize „Public Opinion”35 psal 

o tom, že zprávy a pravda nejsou to samé a je potřeba je rozlišovat. „Zprávy označují událost, 

pravda odhaluje skrytá fakta”36. Média ovlivňují veřejné mínění i v případě zahraniční 

politiky. V knize „The People`s Choice”37 od Paula Felixe Lazarsfelda, který zkoumal 

 
32 Liebes, Tamar and Zohar Kampf (2004) ‘The PR of Terror: How New-style Wars Give Voice to Terrorists’, 

in Allen, Stuart and Barbie Zelizer (eds.) (2004) Reporting War: Journalism in Wartime (London: Routledge) 

s.81 
33 McLaughlin, Greg - The War Correspondent, Pluto Press, 2016, pp. i–vi. JSTOR, ISBN 9781783717583 

s.194 
34 Robinson, Piers. 2017. “The Role of Media and Public Opinion.” In Foreign Policy: Theories,    

 Actors, Cases, edited by Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. 2nd ed. Oxford University Press 
35 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Přeložil Ladislav KÖPPL. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-

0939-3 
36 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Přeložil Ladislav KÖPPL. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-

0939-3 
37 BERELSON, Bernard, Paul Felix LAZARSFELD a Hazel GAUDET. The people's choice: how the voter 

makes up his mind in a presidental campaign. New York: Columbia University Press, 1965, 
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veřejné mínění, jsem se setkal s názorem, že na lidi působí efekt autority. Tedy pokud jim 

autor sděluje informaci prostřednictvím médií, automaticky ji považují za pravdivou38. 

Začíná to být komplikované v případě, kdy se zveřejnují například komentáře. V jednom 

komentáři může být autorem politolog a v druhém válečný veterán. Oba mohou mít velmi 

rozlišný pohled na konkrétní problematiku. V příkladu vzdávání se afghánské armády se 

může politolog spíše zaměřit na hodnoty, za které bojovala, válečný veterán se spíše zaměří 

na připravenost, logistické problémy atd. Je potom na čtenáři vybrat názor, se kterým se více 

„ztotožní”. 

Rozhodl jsem se zakončit kapitolu se slovy Waltera Lippmanna z roku 1967, kdy v článku 

„Peace talks thwarted by matter of semantics“ (Mírová jednání zmařena sémantikou) 

komentoval využití sémantiky propagandy k tomu, aby omezila veřejné pochopení mírového 

jednání ve Vietnamu. Podle Lippmana, si musíme pamatovat, že v době války, se vše, co je 

řečeno na straně nepřítele, vždy považuje za propagandu, a to, co je řečeno na naší straně 

fronty, vždy stojí za pravdou, spravedlností, lidskostí a touhou po míru39. 

1.5. Média a válka 

V období válečných konfliktů využívají vlády různé nástroje propagandy. Podle pramene 

„Propaganda: History of a Word” (Propaganda: Dějiny slova) se termín propaganda objevil 

poprvé v roce 162240. Jednalo se o propagandu ve formě Úřadu pro propagaci víry 

(Congregatio de propaganda fide), vedenou papežem Řehořem XV. Jednalo se snahu vrátit 

protestanty zpět ke katolické církvi. Uvádí se několik typů propagandy, a to propaganda 

ideologická, vojenská, diplomatická, kulturní, etnická, ekonomická, vzdělávací, náboženská 

a morální41. Samotný pojem propaganda má mnoho možných definic. Podle Centra proti 

terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky definujeme propagandu 

jako „systematické šíření informací a myšlenek, především neobjektivním nebo zavádějícím 

způsobem, za účelem prosazování nebo podpory politické kauzy nebo názoru“. V aktuálním 

kontextu mezinárodního vývoje je pojem propaganda nejčastěji spojován s politickým 

 
38 BERELSON, Bernard, Paul Felix LAZARSFELD a Hazel GAUDET. The people's choice: how the voter 

makes up his mind in a presidental campaign. New York: Columbia University Press, 1965, 
39 Walter Lippmann, „Peace talks thwarted by matter of semantics“, The Free Lance Star, 11 January 1967, p.4 
40 Fellows, Erwin W. „Propaganda: History of a Word.” American Speech, vol. 34, no. 3, 1959, pp. 182–89. 

JSTOR, https://doi.org/10.2307/454039. Accessed 22 Jul. 2022. 
41 Cole, R. (1998). Encyclopaedia of Propaganda (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315704814 
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přesvědčováním a psychologickou válkou – ta je definována jako použití propagandy proti 

protivníkovi s cílem zlomit jeho vůli bojovat nebo se bránit, případně jej naklonit vlastní 

pozici. Propaganda může být využívána různými aktéry, v různých kontextech a pro různé 

účely, přičemž nástroje propagandy se neustále vyvíjejí”42.   

Publikace Propaganda and Persuasion od autorů Gartha S. Jowetta a Victorie O` Donnell 

popisuje mobilizaci veřejného mínění na příkladu první války v Perském zálivu v roce 1991. 

Během konfliktu bylo celosvětové publikum ovlivňováno masivní propagandistickou 

kampaní ze všech stran války43. Klíčové ideologické slovo Spojených států amerických je 

„svoboda”. V propagandě proti nepřátelům Spojené státy prohlašovaly, že „totalitární irácká 

diktatura” se pokoušela zničit „svobodný demokratický” Kuvajt44. Rozsáhlá manipulace 

veřejného mínění probíhala i na straně propagandistické kampaně Saddáma Husseina. 

Hussein například prohlašoval, že „Kuvajt úmyslně poškodil Irák krádeží ropy, Kuvajt byl 

historicky součástí Iráku, americké jednotky pily alkohol a jedly vepřové maso na svatém 

území islámu”45.   

V publikaci Propaganda and Persuasion můžeme nalézt deset kroků, jak analyzovat 

propagandu. „1. Ideologie a účel propagandistické kampaně. 2. Kontext. 3. Určení 

propagandisty. 4. Struktura propagandistické organizace. 5. Cílová skupina. 6. Techniky 

využití médií. 7. Speciální techniky vedoucí k maximálnímu účinku. 8. Reakce publika na 

různé techniky. 9. Anti propaganda. 10. Účinky a vyhodnocení”46. 

Propaganda and Persuasion definuje propagandu Spojených států jako kombinaci 

ideologické a vojenské propagandy. Model procesu propagandy podle publikace je 

interaktivní, cyklický a lze propagandu definovat podle následujících bodů: „1. Propaganda 

je tvořena silnými a vlivnými spojenci. 2. Propaganda plní informační funkci, říká lidem, 

o čem mají přemýšlet a jak se chovat. 3. I když je zjevné, že sdělením je propaganda, lidé na 

ni reagují příznivě. Propagandistická komunikace nemusí nutně zneškodnit reakci lidu, 

 
42 MVČR, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám – Definice dezinformací a propagandy [Online] [cit. 

5.7.2022] Dostupné na: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx 
43 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s.300 
44 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s. 301 
45 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s.302 
46 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s.272 



 

21 

 

zvláště když je sdělení u veřejnosti významné. 4. Lidé se v reakci na propagandu rozdělují 

na opoziční tábory. Média přinášejí informace a komunity odpovídají okamžitou reakcí. 

5. Moderní technologie se stávají mocnými spojenci propagandistů. 6. Externí propaganda 

může být vytvořena pro interní potřeby. 7. Propaganda nemusí být spojená se zlem, může 

být vyhodnocena v rámci vlastního kontextu podle aktérů a účelu.”47.   

Propagandisté se snaží kontrolovat propagandu dvěma způsoby: 1. Kontrolují média jako 

zdroj distribuce informací. 2. Prezentují zkreslené informace od zdroje, který je přitom 

vydáván jako důvěryhodný48.  

Propaganda je často spojována s kontrolou veřejného mínění. Publikace uvádí čtyři postoje, 

které veřejné mínění může zaujmout: 1. Všeobecné mínění jako podpora pro instituci, 

politický systém či režim. 2. Skupinová loajalita a identifikace. 3. Preference publika pro 

vybrané vůdce. 4. Intenzivní veřejné mínění, které se týká veřejných otázek a aktuálních 

témat49. 

Propagandista je také ovlivněn prostřednictvím narážek na historické osobnosti, metody a 

impulzy. Démonizace osoby Saddáma Husseina po teroristických útocích 11. září 2001 lze 

uvést jako příklad. Poprvé napadl Irák George Bush starší a další útok provedl v roce 2003 

jeho syn George W. Bush. Zdůvodněním druhé války v Zálivu byly zbraně hromadného 

ničení a snaha Saddáma Husseina je získat a zopakovat útoky 11. září. Mezi další důvody 

patřila Husseinova podpora terorismu a obava, že by mohl teroristické skupině dodat zbraně 

hromadného ničení.  

Důležitým kritériem je výběr médií, pomocí kterých propagandista šíří informace. Média 

kontrolují komunikované sdělení a propagandista určuje cílovou skupinu. Tradičním cílem 

 
47 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s.45 
48 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s.45 
49 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992   
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propagandy je masová veřejnost, moderní forma propagandy se však často zaměřuje na 

názorové vůdce, které mohou představovat profese uznávané veřejností50.  

1.6. Média a strach 

Historicky byl nepřítel během konfliktu často zobrazován jako zvíře, které propaganda 

démonizuje. Metafory o vyhlazení škůdců byly běžné v propagandě nepřátelských stran 

například během druhé světové války. V moderní době se pracuje především s hrozbou 

teroristických útoků na civilní obyvatelstvo a ohrožení národní bezpečnosti. Na příkladu 

amerických médií podle profesora Davida L. Altheidea, dominuje zločin a strach většině 

amerického tištěného zpravodajství a televizních reportáží. Altheide tvrdí, že popularita 

zločinu vzniká ze strachu. Zločin následně vytváří diskurz strachu. Můžeme ho definovat 

jako persuazivní komunikaci, symbolické povědomí a očekávání, že nebezpečí a risk jsou 

součástí našeho každodenního života. Persuazivní populární kultura v masových médiích 

dnes pohlcuje náš každodenní život. Zneužívá ji mnoho autorit včetně politiků, kteří 

podporují vlastní propagandu v otázkách národní bezpečnosti a politiky51. Důsledkem je 

persuazivní  posedlost strachem, kterou způsobilo zpravodajské pokrytí teroristického útoku 

na Spojené státy 11. září 2001. Situaci často zneužívají politici, kteří se snaží rozšířit svůj 

vliv52.   

  

 
50 Jowett, Garth, and Victoria O'Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 

1992 s. 274-290 
51 ALTHEIDE, David, L.: Terrorism and the Politics of Fear. AltaMira Press, 2006. 264  

 s. ISBN 978-0759109186. 
52 ALTHEIDE, David, L.: Terrorism and the Politics of Fear. AltaMira Press, 2006. 264   

 s. ISBN 978-0759109186 
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2. Kontext k stahování vojsk v Afghánistánu 

2.1. Afghánská národní armáda 

Jak je možné, že v Afghánistánu zůstalo takové množství vojenského vybavení? Afghánistán 

padl za 11 dní53. Americká výzvědná služba předpokládala, že Afghánistán padne za 30-90 

dní54. Předešlá věta vyvrací argument, že se zbraně nechaly pro afghánskou armádu (ANA-

Afghan National Army). Jelikož nezáleží na tom, jestli Afghánistán padl za 11 či 90 dní. 

Výzvědná služba věděla, že Afghánistán padne a že zbraně zůstanou v rukou Tálibánu. 

Během odchodu vojsk přicházely zprávy ze Západu o tom, že Afghánistán padne do tří 

měsíců. Je tedy rozumné bojovat do posledního muže a riskovat život, jestli Tálibán stejně 

vyhraje za tři měsíce? 

Nesmíme zapomenout, že NATO už afghánským vojákům neposkytovalo leteckou 

a logistickou podporu. Mnoho zbraní pro afghánskou armádu nelze používat bez logistické 

podpory NATO. Myslím si, že jediné, co afghánská armáda potřebovala, byla silná pěchota, 

vozidla a dělostřelectvo k tomu, aby úspěšně bojovala s Tálibánem. Dle mého názoru byla 

armáda vyzbrojena příliš moderním a složitým vybavením, za které výrobci zbraní 

a vojenské techniky utržili nemalé peníze po dobu celé války. Vím, že se jedná 

o kontroverzní a nepopulární téma. Jako zdroj podporující můj argument považuji finanční 

částky, se kterými dodavatelé zbraní a techniky pracují. Společnost Lockheed Martin 

Corporation je největší dodavatel vojenské techniky na světě. Tato společnost z USA v roce 

2017 vydělala 44,9 bilionů dolarů. Téměř dvojnásobek, co druhý největší výrobce Boeing. 

Lockheed Martin dodává vojenská letadla včetně typu F-16, F-22 a F-35, také dodávají lodě 

a raketové systémy. Výdělek pro tuto společnost údajně ještě vzrostl ve fiskálním roce 2018, 

 
53 USA Today – What happened in Afghanistan: What we know about its collapse, Taliban takeover, 

evacuations [online] USA Today.com. [cit. 20. 1. 2022]. Dostupné na: 

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/08/23/what-happened-afghanistan-how-country-fell-

taliban/8235608002/ 
54 Mellen, R. The shocking speed of the Taliban’s advance: A visual timeline [online] Washington Post.com. 

Vydáno 16. 8. 2021 [cit. 21. 1. 2022]. Dostupné na: 

https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/16/taliban-timeline/ 
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kdy se jí podařilo získat smlouvu za 22,7 bilionů dolarů na výrobu 106 letadel typu F-35 pro 

americkou armádu a dalších 89 pro spojenecké armády55. 

Měli bychom tedy označovat afghánské vojáky za zbabělce? Je potřeba brát v potaz, že se 

jim velení vypařilo, neměli žádnou leteckou podporu, neměli logistickou podporu pro údržbu 

vojenské techniky a žádné náhradní díly. Mezi největší problémy afgánského velení patřila 

korupce. I samotný počet vojáků a příslušníků policie byl nejasný. Začali se objevovat 

vojáci, kterým se říkalo „ghost soldiers”. Jednalo se o příslušníky afghánské armády, kteří 

padli či nikdy nesloužili v armádě. Přesto za ně velitelé pobírali výplaty a jiné dávky. 

Odhaduje se, že takových „neexistujících” vojáků bylo přes 300 00056. Afghánský plukovník 

Hanif Rezai uvedl v rozhovoru pro Sky News, že se korupce vyskytovala téměř na všech 

pozicích a skrz celou afghánskou armádu. „There was a very comprehensive corruption 

throughout the ranks, and throughout the army, if I were to sit and give you examples, there 

will be many, many examples, I could quote things about fuel, food, salaries.” (Korupce se 

nacházela ve všech pozicích a skrz celou armádu, kdybych si měl sednout a vyjmenovat 

všechny příklady, bylo by to mnoho, mnoho příkladů, mohl bych citovat záležitosti ohledně 

paliva, jídla, výplat).57. Přitom zprávy od americké rozvědky informovaly o problému 

s korupcí po dobu celé války, dokonce ji označovaly jako klíčový důvod, proč by celá 

operace mohla selhat. 

2.2. Perspektiva 

31. srpna 2021 agentura Reuters zveřejnila telefonní rozhovor mezi americkým prezidentem 

Bidenem a afghánským prezidentem Ghanim upozorňujícím na to, že čelí plnohodnotné 

invazi, která je doplněna o mezinárodní teroristy. Rozhovor proběhl 23. července 2021. 

Prezident Biden přiznal, že zprávy z Afghánistánu nevypadají dobře. V rozhovoru mě 

zaujalo, jak používá slovo „perspektiva”. Zdůrazňoval, že je potřeba změnit perspektivu, 

tedy pohled na danou situaci. Působí to na mě jako zcela nová metoda jak vyhrát válku. Stačí 

 
55 Stebbins, S.; Comen, E. Military spending: 20 companies profiting the most from war [online] USA 

Today.com. [cit. 21. 1. 2022]. Dostupné na: https://eu.usatoday.com/story/money/2019/02/21/military-

spending-defense-contractors-profiting-from-war-weapons-sales/39092315/ 
56 BBC – Afghanistan’s ghost soldiers undermined fight against Taliban – ex-official [online] BBC.com. 

Vydáno 10. 11. 2021 [cit. 21. 1. 2022]. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/world-asia-59230564 
57 Magnay, D. Afghanistan: 'Corruption from day one' - Afghan colonel now in hiding on who he blames for 

return of the Taliban [online] news.sky.com. Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 24. 1. 2022]. Dostupné na: 

https://news.sky.com/story/afghanistan-corruption-from-day-one-afghan-colonol-now-in-hiding-on-who-he-

blames-for-return-of-the-taliban-12394903 
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změnit perspektivu? Slova od prezidenta Bidena zní jasně: „And there’s a need, whether it 

is true or not, there is a need to project a different picture.” (Máme potřebu, ať je pravdivá, 

čí nikoli, je potřeba promítnout na věc jiný pohled)58.  

Po invazi Tálibánu se vyskytly zprávy o tom, že prezident Ghani opustil Afghánistán 

s částkou přesahující 150 milionů dolarů v hotovosti. Nikita Ishchenko, mluvčí Ruské 

ambasády v Kábulu, informoval reportéry o tom, že naplnil čtyři auta penězi a odletěl 

vrtulníkem. Podle jeho slov se jim nepodařilo s penězi vzlétnout a museli část nechat na 

letišti: „They tried to stuff another part of the money into a helicopter, but not all of it fit. 

And some of the money was left lying on the tarmac." (Snažili se nacpat další část peněz do 

vrtulníku, ale ne všechno se jim vešlo. Část zanechali ležet na asfaltu)59. 

President Ghani vystudoval v USA, pracoval pro Organizaci spojených národů (UN) 

a Světovou banku (World Bank). Je autorem knížky: Fixing Failed States, na kterou 

Publishers Weekly vydalo recenzi. Publishers Weekly je americký týdenní odborný 

zpravodajský časopis zaměřený na vydavatele, knihovníky, knihkupce a literární agenty. 

Tento časopis vychází nepřetržitě od roku 1872 a nese slogan „The International News 

Magazine of Book Publishing and Bookselling“. Recenze kritizuje autory za to, že se příliš 

spoléhají na teorii managementu, na abstrakce a na zažité “pravdy” z obchodních škol. Podle 

recenze se příliš zaměřují na ekonomickou domýšlivost a nevyjadřují se rozsáhle k tématu 

potlačení násilí a bezpráví. Místo toho se zaměřují na strategie globalizace vybrané z Irska, 

Singapuru a Oregonu. Tedy z oblastí, které nejsou „failed states”60. 

2.3. Letecká evakuace 

Evakuace z Afghánistánu byla letecká a probíhala z letiště v hlavním městě Kábulu. Jednalo 

se o velmi chaotický proces, který vyvrcholil ztrátou 13 vojáků NATO a přes 160 

afghánských civilistů. Útok způsobil sebevražedný atentát za pomoci výbušné vesty. 

K útoku se přihlásila teroristická skupina ISIS-K (Islamic State-Khorasan Province). O tom, 

 
58 Reuters – Excerpts of call between Joe Biden and Ashraf Ghani July 23 [online] Reuters.com. Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 24. 1. 2022]. Dostupné na: https://www.reuters.com/world/excerpts-call-between-joe-biden-

ashraf-ghani-july-23-2021-08-31/ 
59 Yang, S.; Shelton, T. Reportedly fleeing with 'helicopter full of cash', how did Ashraf Ghani fail to 'fix' 

Afghanistan? [online] ABC news. Vydáno 4. 9. 2021 [cit. 24. 1.2022]. Dostupné na: 

https://www.abc.net.au/news/2021-09-05/afghanistan-us-ashraf-ghani-cash-escape/100422502 
60 Publishers Weekly – Fixing Failed States [online] publishersweekly.com. Vydáno 3. 3. 2008 

[cit. 26. 1. 2022]. Dostupné na: https://www.publishersweekly.com/978-0-19-534269-7 
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že atentát proběhne, se vědělo již dopředu. Dokonce probíhalo odpočítávání ve velitelském 

centru. Vojáci na zemi žádali velení, aby jim bylo umožněno posunout obranný perimetr 

a lépe se připravit na útok. Místo toho dostali rozkaz uklízet odpadky na letišti a přemalovat 

všechny nápisy, které by Tálibán mohl považovat za ofenzivní61. Je důležité zmínit, že první 

obranný perimetr zajištoval Tálibán. Tedy vojáci se spoléhali na nepřítele, se kterým 

bojovali téměř dvacet let, aby je ochránil. 

Z taktického odchodu se stala největší záchrana rukojmích v historii. 

Vojska NATO měla k dispozici několik velkých leteckých základen v Afghánistánu. Jako 

například Bagram či Jalalabad. Bagram založila sovětská vojska během invaze roku 1979. 

Tato základna byla strategicky velmi dobře umístěna a není divu, že ji NATO využívalo. 

Otázkou je, proč se před leteckou evakuací opustila tak strategicky výhodná základna? Přímo 

od veteránů jsem slyšel názor, že Bagram by se mnohem lépe ubránila než letiště v Kábulu.   

Evakuace neprobíhala efektivně. Je zřejmé, že velení nejednalo podle situace na zemi. 

Nabízelo se řešení vyslat jednotky rychlé reakce a vzít si Bagram zpět. Vyslat útočné 

jednotky pro všechny evakuované osoby a celou operaci ukončit až bude opravdu konec. 

Vojska by odešla, až by dostala evakuované osoby domů a nerespektovala by časovou osu, 

kterou udělil Tálibán. Takové radikální řešení nemělo mezi politiky velkou popularitu. 

Priorita byla spíš stáhnout vojska a co nejméně poškodit reputaci. Celá evakuace probíhala 

v duchu toho, že se bude jen sledovat, jak to vše proběhne bez větších zásahů. Jednodušší 

řešení bylo nedělat nic. 

Také existovala možnost v Afghánistánu zanechat několik tisíc vojáků a leteckou podporu. 

Mohlo to pomoct udržet zemi ve stabilním stavu a zabránit Tálibánu se dále rozšiřovat. 

Vypadá to však, že myšlení velení NATO bylo stáhnout veškeré vojáky a zapomenout na 

celou situaci. Především americká strana se podle mého názoru řídila podle obrazu z roku 

1975. V tomto roce se Američané stáhli ze Saigonu bez větších následků pro administrativu 

Geralda Forda. Na základě těchto zkušeností si mysleli, že by stažení z Afghánistánu měli 

 
61 Moore, M. Marines reportedly told to clean graffiti insulting Taliban at Kabul airport [online] New York 

Post. Vydáno 29. 9. 2021 [cit. 26. 1. 2022]. Dostupné na: https://nypost.com/2021/09/29/marines-told-to-

clean-anti-taliban-graffiti-at-kabul-airport-report/ 
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zvládnout také. Bohužel to vypadá, že za tuto katastrofu nikdo nenese zodpovědnost 

a někteří politici a média celou situaci popisují jako úspěch.   

Je neuvěřitelné, že nikdo nepředpovídal, že Afghánistán padne za 11 dní. Rozvědka 

absolutně selhala, když tvrdila, že Tálibán převezme Afghánistán nejdřív za 3 měsíce. Stejná 

rozvědka také magicky našla osoby zodpovědné za útok na letiště v Kábulu do 24 hodin. 

Respektive jen tvrdila, že našla, jelikož útok zabil skupinu nevinných civilistů.  

Celá situace byla velice chaotická. Mnoho lidí se ptalo, proč se nezničilo veškeré vybavení? 

A proč během evakuace v okolí nepadaly bomby? Důvod je prostý, jelikož měl Tálibán 

desítky tisíc rukojmích. 

2.4. Zodpovědnost 

Další klíčová otázka se týká toho, kdo ponese za celou kauzu zodpovědnost. Ozvalo se 

několik hlasů. Například podplukovník americké námořní pěchoty Lt. Col. Stuart Scheller 

Jr. se dožadoval toho, aby vyšlo na povrch, kdo nese zodpovědnost. Skončilo to pro něj 

vyhazovem z námořní pěchoty.   

2.5. Vnucená vůle 

Ze strategického pohledu působí vnucená vůle na národ jako výhodná taktika. 

Pravděpodobně to však skončí trápením, bojem, a nakonec veškeré snahy selžou. Lidská 

vůle by neměla být podceňována. Očekávání, že se podaří prosadit „západní pohled” na svět 

v takových zemích, je nereálné. Lidé by měli vidět pravdu z vlastního pohledu a pochopit, 

jaké výhody by případná změna přinesla. Takový přístup však západní země a velmoci 

nemívají, snaží se svoji ideologii, normativy a stereotypy vnutit. Lidé by měli na vlastní 

pohled vidět výhody svobody, výhody svobodného myšlení, a to by mohlo přinést kulturní 

změny. Změny by však neměly být vnucovány, měly by vznikat z vlastní mysli lidu. 

Velmoci se nepoučili z historie. Můžeme odkázat na válku ve Vietnamu, válku v Iráku, 

válku v Afghánistánu, sovětskou válku v Afghánistánu i na válku na Ukrajině, kdy se znova 

ukázalo, jak velmoci podceňují vůli lidu. 

  



 

28 

 

3. Stažení českých vojáků z Afghánistánu 

27. června 2021 přistál letoun Antonov AN-124 Ruslan na pardubickém letišti a přivezl 

posledních dvanáct českých vojáků a vybavení zpět do vlasti. Jednotka působila 

v Afghánistánu od února 2021 a jejím úkolem bylo zrušení české základny v Kábulu, přesun 

veškeré výzbroje, materiálu a techniky zpět do ČR po devatenáctiletém nasazení AČR 

(Armáda České republiky) v Afghánistánu. Součástí poslední skupiny, která byla stažena, 

bylo velitelství, polní chirurgický tým a zastoupení na velitelství mise. Plán stahování 

jednotek byl připravován řadu měsíců. Důležitou součástí byla dostupnost velkokapacitních 

přepravních letounů. Armáda ČR letouny využívá v rámci programu SALIS (Strategic 

Airlift International Solution). Před převozem odborná komise posoudila hodnotu a další 

využití materiálu a výzbroje. V tomto ohledu bylo jednání AČR hospodárnější než americké, 

která zanechala většinu materiálu a techniky po nasazení v zahraniční operaci na místě.  

„Odvezli jsme většinu materiálu, na místě zůstaly drobnosti jako vybavení budov, nábytek 

a další věci, které jsme předali místním partnerům, s nimiž jsme spolupracovali. Přivezli 

jsme přibližně 170 tun materiálu a k tomu jsme využili přepravní kapacity tří letounů Ruslan 

a letounu Airbus. Veškerý materiál si převezme Centrum podpory operací v Pardubicích-

Semtíně, kde se provede nejdřív jeho dezinfekce, a následně nezbytná obnova 

bojeschopnosti a provozuschopnosti. Poté bude předán útvarům k dalšímu využití.” 

zhodnotil velitel úkolového uskupení AČR podplukovník Michal Thon62. 

  

 
62 Podplukovnice Cyprisová, V. Čeští vojáci se vrátili z Afghánistánu do České republiky [online] AČR. 
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4. Armáda ČR v Afghánistánu 

Od roku 2002 se v Afghánistánu vystřídalo 1500 českých vojáků, někteří opakovaně. Na 

misi zemřelo 14 českých vojáků. AČR byla v Afghánistánu historicky poprvé nasazena 

v ostrých bojových operacích v těch nejsložitějších oblastech země. Těmi byly provincie 

Lógar, Wardak, Fajzabád nebo také Hílmand a Kandahár. Tyto území jsou známé především 

kvůli složitému terénu a tvrdé opozici. Jednalo se o nejdelší operační nasazení v historii 

AČR. V poměru nasazených vojáků a vojákyň na území Afghánistánu zaujímala Česká 

republika 6. až 8. místo z celkového počtu třiceti devíti koaličních států, které se do operací 

ISAF (International Security Assistance Force) či RS (Resolute Support) od roku 2002 

zapojily. Historicky první jednotkou byla 6. polní nemocnice působící v Kábulu63. 

„Jednotky AČR prověřily svoji připravenost a vycvičení v reálném boji. Ověřily v praxi 

naučené taktické postupy, vyzkoušely techniku, zbraně a vybavení. Na základě těchto 

zkušeností se změnily postupy vedení bojové činnosti na zemi i vzduchu (např. využití Scan 

Eagle), modernizovaly se zbraně (BREN), spojovací prostředky, uniformy, prostředky 

balistické ochrany a využívala se další vojenská technika (od UAZ, Landroveru přes IVECO, 

a dále Humvee, MRAP - Mine Resistant Ambush Protected, a Pandur). Letecké jednotky 

získaly zkušenosti v létání v extrémních vysokohorských podmínkách. Prověřily taktické 

postupy během výcviku místních pilotů. Lékaři uplatnili svoje zkušenosti v rámci válečné 

chirurgie (střelná poranění, po bombových útocích hromadné příjmy). V praxi se prověřil 

MEDEVAC (Medical Evacuation) a STRATEVAC (Strategic Evacuation), logistické 

jednotky prověřily schopnost zabezpečit vojska v extrémně složitých podmínkách”64. 

V Afghánistánu zůstala pouze jednotka vojenské policie KAMBA. Úkolem 10. jednotky VP 

KAMBA bylo ochraňovat a bránit objekty zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu 

(ZÚ ČR), dále pak osobní ochrana členů diplomatické mise při jejich výjezdech mimo ZÚ 

ČR”65. „Byla to neskutečná improvizace. Na to vás žádný výcvik nepřipraví."66 vzpomínal 

 
63 AČR- [Online] [cit.20. 3. 2022] Dostupné na: https://acr.army.cz 
64 AČR- [Online] [cit. 20. 3. 2022] Dostupné na: https://acr.army.cz 
65 AČR- 10. JEDNOTKA VOJENSKÉ POLICIE, ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR KÁBUL, AFGHÁNISTÁN 

[Online] Vydáno 16. 12. 2020 [cit. 20. 3. 2022] Dostupné na: https://mise.army.cz/aktualni-

mise/afghanistan/vp-kabul/9--jednotka-vojenske-policie--zastupitelsky-urad-cr-kabul--afghanistan-222864/ 
66 Ministerstvo obrany – Nikdy jsem nebyl na kurzu vyjednávání, říká velitel KAMBA. S Tálibánem dojednal 

předání spolupracovníků [Online] Vydáno 25. 8. 2021 [cit. 20. 3. 2022] Dostupné na: 

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nikdy-jsem-nebyl-na-kurzu-vyjednavani--rika-velitel-

kamba--s-talibanem-dojednal-predani-spolupracovniku-229574/ 
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vojenský policista, velitel jednotky VP KAMBA, na nejsilnější momenty záchrany 

zaměstnanců české ambasády v Kábulu, a především všech afghánských spolupracovníků z 

Ministerstvem obrany schváleného seznamu. S bojovníky Tálibánu o jejich předání jednal 

šest hodin. Během čtyř dnů naspal čtyři hodiny, téměř bez jídla a bez vody. Za českou 

evakuací stojí také on a jeho muži67. Velitel VP KAMBA věděl, že situace nebude dobrá, 

„Měli jsme vytipováno několik měst v okolí, která když padnou pod vládu Tálibánu, budou 

mít jeho bojovníci volnou cestu do Kábulu. Z nejbližšího města to bylo 30 kilometrů, což je 

otázka dvou hodin. Když jsme se dozvěděli, že toto město padlo, věděli jsme, že to nebude 

dobré. Proto jsme se začali připravovat na rychlejší opuštění ambasády”68. Velitel VP 

KAMBA také přiznal, že netušil, jak rychle Tálibán bude postupovat. Na otázku, jestli si byl 

vědom, jak rychle vše proběhne, odpověděl: „Vůbec ne. V sobotu 14. srpna ráno jsme měli 

běžnou poradu s velvyslancem, bavili jsme se o tom, jak bychom evakuovali místní 

zaměstnance, ale nic nenasvědčovalo tomu, že to přijde ještě ten den. Ve dvě odpoledne jsem 

měl schůzku se svým americkým protějškem. Povídali jsme si, že do konce srpna to v Kábulu 

všechno vydrží. Rozloučili jsme se a za půl hodiny mi volal, že ambasáda USA se začíná 

urychleně evakuovat”69.“ V průběhu cesty české evakuační kolony již na příjezdové cestě 

k letišti visely bílé vlajky s nápisem Tálibán. Česká ambasáda byla evakuována jako jedna 

z prvních. To nejhorší mělo teprve přijít. Za branami letiště se tísnily stovky lidí a bylo ještě 

potřeba evakuovat ze země místní zaměstnance ambasády. Velitel VP KAMBA situaci 

popsal následovně: „Museli jsme vymyslet, jak je odtamtud vytáhnout. Půjčili jsme si 

megafon a začali vyvolávat jména. Aby se brankou pro pěší – velká brána se otevřít nesměla 

a ani nemohla – dostali jen ti vybraní. Použili jsme stroboskop, který vás oslní a na chvíli 

paralyzuje. Namířili jsme do davu, natáhli ruku a jako králíka z klobouku vytáhli našeho 

člověka. Celou noc jsme objížděli jednotlivé brány a lidi tahali z davu. Zároveň jsme pořád 

 
67 Ministerstvo obrany – Nikdy jsem nebyl na kurzu vyjednávání, říká velitel KAMBA. S Tálibánem dojednal 

předání spolupracovníků [Online] Vydáno 25. 8. 2021 [cit. 20. 3. 2022] Dostupné na: 

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nikdy-jsem-nebyl-na-kurzu-vyjednavani--rika-velitel-

kamba--s-talibanem-dojednal-predani-spolupracovniku-229574/  
68 Ministerstvo obrany – Nikdy jsem nebyl na kurzu vyjednávání, říká velitel KAMBA. S Tálibánem dojednal 

předání spolupracovníků [Online] Vydáno 25. 8. 2021 [cit.20. 3. 2022] Dostupné na: 

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nikdy-jsem-nebyl-na-kurzu-vyjednavani--rika-velitel-

kamba--s-talibanem-dojednal-predani-spolupracovniku-229574/  

 

 
69 Ministerstvo obrany – Nikdy jsem nebyl na kurzu vyjednávání, říká velitel KAMBA. S Tálibánem dojednal 

předání spolupracovníků [Online] Vydáno 25. 8. 2021 [cit. 20. 3. 2022] Dostupné na: 

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nikdy-jsem-nebyl-na-kurzu-vyjednavani--rika-velitel-

kamba--s-talibanem-dojednal-predani-spolupracovniku-229574/  
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museli plnit úkol ochrany velvyslance. Vyčlenit řidiče, který vozil lidi od bran k terminálu, 

a dalšího, který zařizoval check-in a vstupy do letadel”70. 

  

 
70 Ministerstvo obrany – Nikdy jsem nebyl na kurzu vyjednávání, říká velitel KAMBA. S Tálibánem dojednal 

předání spolupracovníků [Online] Vydáno 25. 8. 2021 [cit. 20. 3. 2022] Dostupné na: 

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nikdy-jsem-nebyl-na-kurzu-vyjednavani--rika-velitel-

kamba--s-talibanem-dojednal-predani-spolupracovniku-229574/  
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5. Stažení vojsk NATO z Afghánistánu 

Je potřeba upozornit na to, že neodcházeli pouze Američané, ale i ostatní spojenci a členové 

koalice. 1. ledna 2015 začala nová operace s názvem Operation Freedom’s Sentinel společně 

s operací Resolute Support. Jednalo se o mise, které následovaly po operaci Enduring 

Freedom ve válce v Afghánistánu v rámci větší globální války proti teroru. Cílem bylo 

pokračovat v protiteroristických operacích a společně se spojenci NATO provádět výcvik 

a poradenství pro afghánskou armádu71. Tato fáze působení koaličních sil v Afghánistánu 

byla oboustranně projednána formou smlouvy SOFA (Status of Forces Agreement). 

Smlouva definovala pravidla a podmínky nasazení vojsk aliance v této operaci. Součástí byl 

i závazek podpory afghánské národní obrany72. Počty vojáků se určovaly na velmi nízkých 

úrovních. Proces snižování počtu vojáků byl však zpomalen ofenzívou Tálibánu v roce 2015 

a vznikem buněk teroristické organizace Islámský stát na území Afghánistánu. Odhady 

o délce mise přepokládaly délku do 3 let. V konci to bylo 6 let. Do této operace bylo zapojeno 

v počátku celkem 42 států, z tohoto 14 partnerských států NATO. 

5.1. Výzkumný problém 

Při informování o válečných konfliktech je veřejnost odkázána na média. Média rozhodují, 

o čem a jak budou přinášet informace pro veřejnost. Výzkumnou otázkou je: Převažoval na 

zpravodajských webech iDNES.cz a Novinky.cz obsah pozitivní, negativní či neutrální?  

Výzkum je zaměřený na období stahování vojsk NATO z Afghánistánu. Je důležité 

podotknout, že záměrem není analýza stahování českých vojsk. Analýza se zaměřuje na 

obsah, který se týká NATO. Obsah, který hodnotí působení českých vojsk, ale nehodnotí 

alianci jako celek, byl zařazen do kategorie – Neutrální. K důkladnější analýze jsem zvolil 

období 25. 8. 2021 - 31. 8. 2021, především kvůli tomu, že 30. 8. 2021 opustil Afghánistán 

 
71 Department Of Defense Office Of Inspector General – Lead Inspector General for Operation Freedom’s 

Sentinel I Quarterly Report to the United States Congress I January 1, 2021 - March 31, 2021 [Online] Vydáno 

14. 5. 2021 [cit. 24. 3. 2022] Dostupné na: https://www.dodig.mil/Reports/Lead-Inspector-General-

Reports/Article/2620963/lead-inspector-general-for-operation-freedoms-sentinel-i-quarterly-report-to-th/  
72 NATO – Status Of Forces Agreement [Online] [cit.1.4.2022] Dostupné na: 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20141216_140913-SOFA-en.pdf 
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poslední voják aliance a 26. 8. 2021 proběhl sebevražedný atentát na letiště v Kábulu, kde 

probíhala evakuace.  

Důkladná analýza je zaměřena na období 25. 8. 2021 - 31. 8. 2021, také jsem se však 

seznámil s veškerým obsahem týkajícím se konce války v Afghánistánu na zpravodajských 

webech iDNES.cz a Novinky.cz za srpen a září 2021. Konflikt pozoruji a studuji již delší 

dobu, udržuji kontakt s veterány války v Afghánistánu a bedlivě jsem vyslyšel jejich názory 

ohledně konce konfliktu. Také jsem sledoval mezinárodní média ve vícero jazycích 

a soustředil jsem se především na způsob, kterým hodnotila působení vojsk NATO 

v Afghánistánu. Z těchto důvodů, jsem se rozhodl analýzu doplnit o kapitoly, které jsem 

pojmenoval – Vlastní Interpretace. V této části jsem shrnul velké množství obsahu na 

zpravodajských webech iDNES.cz a Novinky.cz týkajícího se konce války v Afghánistánu. 

Cílem těchto kapitol je vytvořit podnět pro další diskuze či obsahové analýzy. Kapitoly 

s názvem – Vlastní Interpretace slouží jako doplněk k analýze období 25. 8. 2021-31. 8. 

2021.  
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6. Analýza 

Pro analýzu jsem si vybral konec tohoto konfliktu z důvodu velké mediální pozornosti 

a různorodosti názorů na problematické stahování vojsk NATO, evakuaci diplomatů 

a civilistů. Analýzu lze provést dvěma základními způsoby, jako analýzu kvantitativní nebo 

analýzu kvalitativní. Kvantitativní analýza je vhodná a přináší závěry u většího množství 

textů. Zprostředkuje nám statistické údaje například o tom, jak často se dané téma 

objevovalo na zpravodajském webu, na jaké straně se obsah zveřejnil a kolik mu bylo 

věnováno prostoru. Výzkum je zaměřen na empiricky ověřitelná fakta. Předpokládá, že je 

možné jevy kvantifikovat, třídit a měřit. Důležité je, že je výzkum replikovatelný, to 

znamená, že pokud ho za stejných podmínek provede někdo jiný, měl by se dobrat 

k stejnému výsledku. Opakovaný výzkum tak umožnuje studium a sledování dlouhodobých 

trendů. Kvantitativní výzkum je především strukturovaný, opírá se o statistické metody 

a v ideálním případě je přenosný a replikovatelný73. Oproti tomu kvalitativní analýza se více 

zabývá obsahem a může rozebírat nasycenost, objektivitu a pravdivost. „Termínem 

kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace”74. Interpretativní výzkumníci se 

snaží o pochopení sociálních interakcí a každodenních vzorců komunikace, které modifikují, 

vytvářejí a udržují sociální pravidla a jiné významy v kulturním prostředí. Kvalitativní 

výzkum je zaměřen na události a procesy, jimiž jsou propojeny. Mezi základní postupy patří 

etnografický výzkum, případová studie, zakotvená teorie, fenomenologický výzkum 

a narativní výzkum75. Mezi výhody kvalitativního výzkumu podle vědců patří podrobná 

komparace případů, hloubkový popis případů a zároveň zohlednění působení kontextu, 

lokální situace a podmínek. Výzkum zkoumá výskyt fenoménu v přirozeném prostředí76. 

Badatel se pomocí metod výzkumu snaží porozumět jevům, které zkoumá. Kvalitativní 

výzkum spočívá v otevřenosti ke zkoumaným osobám (včetně jejich zvláštností), 

v otevřenosti ke zkoumané situaci a k otevřenosti vůči metodám. Také dochází ke zvýšené 

 
73 PUNCH, Keith, F. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 152 s. 

ISBN 978-80-7367-381-9. 
74 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN  80-858-3460-X. S.10 
75 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace / Jan Hendl. Vyd. 1. - Praha: Portál, 2005. - 

408 s. ISBN 80-7367-040-2. 303.022. 
76 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace / Jan Hendl. Vyd. 1. - Praha: Portál, 2005. - 

408 s. ISBN 80-7367-040-2. 303.022. S. 50 
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vnímavosti k tomu, jak druzí definují situaci, a k přebírání jejich rolí. Je potřeba, aby postoj 

výzkumníka byl subjektivní. Kvalitativní výzkum se částečně identifikuje se zkoumaným 

jevem77. Údaje, které nejčastěji badatel získá z pozorování či rozhovorů, patří mezi tři hlavní 

složky, které tvoří kvalitativní výzkum. Badatel dochází k závěrům a teoriím za pomoci 

analytických a interpretačních postupů. Postupy obsahují techniky konceptualizace údajů. 

Tento proces se liší podle množství zkušeností, typu výcviku a cílů. Mezi postupy lze zařadit 

i nestatistické pořizování výběrů, psaní protokolů a vytváření schémat vztahů mezi pojmy. 

Forma písemných a ústních výzkumných zpráv závisí na vlastnostech prezentovaných 

závěrů nebo teorií a na posluchačích78. 

6.1. Postup realizace analýzy 

Po stránce kvantitativní jsem zkoumal, jestli se obsah týkající se vytažení z Afghánistánu 

vyjadřoval převážně pozitivně, negativně či neutrálně. Pročetl a seznámil jsem se s veškerým 

obsahem o konci konfliktu v Afghánistánu na zpravodajských webech iDNES.cz 

a Novinky.cz za srpen a září. K důkladnější analýze jsem kvůli množství obsahu vybral 

období 25. 8.2 021 až 31. 8. 2021. K tomu, abych definoval pozitivní či negativní větu, jsem 

u každé z těchto dvou kategorií identifikoval klíčová, opakující se slova. Zvolení pozitivních 

klíčových slov jsem založil na osobní volbě slov, která se dají očekávat při úspěšném konci 

válečného konfliktu. Zvolení negativních klíčových slov jsem založil na osobní volbě slov, 

která se dají očekávat při neúspěšném zakončení konfliktu a na debatě s veterány války 

v Afghánistánu. 

 
77 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace / Jan Hendl. Vyd. 1. - Praha: Portál, 2005. - 

408 s. ISBN 80-7367-040-2. 303.022. S.43 
78 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN  80-858-3460-X. S.12 



 

36 

 

U věty pozitivní se jedná o slova:  

1. Efektivně 

2. Jednoduše 

3. Kladný  

4. Podařit se 

5. Porazit 

6. Povedené 

7. Přemoct 

8. Spořádaně 

9. Sukces 

10. Úspěch 

11. Uspořádaně 

12. Vítězství 

13. Vydařený 

14. Zdar 

15. Zdolat 

U věty negativní se jedná o slova: 

1. Chaos 

2. Debakl 

3. Fiasko 

4. Korupce 

5. Krvavé (Krveprolití) 

6. Lež 

7. Nepředpovídané uchvácení 

8. Neúspěch 

9. Ponížení 

10. Porážka 

11. Průšvih 

12. Rychlé získání nadvlády 

13. Zmocnění (získání) zbraní 
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14. Zoufalství 

15. Zrada 

Neutrální věta situaci pouze popisuje a nehodnotí ji pomocí vybraných slov. Cílem mého 

výzkumu je dobrat se k tomu, jestli převažoval obsah pozitivní, negativní nebo neutrální. 

Údaje z mého výzkumu jsou přehledně znázorněné v tabulkách. Zdrojem pro hodnocené 

články na zpravodajském webu Novinky.cz byl mediální archiv Mediasearch, Newton 

Media, a.s., kde jsem nastavil období od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021. Mediální archiv nenalezl 

žádné výsledky u zpravodajského webu iDNES.cz, kde jsem vyhledal články ve stejném 

období od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021 publikované na samotném webu. Součástí výzkumu na 

zpravodajském webu iDNES.cz je i placený obsah s označením Premium.  

6.2. Analýza iDNES.cz v období od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021 

6.2.1. Analýza 31. 8. 2021 – Den odchodu posledního spojeneckého vojáka z 

Afghánistánu 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

7 1 4 1 1 

Článek 1 - „Úspěšná evakuace. Přivezli jsme víc lidí, než se čekalo, chválil 

se Biden”79. 

Pozitiva 

Americký prezident Joe Biden v článku označuje evakuaci za „neobyčejný úspěch”80. 

Popisuje ji se slovy: „Do bezpečí bylo převezeno dvakrát více lidí, než odborníci původně 

očekávali. – Přes devadesát procent lidí, kteří chtěli zemi opustit, skutečně odešlo. – 

Nemyslím si, že evakuace mohla proběhnout více spořádaně”81. 

 
79 ČTK, iDNES.cz - Úspěšná evakuace. Přivezli jsme víc lidí, než se čekalo, chválil se Biden [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 27. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-afghanistan-

evakuace.A210831_214039_zahranicni_kzem 
80 ČTK, iDNES.cz - Úspěšná evakuace. Přivezli jsme víc lidí, než se čekalo, chválil se Biden [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 27. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-afghanistan-

evakuace.A210831_214039_zahranicni_kzem 
81 ČTK, iDNES.cz - Úspěšná evakuace. Přivezli jsme víc lidí, než se čekalo, chválil se Biden [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 27. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-afghanistan-

evakuace.A210831_214039_zahranicni_kzem 
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Nalezená klíčová slova: úspěch, spořádaně. 

Článek 2 - „Přesunout Afghánce do Evropy není řešení, shodli se ministři 

v Bruselu”82. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

Článek 3 - „Při přehlídce rakví se díval na hodinky. Biden pobouřil 

příbuzné padlých”83. 

Negativa  

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „S koncem bojů doprovázených chaotickou, 

krvavou evakuací, po které v Afghánistánu zůstaly stovky amerických občanů a tisíce 

Afghánců, jež Američanům pomáhali ve válečném úsilí, se prezident viditelně stáhl do 

ústraní. Nechal na předních armádních velitelích a ministru zahraničí, aby Američanům 

pověděli o posledních chvílích konfliktu, který skončil výraznou americkou porážkou. Před 

Bidenem jsou nyní znepokojivé výzvy pramenící ze spěšného konce války. Na řešení mimo 

jiné čeká, jak ze země dostat až na 200 Američanů a tisíce Afghánců a jak zajistit přesídlení 

desítek tisíc uprchlíků, kteří zemi včas opustili. Biden také bude muset čelit Kongresu, který 

chce podrobně přezkoumat, jak je možné, že jeho administrativu i přes stále naléhavější 

varování rychlý pád afghánské vlády zaskočil”84.   

Nalezená klíčová slova: chaos, krvavé, porážka 

Článek 4 - „Ponížení, neuvěřitelný egoismus. Ruský tisk tepe do USA kvůli 

Afghánistánu”85 

 
82 ČTK, iDNES.cz - Přesunout Afghánce do Evropy není řešení, shodli se ministři v Bruselu [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 23. 6. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jan-hamacek-eu-

afghanistan-uprchlik-evropa-azyl.A210831_194220_zahranicni_lisv 
83 Petr Matulík, iDNES.cz - Při přehlídce rakví se díval na hodinky. Biden pobouřil příbuzné padlých [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 23. 6.2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-pieta-

padli-vojaci-rakve-hodinky-kritika-usa-prezident.A210831_122509_zahranicni_pmk 
84 Petr Matulík, iDNES.cz - Při přehlídce rakví se díval na hodinky. Biden pobouřil příbuzné padlých [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 23. 6. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-pieta-

padli-vojaci-rakve-hodinky-kritika-usa-prezident.A210831_122509_zahranicni_pmk 
85 ČTK, iDNES.cz - Ponížení, neuvěřitelný egoismus. Ruský tisk tepe do USA kvůli Afghánistánu [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-afghanistan-
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Negativa  

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Stažení amerických vojsk z Afghánistánu a vše co 

je provázelo vstoupí do dějin jako názorný, výmluvný a šokující symbol ponížení velmoci 

– Talibánci ovládli prakticky celý Afghánistán. A díky ukořistěné americké technice jsou 

lépe vyzbrojeni než mnohé sousední státy. Existuje tak reálná hrozba, že se afghánský chaos 

dříve či později může přelít přes hranice. – Nikdy dříve fiasko velmoci, jejího vedení, 

ozbrojených sil a tajných služeb nebylo tak veřejné“86.  

Nalezená klíčová slova: ponížení, chaos, fiasko 

Článek 5 - „Poslední Američan. Fotka odlétajícího generála podtrhla 

afghánské fiasko”87. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Fotka odlétajícího generála podtrhla afghánské 

fiasko. – Dvacetileté angažmá kvůli zpackanému stahování vojsk a nečekaně snadnému 

vítězství Tálibánu končí pro největší vojenskou sílu na světě ponižující porážkou”88. 

Nalezená klíčová slova: fiasko, ponížení, porážka 

Článek 6 - „Tálibán už kontroluje letiště v Kábulu. Vyhráli jsme válku, 

prohlašuje”89. 

Článek je neutrální. 

 

rusko-tisk.A210831_111718_zahranicni_kha 
86 ČTK, iDNES.cz - Ponížení, neuvěřitelný egoismus. Ruský tisk tepe do USA kvůli Afghánistánu [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-afghanistan-

rusko-tisk.A210831_111718_zahranicni_kha 
87 Aha, iDNES.cz - Poslední Američan. Fotka odlétajícího generála podtrhla afghánské fiasko [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/general-chris-donahue-

posledni-americky-vojak-afghanistan-kabul-taliban.A210831_104513_zahranicni_aha 
88 Aha, iDNES.cz - Poslední Američan. Fotka odlétajícího generála podtrhla afghánské fiasko [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/general-chris-donahue-

posledni-americky-vojak-afghanistan-kabul-taliban.A210831_104513_zahranicni_aha 
89 ČTK, iDNES.cz - Tálibán už kontroluje letiště v Kábulu. Vyhráli jsme válku, prohlašuje [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-afghanistan-odchod-

pomoc-evakuace-anthony-blinken-armada.A210831_063632_zahranicni_pmk 
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Článek 7 - „Tálibán loví Afghánce pomocí dat a čteček USA. Odevzdávali 

biometrické údaje”90. 

Negativa  

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Ale vzhledem k tomu, že USA samy před časem 

předaly Tálibánu seznamy Američanů a svých místních spolupracovníků, které chtějí 

evakuovat, ve víře, že jim Tálibán umožní cestu na kábulské letiště, nezdá se, že by současné 

vymazání biometrických databází bylo v chaosu úprku považováno za naléhavou prioritu. 

Americká ministerstva zahraničí a obrany se odpovědi vyhnula. Stejně jako Bílý dům91.“ 

Nalezená klíčová slova: chaos 

6.2.2. Analýza 30. 8. 2021 - Den, kdy poslední spojenecký voják opustil Afghánistán. 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

7 0 2 4 1 

Článek 1 - „Z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci. V zemi válčili 

dvě desetiletí”92. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „Svědectví z Kábulu: Tati, proč střílejí? Tálibán vyhrál, tak 

slaví...”93. 

Článek je neutrální. 

 
90 Vodička Milan – Tálibán loví Afghánce pomocí dat a čteček USA. Odevzdávali biometrické údaje [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 10. 6. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-kabul-

afghanistan-boje-usa-data-ctecky.A210830_190159_zahranicni_wes 
91 Vodička Milan – Tálibán loví Afghánce pomocí dat a čteček USA. Odevzdávali biometrické údaje [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 10. 6. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-kabul-

afghanistan-boje-usa-data-ctecky.A210830_190159_zahranicni_wes 
92 ČTK, iDNES.cz - Z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci. V zemi válčili dvě desetiletí [Online] 

Vydáno 30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-vojaci-

afghanistan.A210830_223958_zahranicni_kzem 
93 Hájek Adam, iDNES.cz - Svědectví z Kábulu: Tati, proč střílejí? Tálibán vyhrál, tak slaví... [Online] Vydáno 

30. 8. 2021 [cit.10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evakuace-z-kabulu-

svedectvi-afghanistan-taliban.A210830_090617_zahranicni_aha 
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Článek 3 - „O azyl požádalo Česko 152 ze 169 Afghánců, které přivezly 

evakuační lety”94. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Afghánský průšvih. Všechno se nedá odvézt, ale je 

potřeba to aspoň zničit”95. 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Afghánský průšvih” 

Nalezená klíčová slova: průšvih 

Článek 5 - „Anabáze afghánských paralympioniků. Po úprku z Kábulu 

přiletěli do Tokia”96. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

Článek 6 - „K raketovému útoku na kábulské letiště se přihlásil IS, 

evakuace finišují”97 

Článek je neutrální. 

Článek 7 - „Tajná pravda o Afghánistánu: Co přiznali američtí politici 

a důstojníci vyšetřovatelům „98. 

 
94 ČTK, iDNES.cz - O azyl požádalo Česko 152 ze 169 Afghánců, které přivezly evakuační lety [Online] 

Vydáno 30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afghanistan-cesko-

let-azyl.A210830_171351_domaci_bakl 
95 Panchartek Radek, iDNES.cz - Afghánský průšvih. Všechno se nedá odvézt, ale je potřeba to aspoň zničit 

[Online] Vydáno 30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: 

https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/taliban-vojenska-korist-zanechane-

zbrane.A210827_201017_vojenstvi_erp 
96 iDNES.cz - Anabáze afghánských paralympioniků. Po úprku z Kábulu přiletěli do Tokia [Online] Vydáno 

30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-sportovci-

paralympijske-hry-tokio-ucast.A210830_093344_zahranicni_misl 
97 ČTK, iDNES.cz - K raketovému útoku na kábulské letiště se přihlásil IS, evakuace finišují [Online] Vydáno 

30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/letiste-kabul-afghanistan-

terc-raketovy-utok-evakuace.A210830_085321_zahranicni_misl 
98 Vodička Milan, iDNES.cz - Tajná pravda o Afghánistánu: Co přiznali američtí politici a důstojníci 

vyšetřovatelům [Online] Vydáno 30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: 
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Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Proč Afghánistán skončil takovým debaklem? - 

Americké veřejnosti se neustále lhalo. – Z výpovědí vyplývá, že vláda běžně zkreslovala 

statistiky a že činitelé věděli, že jsou zkreslené, falešné nebo úplně vylhané. – Požíráni 

korupcí. – V polovině války přestali Afghánci skrývat, jak se jejich země stala 

zkorumpovanou. – Zatímco USA oficiálně vyhlašovaly snahu vymýtit korupci, klíčové 

postavy války v rozhovorech pro SIGAR uvedly, že Washington toleroval nejhorší 

pachatele. - Korupce byla běžná i v politice a podíleli se na ní Američané, kteří tak 

v afghánských elitách vytvořili zkreslenou představu o demokracii. – Ale Obamovy USA to 

tiše přikryly: řekly, že korupce je nepřijatelná, ale že budou respektovat afghánskou 

suverenitu a nebudou se vměšovat. - Korupce byla všude, nahoře i dole – nelze nasypat 

takové množství peněz do velmi křehké země a společnosti, aby to nerozpoutalo korupci – 

Předem zajištěný průšvih”99. 

Nalezená klíčová slova: debakl, lež, korupce, průšvih 

6.2.3. Analýza 29. 8. 2021  

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

4 0 1 1 2 

Článek 1 - „Afghánistánu nelze vládnout silou. Kmenoví vůdci chtějí 

jednat s Tálibánem„100. 

Článek se netýká přímo evakuace.  

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-usa-valka-sigar-barack-obama-korupce-

taliban.A210827_184626_zahranicni_wes 
99 Vodička Milan, iDNES.cz - Tajná pravda o Afghánistánu: Co přiznali američtí politici a důstojníci 

vyšetřovatelům [Online] Vydáno 30. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-usa-valka-sigar-barack-obama-korupce-

taliban.A210827_184626_zahranicni_wes 
100 ČTK, iDNES.cz - Afghánistánu nelze vládnout silou. Kmenoví vůdci chtějí jednat s Tálibánem [Online] 

Vydáno 29. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-

afghanistan-vudci-vlada.A210829_115443_zahranicni_jhr 
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Článek 2 - „Porazili jsme NATO, porazíme Islámský stát. Tálibán čeká 

těžký úkol”101. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

Článek 3 - „Americký dron zabil v Kábulu sebevraha, výbuch náloží v jeho 

autě pak dítě”102. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Když Němci zavřou hranice, je tu deset tisíc migrantů, říká 

islamolog Pelikán”103.  

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „zemi vládla taková korupce a bezpráví, že si 

spousta Afghánců řekla, že Tálibán je sice krutý, ale přináší aspoň nějaký řád. A to je lepší 

než chaos. – Afghánci viděli, že jejich vláda je korupční a loutková. – Za vlády Talibánců 

nebyla zdaleka taková korupce”104. 

Nalezená klíčová slova: korupce, chaos 

6.2.4. Analýza 28. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

5 0 2 2 1 

 
101 ČTK, iDNES.cz - Porazili jsme NATO, porazíme Islámský stát. Tálibán čeká těžký úkol [Online] Vydáno 

29. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-

islamsky-stat-terorismus-bezpecnost.A210828_162740_zahranicni_jhr 
102 iDNES.cz - Americký dron zabil v Kábulu sebevraha, výbuch náloží v jeho autě pak dítě [Online] Vydáno 

29. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-kabul-afghanistan-

evakuace-terorismus-hrozba-letiste.A210829_081723_zahranicni_jhr 
103 iDNES.cz - Když Němci zavřou hranice, je tu deset tisíc migrantů, říká islamolog Pelikán [Online] Vydáno 

29. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/petr-pelikan-islamolog-

taliban-afghanistan-migrace.A210825_140921_xman-rozhovory_wes 
104 iDNES.cz - Když Němci zavřou hranice, je tu deset tisíc migrantů, říká islamolog Pelikán [Online] Vydáno 

29. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/petr-pelikan-islamolog-

taliban-afghanistan-migrace.A210825_140921_xman-rozhovory_wes 
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Článek 1 - „Války v Afghánistánu byly dvě. V jedné jsme uspěli, říká 

diplomat Landovský”105. 

Pozitiva 

Článek se vyjadřuje pozitivně se slovy: „Války v Afghánistánu byly dvě. V jedné jsme 

uspěli. – Jedna byla proti terorismu a proti síti Al Káida po 11. září. V té se dosáhlo 

nesporných úspěchů”106. 

Nalezená klíčová slova: úspěch 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Druhá válka je občanská. Ta má jenom čtyři aktéry: 

centrální vládu, povstalce, Afghánce a vnější prostředí. A tam jsme skutečně podporovali 

centrální vládu, která v podstatě bez boje prohrála. Tady na rozdíl od globální války proti 

terorismu můžeme říci, že naše úsilí skončilo neúspěchem”. 

Nalezená klíčová slova: porážka, neúspěch 

Článek popisuje první fázi války jako úspěch. Moje práce je však zaměřená na konec 

konfliktu, který článek popisuje jako neúspěch. Na základě toho, jsem se rozhodl obsah 

přiřadit ke kategorii – Negativní. 

Článek 2 - „Tálibán vyzval zdravotnice k návratu do práce, vláda bude 

příští týden”107. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

 
105 Krutilek Ondřej, iDNES.cz - Války v Afghánistánu byly dvě. V jedné jsme uspěli, říká diplomat Landovský 

[Online] Vydáno 28. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afghanistan-

nato-landovsky-velvyslanec-taliban-usa-terorismus-konflkt.A210825_160342_domaci_klf 
106 Krutilek Ondřej, iDNES.cz - Války v Afghánistánu byly dvě. V jedné jsme uspěli, říká diplomat Landovský 

[Online] Vydáno 28. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afghanistan-

nato-landovsky-velvyslanec-taliban-usa-terorismus-konflkt.A210825_160342_domaci_klf 
107 iDNES.cz - Tálibán vyzval zdravotnice k návratu do práce, vláda bude příští týden [Online] Vydáno 28. 8. 

2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-demonstrace-zeny-platy-

zdravotnice-banka-kabul-ekonomika.A210828_125756_zahranicni_jhr 
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Článek 3 - „Americká armáda se začala stahovat z Afghánistánu, Britové 

neodvezou všechny”108. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „USA podnikly odvetný útok za atentát v Kábulu. Drony zabily 

dva cíle”109. 

Článek je neutrální. 

Článek 5 - „Zaostalá země? Afghánistán býval kulturním centrem 

a kvetoucí velmocí”110. 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Debakl dvacetiletého válčení USA a NATO 

v Afghánistánu přitáhl k této vzdálené zemi znovu pozornost médií a veřejnosti u nás i ve 

světě. A vyrojila se záplava názorů a spekulací o příčinách tohoto spektakulárního 

neúspěchu nejmocnější velmoci současného světa a jí vedeného vojenského paktu v 

konfliktu s obyvateli nerozvinuté asijské země. – Nechceme si rovněž připustit, že jsme 

Afgháncům proti jejich vůli doručili pouhou korupční karikaturu poměrů, v nichž sami 

žijeme, a že jsme se neptali, zda o to stojí. – Tálibán donutil svou gerilou světovou velmoc 

ke stažení svých vojsk a přiznání porážky. – Ti Talibánci s kalašnikovy jsou titíž Afgánci 

jako vojáci ve vládních uniformách. Jedni jsou však vítězové, druzí ostudně poražení. – 

A pokud si to nepřiznáme, nikdy vlastní debakl v této zemi nebudeme schopni pochopit. – 

Afghánská nekonečná válka se tak stala pouze eldorádem vojenských a drogových mega 

kontraktů a semeništěm gigantické korupce. – Afghánský debakl vyžaduje pečlivé 

studium.“ 

 
108 iDNES.cz - Americká armáda se začala stahovat z Afghánistánu, Britové neodvezou všechny [Online] 

Vydáno 28. 8. 2021 [cit.10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-

britanie-francie-evakuace-civiliste.A210828_103051_zahranicni_jhr 
109 iDNES.cz - USA podnikly odvetný útok za atentát v Kábulu. Drony zabily dva cíle [Online] Vydáno 28. 8. 

2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-afghanistan-odvetny-utok-

na-islamsky-stat.A210828_044203_zahranicni_tbr 
110 iDNES.cz - Zaostalá země? Afghánistán býval kulturním centrem a kvetoucí velmocí [Online] Vydáno 

28. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-alexandr-

veliky-historie.A210827_163236_zahranicni_mama 
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Nalezená klíčová slova: debakl, neúspěch, korupce, porážka 

6.2.5. Analýza 27. 8. 2021  

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

6 0 3 3 0 

Článek 1 - „Usáma bin Ládin nebyl monstrum, povedl se mu jen jeden 

zásah, prohlásil Trump”111. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Za způsob, jakým nyní odchod Západu 

z Afghánistánu včetně chaotických evakuací probíhá, se snáší kritika na Trumpova nástupce 

Joe Bidena”112. 

Nalezená klíčová slova: chaos 

Článek 2 - „Kulhánek: Evakuace z Afghánistánu končí, všechny ohrožené 

jsme odvezli”113. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „Z Kábulu hlásí až 170 mrtvých civilistů, OSN predikuje půl 

milionu uprchlíků”114. 

Článek je neutrální. 

 
111 iDNES.cz - Usáma bin Ládin nebyl monstrum, povedl se mu jen jeden zásah, prohlásil Trump [Online] 

Vydáno 27. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/donald-trump-

usama-bin-ladin-nebyl-monstrum-taliban-islamsky-stat.A210827_185302_zahranicni_kha 
112 iDNES.cz - Usáma bin Ládin nebyl monstrum, povedl se mu jen jeden zásah, prohlásil Trump [Online] 

Vydáno 27. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/donald-trump-

usama-bin-ladin-nebyl-monstrum-taliban-islamsky-stat.A210827_185302_zahranicni_kha 
113 iDNES.cz - Kulhánek: Evakuace z Afghánistánu končí, všechny ohrožené jsme odvezli [Online] Vydáno 

27. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afghanistan-evakuace-kabul-

letiste-kulhanek.A210827_161826_domaci_elk 
114 iDNES.cz - Z Kábulu hlásí až 170 mrtvých civilistů, OSN predikuje půl milionu uprchlíků [Online] Vydáno 

27. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-kabul-letiste-

utok-obeti-evakuace-uprchlici.A210827_153041_zahranicni_bro 
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Článek 4 - „Jako soudný den, těla létala vzduchem. Hněv svědků z Kábulu 

míří na USA”115. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Někteří místní viní z krveprolití Američany. – 

Někteří Afghánci viní z krveprolití americkou armádu”116. 

Nalezená klíčová slova: krveprolití 

Článek 5 - „Nejhorší útok na Američany za deset let urychlil evakuace 

z Kábulu”117. 

Článek je neutrální. 

Článek 6 - „Jak USA vyzbrojovaly Kábul, až vyzbrojily Tálibán”118. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Jako ironie působí, že ještě v červenci dostali 

Afghánci sedm zbrusu nových vrtulníků Black Hawk, jejichž osud je teď v chaosu porážky 

neznámý”119. 

Nalezená klíčová slova: chaos, porážka 

 
115 iDNES.cz - Jako soudný den, těla létala vzduchem. Hněv svědků z Kábulu míří na USA[Online] Vydáno 

27. 8. 2021 [cit.10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-utok-vybuch-

kabul-usa-biden.A210827_113549_zahranicni_jhr 
116 iDNES.cz - Jako soudný den, těla létala vzduchem. Hněv svědků z Kábulu míří na USA[Online] Vydáno 

27. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-utok-vybuch-

kabul-usa-biden.A210827_113549_zahranicni_jhr 
117 iDNES.cz - Nejhorší útok na Američany za deset let urychlil evakuace z Kábulu [Online] Vydáno 27. 8. 

2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-utok-evakuace-

kabul-letiste.A210827_085859_zahranicni_jhr 
118 iDNES.cz - Jak USA vyzbrojovaly Kábul, až vyzbrojily Tálibán [Online] Vydáno 27. 8. 2021 [cit. 10. 7. 

2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-usa-zbrane-

letectvo.A210826_184111_zahranicni_wes 
119 iDNES.cz - Jak USA vyzbrojovaly Kábul, až vyzbrojily Tálibán [Online] Vydáno 27. 8. 2021 [cit.10. 7. 

2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-usa-zbrane-

letectvo.A210826_184111_zahranicni_wes 
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6.2.6. Analýza 26. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

8 1 4 3 0 

Článek 1 – „Tálibán život nezhoršuje, mnohé osvobozuje, píše politolog 

Drulák”120. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Korupce (podnadpis). - Zejména pokud Západ 

přicházel s okupačními vojsky a místními zkorumpovanými spojenci”121. 

Nalezená klíčová slova: korupce 

Článek 2 - „Tálibán zakáže hudbu, Afghánci si zvykají na nový život”122. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „V Kábulu útočil Islámský stát, zemřelo 13 vojáků USA. Biden 

slíbil odplatu”123. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Afghánistán drolí jednotu Západu. Summit G7 ukázal na 

rozpory spojenců”124. 

 
120 iDNES.cz - Tálibán život nezhoršuje, mnohé osvobozuje, píše politolog Drulák [Online] Vydáno 26. 8. 

2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

vlada.A210825_173828_zahranicni_frum 
121 iDNES.cz - Tálibán život nezhoršuje, mnohé osvobozuje, píše politolog Drulák [Online] Vydáno 26. 8. 

2021 [cit.10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

vlada.A210825_173828_zahranicni_frum 
122 iDNES.cz - Tálibán zakáže hudbu, Afghánci si zvykají na nový život [Online] Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 10. 

7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-hudba-zakaz-

mluvci.A210826_133516_zahranicni_jhr 
123 iDNES.cz - V Kábulu útočil Islámský stát, zemřelo 13 vojáků USA. Biden slíbil odplatu [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-pakistan-

kabul-vybuch-atentatnik-letiste-obeti-zraneni-umrti.A210826_145313_zahranicni_jhr 
124 iDNES.cz - Afghánistán drolí jednotu Západu. Summit G7 ukázal na rozpory spojenců [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-summit-
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Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Zoufale se snaží dostat do bezpečí. Biden je přesto 

odhodlán dodržet termín ke konci srpna, dohodnutý s Tálibánem.”125. 

Nalezená klíčová slova: Zoufalství 

Článek 5 - „Hrozí, že se upečou k smrti. V Kábulu čekají na evakuaci 

desítky zvířat”126. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Je to opravdu čím dál zoufalejší, popisuje podle 

listu The Independent bývalý námořník”127. 

Nalezená klíčová slova: zoufalství 

Článek 6 - „Cílem bylo ochránit USA, ne Afghánistán, to se podařilo, říká 

šéf NATO”128. 

Pozitiva 

Článek se vyjadřuje pozitivně se slovy: „Cílem bylo ochránit USA, ne Afghánistán, to se 

podařilo. – Šli jsme do Afghánistánu zabránit útokům proti USA a dalším spojencům 

a během 20 let jsme bránili tomu, aby byl Afghánistán útočištěm teroristických skupin, které 

 

zapad.A210825_192404_zahranicni_frum 
125 iDNES.cz - Afghánistán drolí jednotu Západu. Summit G7 ukázal na rozpory spojenců [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-summit-

zapad.A210825_192404_zahranicni_frum 
126 iDNES.cz - Hrozí, že se upečou k smrti. V Kábulu čekají na evakuaci desítky zvířat [Online] Vydáno 26. 

8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-zvireci-utulek-

evakuace-britanie-paul-farthing.A210826_105450_zahranicni_kha 
127 iDNES.cz - Hrozí, že se upečou k smrti. V Kábulu čekají na evakuaci desítky zvířat [Online] Vydáno 26. 

8. 2021 [cit 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-zvireci-utulek-

evakuace-britanie-paul-farthing.A210826_105450_zahranicni_kha 
128 iDNES.cz - Cílem bylo ochránit USA, ne Afghánistán, to se podařilo, říká šéf NATO [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-nato-

stoltenberg-usa-spojene-staty.A210826_093322_zahranicni_bro 
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mohly plánovat útoky vůči zemím NATO. A to je významný úspěch. Plán nebyl zůstat tam 

navždy, uvedl generální tajemník NATO”129.  

Nalezená klíčová slova: podařit se, úspěch 

Článek 7 - „Nejezděte na kábulské letiště. Hrozí teroristický útok, varují 

úřady”130. 

Článek je neutrální. 

Článek 8 - „Ruské našlapování kolem Tálibánu. Moskva zvolila 

pragmatismus”131. 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „I Moskva sleduje chaotickou situaci v regionu 

s obavou”132. 

Nalezená klíčová slova: chaos 

6.2.7. Analýza 25. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

6 0 1 4 1 

Článek 1 - „Turečtí vojáci se začali vracet domů. Tálibán žádá Turky 

o pomoc s letištěm”133. 

 
129 iDNES.cz - Cílem bylo ochránit USA, ne Afghánistán, to se podařilo, říká šéf NATO [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-nato-

stoltenberg-usa-spojene-staty.A210826_093322_zahranicni_bro 
130 iDNES.cz - Nejezděte na kábulské letiště. Hrozí teroristický útok, varují úřady [Online] Vydáno 26. 8. 2021 

[cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-kabul-letiste-

taliban.A210826_064108_zahranicni_elk 
131 iDNES.cz - Ruské našlapování kolem Tálibánu. Moskva zvolila pragmatismus [Online] Vydáno 26. 8. 2021 

[cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-taliban-afghanistan-

diplomacie.A210825_172609_zahranicni_frum 
132 iDNES.cz - Ruské našlapování kolem Tálibánu. Moskva zvolila pragmatismus [Online] Vydáno 26. 8. 2021 

[cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-taliban-afghanistan-

diplomacie.A210825_172609_zahranicni_frum 
133 iDNES.cz - Turečtí vojáci se začali vracet domů. Tálibán žádá Turky o pomoc s letištěm [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-kabul-

letiste-ankara.A210825_192316_zahranicni_klf 
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Článek je neutrální. 

Článek 2 - „Ať ženy zůstanou doma, naši bojovníci je neumí respektovat, 

varuje Tálibán”134. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „S Tálibánem jednal šest hodin. Byla to improvizace, říká velitel 

české KAMBA”135. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Dramatický osud afghánské vlajky. Po století změn ji Tálibán 

zase zavrhl”136. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

Článek 5 - „Afghánci časem budou moci ze země, ujistil Tálibán. Vojáci 

USA už odlétají”137. 

Článek je neutrální. 

Článek 6 - „Kdo za to může? Debakl jde za Bidenem. Trump je pouhá 

výmluva”138. 

 
134 iDNES.cz - Ať ženy zůstanou doma, naši bojovníci je neumí respektovat, varuje Tálibán [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-zeny-

zahaleni-bojovnici-obtezovani.A210825_125733_zahranicni_jhr 
135 iDNES.cz - S Tálibánem jednal šest hodin. Byla to improvizace, říká velitel české KAMBA[Online] 

Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taliban-evakuace-

afghanistan-armada-uprchlici.A210825_104851_domaci_elk 
136 iDNES.cz - Dramatický osud afghánské vlajky. Po století změn ji Tálibán zase zavrhl [Online] Vydáno 

26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

vlajka.A210824_123058_zahranicni_kha 
137 iDNES.cz - Afghánci časem budou moci ze země, ujistil Tálibán. Vojáci USA už odlétají [Online] 

Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-

taliban-vlajka.A210824_123058_zahranicni_kha 
138 iDNES.cz - Kdo za to může? Debakl jde za Bidenem. Trump je pouhá výmluva [Online] Vydáno 26. 8. 

2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-taliban-afghanistan-joe-

biden.A210824_171414_zahranicni_mama 
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Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Debakl jde za Bidenem. - Pro supervelmoc je to 

celé obrovské ponížení”139. 

Nalezená klíčová slova: Debakl, ponížení 

6.2.8. Interpretace zjištění iDNES.cz 

Počet článků 

celkem 

Pozitivní 

celkem 

Negativní 

celkem 

Neutrální 

celkem 

Jiné téma 

celkem 

43 2 17 18 6 

Klíčová slova seřazena od nejpoužívanějších podle množství článků, ve kterých se 

vyskytovala: 

Pozitivní 

1. Úspěch (2x) 

2. Spořádaně (1x) 

3. Podařit se (1x) 

4. Efektivně (0x) 

5. Jednoduše (0x) 

6. Kladný (0x) 

7. Porazit (0x) 

8. Povedené (0x) 

9. Přemoct (0x) 

10. Sukces (0x) 

11. Uspořádaně (0x) 

12. Vítězství (0x) 

13. Vydařený (0x) 

 
139 iDNES.cz - Kdo za to může? Debakl jde za Bidenem. Trump je pouhá výmluva [Online] Vydáno 26. 8. 

2021 [cit. 10. 7. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-taliban-afghanistan-joe-

biden.A210824_171414_zahranicni_mama 
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14. Zdar (0x) 

15. Zdolat (0x) 

Negativní 

1. Chaos (7x) 

2. Porážka (5x) 

3. Korupce (4x) 

4. Debakl (3x) 

5. Ponížení (3x) 

6. Fiasko (2x) 

7. Krvavé (2x) 

8. Neúspěch (2x) 

9. Průšvih (2x) 

10. Zoufalství (2x) 

11. Lež (1x) 

12. Nepředpovídané uchvácení (0x) 

13. Rychlé získání nadvlády (0x) 

14. Zmocnění (získání) zbraní (0x) 

15. Zrada (0x) 

Negativní obsah výrazně převýšil obsah pozitivní. Klíčová slova pozitivního obsahu jsem 

identifikoval pouze ve dvou případech. Oproti tomu klíčová slova negativního obsahu jsem 

identifikoval v sedmnácti případech. Pouze v jednom případě se vyskytla situace, kdy 

součástí obsahu jednoho článku byla pozitivní klíčová slova a negativní klíčová slova 

zároveň. Pozitivní slova v tomto případě však hodnotila 1. fázi konfliktu, který autor popsal 

jako “úspěch”, 2. fázi konfliktu (rozhodnutí v zemi zůstat) už však autor popsal jako 

„neúspěch” a porážku. Na základě toho, že se moje analýza zaměřila na konec konfliktu, 

jsem tento obsah zařadil do kategorie – Negativní. Identifikoval jsem téměř stejné množství 

negativního a neutrálního obsahu. Neutrálního obsahu bylo pouze o jednu jednotku více. 

V sedmi případech negativního obsahu ze sedmnácti se vyskytlo slovo chaos, které bylo na 

základě tohoto počtu nejčastější slovo, které negativně hodnotilo konec konfliktu.  
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6.3. Analýza Novinky.cz 

6.3.1. 31. 8. 2021 - Den po odchodu posledního spojeneckého vojáka z Afghánistánu 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

13 1 5 4 3 

Článek 1 - „Tvoříme historii, zní z Tálibánu a slaví se první afghánské ráno 

po 20 letech bez vojáků USA”140. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „Neobyčejný úspěch, ohodnotil Biden evakuaci 

z Afghánistánu”141. 

Totožný článek byl zveřejněn na zpravodajských webech iDNES.cz a Novinky.cz. Americký 

prezident se v něm k evakuaci vyjadřuje pozitivně. 

Nalezená klíčová slova: úspěch, spořádaně 

Článek 3 - „Američané odcházejí, Al-Káida se vrací”142. 

Negativa  

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „nepředpovídala ani bleskové uchvácení moci 

Tálibánem”143. 

 
140 Tvoříme historii, zní z Tálibánu a slaví se první afghánské ráno po 20 letech bez vojáků USA - 

Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 8. 7. 

2022]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/tvorime-historii-zni-z-talibanu-a-slavi-se-

prvni-afghanske-rano-po-20-letech-bez-vojaku-usa-40370580 
141 Neobyčejný úspěch, ohodnotil Biden evakuaci z Afghánistánu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 8. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/neobycejny-uspech-ohodnotil-biden-evakuaci-

z afghanistanu-40370698 
142 Američané odcházejí, al-Káida se vrací - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu 

[online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/americane-stahli-z-afghanistanu-vsechny-vojaky-40370583 
143 Američané odcházejí, al-Káida se vrací - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu 

[online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/americane-stahli-z-afghanistanu-vsechny-vojaky-40370583 
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Nalezená klíčová slova: Nepředpovídané uchvácení 

Článek 4 - „Tálibán ponížil Západ, nad Kandahárem hlídkuje 

s americkým Black Hawkem”144. 

Negativa 

Klíčové negativní slovo ponížení se nachází již v nadpise. Dále se článek vyjadřuje 

negativně se slovy: „Tálibán se zmocnil spolu s řadou ručních zbraní dodaných afghánským 

bezpečnostním silám z USA i vrtulníků a velkého množství vozidel včetně obrněné techniky, 

na stejném twitterovém účtu se Tálibán pochlubil i dalšími zbraněmi, které získal. 

Tentokrát to nebyly obligátní karabiny M-4 a ostřelovačské pušky M-23 nebo taktické vesty 

a brýle pro noční vidění. Na jednom snímku jsou vidět další desítky nových, v řadách 

vyrovnaných vozidel humvee, mluví se o porážce a ponížení Západu”145.  

Nalezená klíčová slova: ponížení, zmocnit a získat zbraně, porážka 

Článek 5 - „Drogy, daně, poplatky a tajemní sponzoři. Odkud pocházejí 

miliardy Tálibánu”146. 

Negativa  

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Radikální islamistické hnutí Tálibán není jen 

sdružení zuřivých bojovníků, kteří v rekordně krátké době získali nadvládu nad rozsáhlým 

Afghánistánem”147.  

 
144 Tálibán ponížil Západ, nad Kandahárem hlídkuje s americkým Black Hawkem - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit.  9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-ponizil-zapad-nad-kandaharem-hlidkuje-s-

americkym-black-hawkem-40370598 
145 Tálibán ponížil Západ, nad Kandahárem hlídkuje s americkým Black Hawkem - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-ponizil-zapad-nad-kandaharem-hlidkuje-s-

americkym-black-hawkem-40370598 
146 Drogy, daně, poplatky a tajemní sponzoři. Odkud pocházejí miliardy Tálibánu - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/drogy-dane-poplatky-a-tajemni-sponzori-odkud-pochazeji-

miliardy-talibanu-40370628 
147 Drogy, daně, poplatky a tajemní sponzoři. Odkud pocházejí miliardy Tálibánu - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/drogy-dane-poplatky-a-tajemni-sponzori-odkud-pochazeji-
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Nalezená klíčová slova: získání nadvlády 

Článek 6 - „Zázrak na poslední chvíli. Slováci chválí elitní vojáky za 

statečnou evakuaci afghánských dětí”148. 

Článek je neutrální. 

Článek 7 - „Po anabázi afghánští paralympionici na hrách v Tokiu 

o medaile zabojují”149. 

Článek se netýká přímo evakuace 

Článek 8 - „Tálibán hrozí Islámskému státu, střet je na spadnutí”150. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

Článek 9 - „Obrázek místo tisíců slov. Pentagon ukázal ústup posledního 

amerického vojáka”151. 

Negativa  

 

miliardy-talibanu-40370628 
148 Zázrak na poslední chvíli. Slováci chválí elitní vojáky za statečnou evakuaci afghánských dětí - Novinky.cz. 

Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/zazrak-na-posledni-chvili-slovaci-chvali-elitni-vojaky-za-

statecnou-evakuaci-afghanskych-deti-40370656 
149 Po anabázi afghánští paralympionici na hrách v Tokiu o medaile zabojují - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/po-anabazi-afghansti-paralympionici-na-hrach-v-tokiu-o-

medaile-zabojuji-40370606 
150 Tálibán hrozí Islámskému státu, střet je na spadnutí - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-hrozi-islamskemu-statu-stret-je-na-spadnuti-

40370692 
151 Obrázek místo tisíců slov. Pentagon ukázal ústup posledního amerického vojáka - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/obrazek-misto-tisicu-slov-pentagon-ukazal-ustup-posledniho-

americkeho-vojaka-40370660 
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Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Neúspěšný projekt”152. Doprovázený snímek 

odlétajícího amerického generála se stal symbolem konce války. Jednalo se o velitele 

82. výsadkové divize Chrise Donahuea.   

Nalezená klíčová slova: neúspěch 

Článek 10 - „Britský veterán plánuje útěk přes hranice pro 400 

Afghánců”153. 

Článek je neutrální. 

Článek 11 - „Tálibán se označil za vítěze války, chce dobré vztahy 

s USA”154 

Článek je neutrální. 

Článek 12 - „Tálibán po odchodu Američanů převzal kontrolu nad 

ztichlým letištěm v Kábulu”155. 

Negativa  

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Uvnitř terminálu zůstalo po podlaze rozházeno 

několik desítek kufrů, zjevně ponechaných na letišti v chaosu při odchodu”156. 

 
152 Obrázek místo tisíců slov. Pentagon ukázal ústup posledního amerického vojáka - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/obrazek-misto-tisicu-slov-pentagon-ukazal-ustup-posledniho-

americkeho-vojaka-40370660 
153 Britský veterán plánuje útěk přes hranice pro 400 Afghánců - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy 

na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/britsky-veteran-planuje-utek-pres-hranice-pro-400-afghancu-

40370632 
154 Tálibán se označil za vítěze války, chce dobré vztahy s USA - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy 

na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-se-oznacil-za-viteze-valky-chce-dobre-vztahy-s-usa-

40370630 
155 Tálibán po odchodu Američanů převzal kontrolu nad ztichlým letištěm v Kábulu - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-po-odchodu-americanu-prevzal-kontrolu-nad-

ztichlym-letistem-v-kabulu-40370586 
156 Tálibán po odchodu Američanů převzal kontrolu nad ztichlým letištěm v Kábulu - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. Dostupné z: 
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Nalezená klíčová slova: chaos 

Článek 13 - „Rodina evakuovaná z Afghánistánu se v Polsku otrávila 

nasbíranými houbami. Děti jsou v kritickém stavu”157. 

Článek se netýká přímo evakuace. 

6.3.2. 30. 8. 2021 - Den, kdy poslední spojenecký voják opustil Afghánistán 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

7 0 1 5 1 

Článek 1 - „Stovka zemí podepsala závazek tlačit na Tálibán kvůli 

repatriacím. ČR mezi nimi není”158. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „Ambasáda v Kábulu dočasně uzavřena, agendu převezme 

velvyslanectví v Pákistánu”159. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „Slováci z Kábulu na poslední chvíli vypravili vládní speciál 

s ženami a dětmi”160. 

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-po-odchodu-americanu-prevzal-kontrolu-nad-

ztichlym-letistem-v-kabulu-40370586 
157 Rodina evakuovaná z Afghánistánu se v Polsku otrávila nasbíranými houbami. Děti jsou v kritickém stavu 

- Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 9. 7. 2022]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rodina-evakuovana-z-afghanistanu-se-v-

polsku-otravila-nasbiranymi-houbami-deti-jsou-v-kritickem-stavu-40370683 
158 Stovka zemí podepsala závazek tlačit na Tálibán kvůli repatriacím. ČR mezi nimi není - Novinky.cz. 

Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/stovka-zemi-podepsala-zavazek-tlacit-na-taliban-kvuli-

repatriacim-cr-mezi-nimi-neni-40370564 
159 Ambasáda v Kábulu dočasně uzavřena, agendu převezme velvyslanectví v Pákistánu - Novinky.cz. 

Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ambasada-v-kabulu-docasne-uzavrena-agendu-prevezme-

velvyslanectvi-v-pakistanu-40370569 
160 Slováci z Kábulu na poslední chvíli vypravili vládní speciál s ženami a dětmi - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/slovaci-z-kabulu-na-posledni-chvili-vypravili-vladni-
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Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Seehofer chce kvůli Afgháncům přísnější kontroly hranic”161. 

Článek se netýká přímo evakuace 

Článek 5 – „Z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci 

i velvyslanec”162. 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Tálibán po nečekaně rychlé ofenzívě ovládl zemi”. 

Nalezená klíčová slova: rychle získání nadvlády 

Článek 6 - „Tálibán neví, jestli má americké útoky na Islámský stát vítat, 

nebo odsoudit”163. 

Článek je neutrální. 

Článek 7 - „Kábulské letiště se stalo terčem raketového útoku”164 

Článek je neutrální. 

 

special-s-zenami-a-detmi-40370545 
161 Seehofer chce kvůli Afgháncům přísnější kontroly hranic - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/seehofer-chce-kvuli-afghancum-prisnejsi-kontroly-hranic-

40370501 

 

 
162 Z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci i velvyslanec - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/z-afghanistanu-odleteli-posledni-americti-vojaci-i-velvyslanec-

40370579 
163 Tálibán neví, jestli má americké útoky na Islámský stát vítat, nebo odsoudit - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-nevi-jestli-ma-americke-utoky-na-islamsky-stat-vitat-

nebo-odsoudit-40370531 
164 Kábulské letiště se stalo terčem raketového útoku - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 19. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/kabulske-letiste-se-stalo-tercem-raketoveho-utoku-40370474 
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6.3.3. Analýza 29. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

2 0 0 2 0 

Článek 1 - „Hrozí útok, opusťte okolí letiště, vyzvala ambasáda americké 

občany v Kábulu”165. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „USA nebudou mít velvyslanectví v Kábulu”166. 

Článek je neutrální. 

6.3.4. Analýza 28. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

7 0 2 5 0 

Článek 1 - „Odštěpenečtí islamisté si jdou s Tálibánem po krku”167. 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „západní spojenci se zoufale snažili o evakuaci”. 

Nalezená klíčová slova: zoufalství 

Článek 2 - „Šéf bezpečnosti? Nadále patří mezi hledané teroristy”168. 

 
165 Hrozí útok, opusťte okolí letiště, vyzvala ambasáda americké občany v Kábulu - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/hrozi-utok-opustte-okoli-letiste-vyzvala-ambasada-americke-

obcany-v-kabulu-40370419 
166 USA nebudou mít velvyslanectví v Kábulu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 

internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/usa-nebudou-mit-velvyslanectvi-v-kabulu-40370449 
167 Odštěpenečtí islamisté si jdou s Tálibánem po krku - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/odstepenecti-islamiste-si-jdou-s-talibanem-po-krku-40370386 
168 Šéf bezpečnosti? Nadále patří mezi hledané teroristy - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/sef-bezpecnosti-nadale-patri-mezi-hledane-teroristy-

40370376 
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Článek je neutrální. 

Článek 3 - „Biden slíbil islamistům další údery”169. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Tálibán představí novou vládu, odplatu USA za útok 

Islámského státu odsoudil”170. 

Článek je neutrální. 

Článek 5 - „USA zaútočily dronem Reaper v Afghánistánu”171. 

Článek je neutrální. 

Článek 6 - „Američané zahájili stahování vojáků z kábulského letiště”172. 

Článek je neutrální. 

Článek 7 - „Republikáni navrhli ústavní žalobu na ministra zahraničí 

Blinkena”173. 

Negativa 

 
169 Biden slíbil islamistům další údery - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu 

[online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/biden-slibil-islamistum-dalsi-udery-40370411 
170 Tálibán představí novou vládu, odplatu USA za útok Islámského státu odsoudil - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-predstavi-novou-vladu-odplatu-usa-za-utok-

islamskeho-statu-odsoudil-40370409 
171 USA zaútočily dronem Reaper v Afghánistánu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 

internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/usa-zautocily-dronem-v-afghanistanu-40370360 
172 Američané zahájili stahování vojáků z kábulského letiště - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/americane-zahajili-stahovani-vojaku-z-kabulskeho-letiste-

40370403 
173 Republikáni navrhli ústavní žalobu na ministra zahraničí Blinkena - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/republikani-navrhli-ustavni-zalobu-na-ministra-zahranici-

blinkena-40370388 
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Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Důvodem je chaotické stažení amerických vojsk 

z Afghánistánu”174. 

Nalezená klíčová slova: chaos 

6.3.5. Analýza 27. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

8 0 2 6 0 

Článek 1 - „Tálibán nepustil na kábulské letiště 20 lidí směřujících na 

Slovensko”175. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „Obětí atentátu v Kábulu je už přes sto”176. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „Bidenovi po afghánském debaklu nevěří více než polovina 

Američanů”177. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „po afghánském debaklu”178. 

 
174 Republikáni navrhli ústavní žalobu na ministra zahraničí Blinkena - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/republikani-navrhli-ustavni-zalobu-na-ministra-zahranici-

blinkena-40370388 
175 Tálibán nepustil na kábulské letiště 20 lidí směřujících na Slovensko - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/taliban-nepustil-na-kabulske-letiste-20-lidi-smerujicich-na-

slovensko-40370355 
176 Obětí atentátu v Kábulu je už přes sto - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu 

[online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/evakuace-civilistu-z-kabulskeho-letiste-nabrala-na-rychlosti-

40370240 
177 Bidenovi po afghánském debaklu nevěří více než polovina Američanů - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/bidenovi-po-afghanskem-debaklu-neveri-vice-nez-

polovina-americanu-40370283 
178 Bidenovi po afghánském debaklu nevěří více než polovina Američanů - Novinky.cz. Novinky.cz – 
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Nalezená klíčová slova: debakl 

Článek 4 - „Kdo zabránil míru v Afghánistánu” 179. 

Článek je neutrální. 

Článek 5 - „Američtí vojáci v Kábulu se připravují na další útoky 

Islámského státu”180. 

Článek je neutrální. 

Článek 6 - „Biden čelí kvůli atentátu v Kábulu tvrdé kritice, republikáni 

požadují jeho demisi”181.  

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Stahování z Afghánistánu navíc provází nebývalý 

chaos. – Naši nepřátelé využili výhody chaotického stahování”182. 

Nalezená klíčová slova: chaos 

Článek 7 - „Exploze v Kábulu si vyžádala přes 180 obětí. Odpálil se jen 

jeden člověk”183. 

 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/bidenovi-po-afghanskem-debaklu-neveri-vice-nez-

polovina-americanu-40370283 
179 ANALÝZA: Kdo zabránil míru v Afghánistánu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 

internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/analyza-kdo-zabranil-miru-v-afghanistanu-40370298 
180 Američtí vojáci v Kábulu se připravují na další útoky Islámského státu - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/americti-vojaci-v-kabulu-se-pripravuji-na-dalsi-utoky-

islamskeho-statu-40370301 
181 Biden čelí kvůli atentátu v Kábulu tvrdé kritice, republikáni požadují jeho demisi - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/biden-celi-kvuli-atentatu-v-kabulu-tvrde-kritice-

republikani-pozaduji-jeho-demisi-40370259 
182 Biden čelí kvůli atentátu v Kábulu tvrdé kritice, republikáni požadují jeho demisi - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/biden-celi-kvuli-atentatu-v-kabulu-tvrde-kritice-

republikani-pozaduji-jeho-demisi-40370259 
183 Exploze v Kábulu si vyžádala přes 180 obětí. Odpálil se jen jeden člověk - Novinky.cz. Novinky.cz – 
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Článek je neutrální. 

Článek 8 - „Turecko se zdráhá vypomoci Tálibánu s provozem kábulského 

letiště”184. 

Článek je neutrální. 

6.3.6. Analýza 26. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

9 0 2 7 0 

Článek 1 - „USA mají informaci o hrozbě útoku Islámského státu 

v Kábulu”185. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „Nárok na americké vízum má čtvrt milionu Afghánců”186. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „Tálibové se projíždí v blackhawku. Získali americkou výzbroj 

za miliardy dolarů”187. 

 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/exploze-v-kabulu-si-celkem-vyzadaly-pres-180-obeti-40370327 

 

 
184 Turecko se zdráhá vypomoci Tálibánu s provozem kábulského letiště - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 20. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/turecko-se-zdraha-vypomoci-talibanu-s-

provozem-kabulskeho-letiste-40370320 
185 USA mají informaci o hrozbě útoku Islámského státu v Kábulu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/usa-ziskaly-informaci-o-hrozbe-utoku-islamskeho-statu-v-

kabulu-40370153 
186 Nárok na americké vízum má čtvrt milionu Afghánců - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/narok-na-americke-vizum-ma-ctvrt-milionu-afghancu-

40370181 
187 Tálibové se projíždí v blackhawku. Získali americkou výzbroj za miliardy dolarů - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/talibove-se-projizdi-v-blackhawku-ziskali-americkou-
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Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Bojovníci Tálibánu se projeli ve středu po letištní 

ploše v americkém vrtulníku UH-60 Black Hawk, kterého se zmocnili spolu s dalšími 

zbraněmi a výstrojí za miliardy dolarů. – Nejmenovaný americký kongresman se obává, že 

by Tálibán mohl získané zbraně přeprodat”188. 

Nalezená klíčová slova: zmocnit (získat) zbraně 

Článek 4 - „Při útoku v Kábulu zahynuli američtí vojáci, chybělo jim pár 

hodin do odletu”189. 

Článek je neutrální. 

Článek 5 - „Okolí se bálo Bidenovi říct, že se mýlí”190. 

Článek je neutrální. 

Článek 6 - „Americké a britské úřady varují před cestou na letiště 

v Kábulu”191. 

Článek je neutrální. 

 

vyzbroj-za-miliardy-dolaru-40370193 
188 Tálibové se projíždí v blackhawku. Získali americkou výzbroj za miliardy dolarů - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/talibove-se-projizdi-v-blackhawku-ziskali-americkou-

vyzbroj-za-miliardy-dolaru-40370193  

  

  

 

 
189 Při útoku v Kábulu zahynuli američtí vojáci, chybělo jim pár hodin do odletu - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/pri-utoku-v-kabulu-zahynuli-americti-

vojaci-chybelo-jim-par-hodin-do-odletu-40370229 
190 Okolí se bálo Bidenovi říct, že se mýlí - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu 

[online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/okoli-se-balo-rict-bidenovi-ze-se-myli-40370120 
191 Americké a britské úřady varují před cestou na letiště v Kábulu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/americke-a-britske-urady-varuji-pred-cestou-na-letiste-v-

kabulu-40370124 
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Článek 7 - „Veteráni při Digitálním Dunkerque zachraňují spojence”192. 

Článek je neutrální. 

Článek 8 - „Konec zvláštních vztahů? Britští konzervativci mají Bidenova 

chování po krk”193. 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Bylo potřeba začít evakuovat civilisty, kterým kvůli 

spolupráci s aliančními vojsky hrozila smrt, a chaotické řízení Washingtonu celou operaci 

zdržovalo. – Ostrovní média mluví o „zradě“ a o konci tohoto takzvaného speciálního 

vztahu”194. 

Nalezená klíčová slova: chaos, zrada 

Článek 9 - „Strach z Islámského státu. Evakuace z Afghánistánu skončí už 

v pátek”195. 

Článek je neutrální. 

6.3.7. Analýza 25. 8. 2021 

Počet článků Pozitivní Negativní Neutrální Jiné téma 

7 0 1 6 0 

 
192 Veteráni při Digitálním Dunkerque zachraňují spojence - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na 

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/veterani-pri-digitalnim-dunkerque-zachranuji-spojence-

40370231 
193 Konec zvláštních vztahů? Britští konzervativci mají Bidenova chování po krk - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/konec-zvlastnich-vztahu-britsti-konzervativci-maji-bidenova-

chovani-po-krk-40370207 
194 Konec zvláštních vztahů? Britští konzervativci mají Bidenova chování po krk - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/konec-zvlastnich-vztahu-britsti-konzervativci-maji-bidenova-

chovani-po-krk-40370207 
195 Strach z Islámského státu. Evakuace z Afghánistánu skončí už v pátek - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/evakuace-z-afghanistanu-skonci-do-36-hodin-40370179 
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Článek 1 - „Biden nechce prodlužovat evakuaci z Kábulu, bojí se útoků 

Islámského státu”196. 

Článek je neutrální. 

Článek 2 - „První američtí vojáci začali opouštět Afghánistán”197. 

Článek je neutrální. 

Článek 3 - „Tálibán si neví rady s mezinárodním letištěm v Kábulu. 

O pomoc požádal Turky”198. 

Článek je neutrální. 

Článek 4 - „Německo končí s evakuací z Kábulu o víkendu”199. 

Negativa 

Článek se vyjadřuje negativně se slovy: „Před bránou na letiště vládne naprostý chaos 

a panika”. 

Nalezená klíčová slova: chaos 

 
196 Biden nechce prodlužovat evakuaci z Kábulu, bojí se útoků Islámského státu - Novinky.cz. Novinky.cz – 

nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/biden-nechce-prodluzovat-evakuaci-z-kabulu-boji-se-utoku-

islamskeho-statu-40370044 
197 Afghánistán začali opouštět první američtí vojáci. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu 

[online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/prvni-americti-vojaci-zacali-opoustet-afghanistan-

40370008 
198 Tálibán si neví rady s mezinárodním letištěm v Kábulu. O pomoc požádal Turky - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-si-nevi-rady-s-mezinarodnim-letistem-v-kabulu-o-

pomoc-pozadal-turky-40370113 
199 Německo končí s evakuací z Kábulu o víkendu - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 

internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/nemecko-konci-s-evakuaci-z-kabulu-o-vikendu-40370051 
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Článek 5 - „S tálibánci jsem jednal šest hodin, popsal český vojenský 

policista”200. 

Článek je neutrální. 

Článek 6 - „Afghánky mají zatím zůstat doma. Tálibán musí vymyslet, jak 

zacházet s ženami”201. 

Článek je neutrální. 

Článek 7 - „Z Afghánistánu se už evakuují i Rusové, odvážejí 

i Ukrajince”202. 

Článek je neutrální. 

6.3.8. Interpretace zjištění Novinky.cz 

Počet článků 

celkem 

Pozitivní 

celkem 

Negativní 

celkem 

Neutrální 

celkem 

Jiné téma 

celkem 

53 1 13 35 4 

Klíčová slova seřazena od nejpoužívanějších podle množství článků, ve kterých se 

vyskytovala: 

 
200 S tálibánci jsem jednal šest hodin, popsal český vojenský policista - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější 

zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/s-talibanci-jsem-jednal-sest-hodin-popsal-cesky-vojensky-policista-

40370052 
201 Afghánky mají zatím zůstat doma. Tálibán musí vymyslet, jak zacházet s ženami - Novinky.cz. Novinky.cz 

– nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/afghanky-maji-zatim-zustat-doma-taliban-musi-vymyslet-jak-

zachazet-s-zenami-40370079 
202 Z Afghánistánu se už evakuují i Rusové, odvážejí i Ukrajince - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy 

na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 21. 7. 2022]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/z-afghanistanu-se-uz-evakuuji-i-rusove-odvazeji-i-ukrajince-

40370015 
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Pozitivní 

1. Spořádaně (1x) 

2. Úspěch (1x) 

3. Efektivně (0x) 

4. Jednoduše (0x) 

5. Kladný (0x) 

6. Podařit se (0x) 

7. Porazit (0x) 

8. Povedené (0x) 

9. Přemoct (0x) 

10. Sukces (0x) 

11. Uspořádaně (0x) 

12. Vítězství (0x) 

13. Vydařený (0x) 

14. Zdar (0x) 

15. Zdolat (0x) 

Negativní 

1. Chaos (4x) 

2. Rychlé získání nadvlády (2x) 

3. Zmocnit (získat) zbraně (2x) 

4. Debakl (1x) 

5. Nepředpovídané uchvácení (1x) 

6. Neúspěch (1x) 

7. Ponížení (1x) 

8. Porážka (1x) 

9. Zoufalství (1x) 

10. Zrada (1x) 

11. Fiasko (0x) 

12. Korupce (0x) 

13. Krvavé (0x) 
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14. Lež (0x) 

15. Průšvih (0x) 

Negativní obsah výrazně převýšil obsah pozitivní. Klíčová slova identifikující pozitivní 

obsah se objevila pouze v jednom případě. Nejvíce obsahu bylo zařazeno do kategorie – 

Neutrální. Množství neutrálního obsahu převýšilo obsah negativní o více než dvojnásobek. 

Ve čtyřech případech z třinácti se objevilo negativní klíčové slovo chaos, které bylo na 

základě tohoto počtu nejčastější slovo, které hodnotilo negativně konec konfliktu.  
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6.4. Komparace zpravodajských webů iDNES.cz a Novinky.cz 

Analýza období 25. 8. 2021- 31. 8. 2021 obsahovala celkem 96 článků. 43 článků ze 

zpravodajského webu iDNES.cz a 53 článků ze zpravodajského webu Novinky.cz. Pozitivní 

obsah jsem u webu iDNES.cz identifikoval ve 2 případech a u webu Novinky.cz jsem 

pozitivní obsah identifikoval pouze v 1 případě. Zpravodajské weby se od sebe příliš 

neodlišily i v případě negativního obsahu. Na zpravodajském webu iDNES.cz se negativní 

obsah vyskytl v 17 případech a na zpravodajském webu Novinky.cz v 13 případech. K větší 

odchylce došlo u neutrálního obsahu. V případě webu iDNES.cz se vyskytlo téměř stejné 

množství negativního a neutrálního obsahu, v případě webu Novinky.cz jsem identifikoval 

o 22 článků víc s neutrálním obsahem než s obsahem negativním.  

K nalezení pozitivního, negativního a neutrálního obsahu jsem využil klíčová slova, které 

jsem rozdělil na pozitivní a negativní. Z malého množství pozitivního obsahu se vyskytlo 

pozitivní slovo „úspěch” ve všech 3 případech, kdy obsah hodnotil konec konfliktu 

pozitivně. U obsahu negativního se z celkových 30 případů vyskytlo nejčastěji slovo 

„chaos”, které jsem identifikoval celkem v 11 případech. Na zpravodajském webu iDNES.cz 

se vyskytlo slovo „chaos” v 7 případech   17, na zpravodajském webu Novinky.cz se slovo 

„chaos” vyskytlo v 4 případech z 13. U obou zpravodajských webů slovo „chaos” obsadilo 

první místo v žebříčku negativních klíčových slov. 

Zajímavostí je, že u zpravodajského webu iDNES.cz se slovo „korupce” vyskytlo ve 

4 případech a obsadilo 3. místo v žebříčku nejčastějších negativních klíčových slov, zato 

u zpravodajského webu Novinky.cz se vyskytlo v 0 případech.  

6.4.1. Vlastní interpretace iDNES.cz 

Na zpravodajském webu iDNES.cz se 1. srpna 2021 (14 dní před pádem Kábulu) v článku 

píše o tom, že Tálibán vede rozsáhlou ofenzívu proti vládním silám na mnoha místech země. 

Přiznávají, že Afghánská armáda již kontroluje především velká města, hlavní komunikační 

tepny, a že tisíce lidí začíná opouštět své domovy203.  

 
203 ČTK, iDNES.cz - Tálibán vypálil rakety na afghánské letiště. Bojuje se o provinční metropole [Online]. 

Vydáno 1. 8. 2021 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

letiste-rakety.A210801_074504_zahranicni_knn 
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Když Tálibán obsadil první provinční metropoli, zpravodajský web přímo v titulu článku 

uvedl, že „vládní síly jen přihlížely z dáli”204. Tálibán tento krok mohl učinit, jelikož 

nedorazily vládní posily na obranu města. Tuto informaci sdělil mluvčí afghánské policie, 

který informaci předal agentuře Reuters.  

Začátkem srpna 2021 se na zpravodajském webu iDNES.cz objevovaly články především 

o tom, že Tálibán postupuje rychleji, než se čekalo, a že hrozí migrační krize. iDNES.cz 

zveřejnoval informace o tom, že města vypadají, jako by padly bez boje, a že vojáci 

Afghánské armády za sebou zanechávají i zbraně. Proč se afghánské jednotky vzdávají bez 

boje, zpravodajský web iDNES.cz blíže rozebírá v článku zveřejněném 14. srpna 2021. 

Objasňuje, že jednotky z řad NATO strávily většinu posledních dvaceti let výcvikem 

a vyzbrojováním afghánských bezpečnostních sil. „Bezpočet amerických a britských 

generálů tvrdilo, že vytvořili silnější a schopnější afghánskou armádu. Tyto přísliby dnes 

podle zpravodajského serveru BBC vyznívají prázdně”205. V článku se objevuje informace 

o tom, že afghánské bezpečnostní síly dosahují počtu 300 tisíc, pravděpodobně pouze na 

papíře, a blíže popisuje situaci ohledně korupce a tzv. Ghost soldiers (neexistující vojáci též 

jako mrtvé duše): „Ale ve skutečnosti se země vždy potýkala se snahou splnit kvóty rekrutů. 

Afghánská armáda a policie mají na kontě problematickou historii vysokého počtu obětí, 

dezercí a korupce. Někteří bezskrupulózní velitelé pobírali žold za neexistující vojáky, 

takzvané „mrtvé duše“206. Ve své poslední zprávě pro americký Kongres vyjádřil Speciální 

generální inspektor pro Afghánistán (SIGAR) „vážné obavy z rozkladných následků korupce 

a pochybné přesnosti údajů o aktuálním počtu ozbrojených sil”207. Jack Watling z britského 

Královského ústavu pro obranné a bezpečnostní studie (RUSI) uvedl, že dokonce ani 

afghánská armáda si nikdy nebyla jistá, kolik vojáků vlastně má. A navíc podle něj byly 

neustále problémy s udržením vybavení a morálky208. V článku se také uvádí, že se Tálibánu 

 
204 ČTK, iDNES.cz - Tálibán dobyl první provinční metropoli. Vládní síly jen přihlížely z dáli [Online]. 

Vydáno 6. 8. 2021 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hnuti-taliban-

afghanistan-zmocnilo-prvni-provincni-metropole.A210806_150949_zahranicni_mkop 
205 ČTK, iDNES.cz - Jak to, že Tálibán postupuje tak rychle? Peníze nepomohly, šance ještě je [Online]. 

Vydáno 14.8.2021 [cit.1. 3. 2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

valka-konflikt-experti-armada-usa-ambasada-vlada-zbrane.A210814_081325_zahranicni_dtt 
206 ČTK, iDNES.cz - Jak to, že Tálibán postupuje tak rychle? Peníze nepomohly, šance ještě je [Online]. 

Vydáno 14.8.2021 [cit.1. 3. 2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

valka-konflikt-experti-armada-usa-ambasada-vlada-zbrane.A210814_081325_zahranicni_dtt 
207 ČTK, iDNES.cz - Jak to, že Tálibán postupuje tak rychle? Peníze nepomohly, šance ještě je [Online]. 

Vydáno 14.8.2021 [cit.1. 3. 2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-

valka-konflikt-experti-armada-usa-ambasada-vlada-zbrane.A210814_081325_zahranicni_dtt 
208 ČTK, iDNES.cz - Jak to, že Tálibán postupuje tak rychle? Peníze nepomohly, šance ještě je [Online]. 

Vydáno 14.8.2021 [cit.1. 3. 2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-
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daří ukořisťovat vybavení od Afghánských bezpečnostních sil (včetně vozů Humvee, 

přístrojů na noční vidění, kulometů, minometů a dělostřelecké výbavy).  

12. srpna 2021, tedy tři dny před pádem Kábulu, vychází na zpravodajském webu článek 

o tom, že se Afghánistán sype a že podle Washington Post by mohl Kábul padnout 

do měsíce, tedy zhruba kolem 11. září 2021. Autor článku Milan Vodička také popisuje, že 

americké tajné služby odhadovaly přežití afghánské vlády na půl roku až po rok po 

americkém odchodu. To podle autora ovšem neodpovídalo výrokům lidí americké 

administrativy, kteří navenek stále sebevědomě říkali, že „pád vlády a vítězství Tálibánu 

nejsou vůbec dané ani nutné”209. 

Velkým tématem byl i program české vlády na pomoc afghánským tlumočníkům. Na 

zpravodajském webu iDNES.cz, vyšel na dané téma článek s titulkem: „Měli královsky 

zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům”210. Článek obsahoval 

vyjádření šéfů některých parlamentních politických stran. Podle Eurostatu Afghánci v roce 

2020 tvořili 10,6 % žadatelů o azyl v EU, tedy přes 44 tisíc ze zhruba 416 600. Více bylo 

jen žadatelů ze Sýrie (15,2 %)211. K tématu se v článku odmítavě vyjádřil například předseda 

SPD Tomio Okamura se slovy: „Pokud to jsou vlastenci, kteří chtějí svobodu a demokracii 

pro svoji vlast, tak je v tuto chvílí jejich místo v afghánské armádě v boji proti Tálibánu. Do 

vyzbrojení afghánské armády byly investovány miliardy ze zahraničí. A pokud jsou to jen 

námezdní síly, tak za svoji práci dostali královsky zaplaceno”212. V článku byl zveřejněn 

i podobný názor od poslance a člena hnutí VOLNÝ blok Lubomíra Volného: 

„Sponzorovaným pobytem v muslimské zemi. V žádném případě jejich importem do 

Evropy. Jsou jednoznačně bezpečnostním rizikem pro tradiční evropskou kulturu”213.  

 

valka-konflikt-experti-armada-usa-ambasada-vlada-zbrane.A210814_081325_zahranicni_dtt 
209 Vodička, M. Sype se to: Kábul prý padne za měsíc, plus minus 11. září [Online] Vydáno 12. 8. 2021 [cit.1. 3. 

2022]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-taliban-valecny-

konflikt.A210811_171502_zahranicni_frum 
210 Lind, iDNES.cz - Měli královsky zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům [Online] 

Vydáno 13. 8. 2021 [cit. 8. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taliban-afghanistan-

tlumocnici-politici-pomoc-nazor.A210813_132737_domaci_lisv 
211 EUROSTAT – Asylum seekers in the European Union [Online] [cit. 2. 3. 2022] Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/12897691/KS-02-21-652-EN-N.pdf/406aa1f8-4a0b-8752-

1340-224022e68048?t=1623933501462   
212 Lind, iDNES.cz - Měli královsky zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům [Online] 

Vydáno 13. 8. 2021 [cit. 8. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taliban-afghanistan-

tlumocnici-politici-pomoc-nazor.A210813_132737_domaci_lisv 
213 Lind, iDNES.cz - Měli královsky zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům [Online] 

Vydáno 13. 8. 2021 [cit. 8. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taliban-afghanistan-
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Zaujala mě poslední věta, kde se mluví o riziku pro evropskou kulturu. Je to názor, se kterým 

se setkávám poměrně často. Jestli se jedná o spravedlivé argumenty je ovšem velice 

diskutabilní. V článku se objevila i anketa, kde čtenáři hlasovali o tom, jestli má vláda 

urychleně dát azyl afghánským tlumočníkům a jejích rodinám. Čtenářů, kteří hlasovali pro 

možnost ANO, bylo 7 393. Čtenářů, kteří hlasovali pro možnost NE, bylo 6 168.  

Jiný názor měla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Pokud tlumočníci 

pomáhali v předchozích letech, tak museli být prověření. Abychom si byli jistí, že nic 

neriskujeme, tak bychom je mohli znovu prověřit. Pomoci jim máte ale formou azylu, 

finanční pomoc jim byla platná možná tak před pár měsíci, ale nyní už je jim (v do velké 

míry Tálibánem ovládanému Afghánistánu) k ničemu”,214 uvedla.  

Svůj názor zmínil i předseda ODS Petr Fiala se slovy: „Vláda by lidem, kteří pomáhali našim 

vojákům, a tedy naší zemi, měla umět pomoci a ochránit jejich bezpečnost. To například 

znamená ve spolupráci s našimi spojenci realizovat jejich odchod z Afghánistánu”215. 

Zpravodajský web iDNES.cz popsal evakuaci civilistů z Kábulského letiště a zaměstnanců 

z ambasád jako velice chaotický proces. Psalo se tak v době, kdy Tálibán již ovládal 

předměstí Kábulu. 15. srpna 2022 také přišla zpráva o tom, že prezident Ghani opustil zemi. 

O útěku prezidenta se ovšem psalo velmi stručně a nebyly popsány další podrobnosti.  

Objevila se také zpráva o tom, že americký ministr zahraničí Antony Blinken, odmítá 

srovnání Afghánistánu s Vietnamem. Doplnil, že USA dosáhly v Afghánistánu svých cílů – 

zastavení útoků na USA. Také doplnil, že odchod pracovníků diplomatické mise je 

“promyšlený a bezpečný”216. Dále pronesl, že zůstat v Afghánistánu není v zájmu USA. 

Hlavním obhájcem stažení z Afghánistánu je americký prezident Joe Biden. Podle jeho slov 

z článku pronesl: „Podívejte, utratili jsme za dvacet let přes bilion dolarů. Vycvičili jsme 

a vybavili přes 300 tisíc příslušníků afghánských jednotek. Afghánští lídři se musí spojit a za 

 

tlumocnici-politici-pomoc-nazor.A210813_132737_domaci_lisv 
214 Lind, iDNES.cz - Měli královsky zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům [Online] 

Vydáno 13. 8. 2021 [cit. 8. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taliban-afghanistan-

tlumocnici-politici-pomoc-nazor.A210813_132737_domaci_lisv 
215 Lind, iDNES.cz - Měli královsky zaplaceno, ať jdou do muslimské země. Co zaznělo k Afgháncům [Online] 

Vydáno 13. 8. 2021 [cit. 8. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taliban-afghanistan-

tlumocnici-politici-pomoc-nazor.A210813_132737_domaci_lisv 
216 ČTK, iDNES.cz - Toto není Saigon. Diplomacie USA odmítá srovnání Afghánistánu s Vietnamem [Online] 

Vydáno 15. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/anthony-blinken-

afghanistan-armada.A210815_162638_zahranicni_kzem 
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svůj národ bojovat sami”217. Za tato slova prezident Biden na zpravodajském webu 

iDNES.cz dostal vlnu kritiky, formou negativních názorů zahraničních expertů. Byl 

zobrazen jako prezident, který zradil afghánský lid a zanechal Afghánistán v chaosu.  

V dalších článcích se opakují slova zrádce, chaos a zoufalství ve spojení s americkým 

prezidentem. Slovo zoufalství se nejčastěji vyskytuje také v článku, kde se objevují záběry, 

jak se Afghánci snaží dostat za každou cenu do letadla pryč ze země. Mnozí z nich při 

takových pokusech přišli o život. Záběry Afghánců padajících z letadel obletěly svět a staly 

se symbolem konce tohoto konfliktu. 

Kritika americké strany pokračovala i v dalších článcích. K tomuto tématu se vyjádřil 

i právník Zdeněk Koudelka v komentáři na zpravodajském webu. Argumentuje, že porážka 

byla logická a že konec okupace měl nastat dříve. Cílem spojeneckých sil však nikdy nebylo 

Afghánistán okupovat. Dokonce srovnává konflikt se sovětskou okupací se slovy: 

„Americká neschopnost vytvořit efektivní domácí vládu vynikne v porovnání se situací za 

sovětské okupace Afghánistánu. Zatímco po stažení sovětské armády v roce 1989 vydržela 

prosovětská vláda tři roky, vláda vzniklá za americké okupace se bortí již při samotném 

odchodu Američanů”218. Kritizuje i působení české armády v Afghánistánu. Argumentuje 

tím, že válka nespadala pod kolektivní obranu Aliance NATO a že se jedná o „hodně 

předsunutou obranu”219. 

Mnohem detailněji se k tématu vyjádřil ve svém blogu na iDNES.cz Jiří Šedivý, armádní 

generál v záloze, někdejší náčelník generálního štábu AČR a velitel českého kontingentu 

IFOR (Bosna a Hercegovina). Začíná svůj blok slovy: „Úprk US Army z Afghánistánu jsou 

časté titulky především sdělovacích prostředků, které moc nefandí USA nebo obecně 

NATO”220. Poněkud negativně na mě zapůsobila volba napsat US Army místo US military. 

Termín US military označuje všechny složky americké armády včetně letectva, námořní 

 
217 ČTK, iDNES.cz - Toto není Saigon. Diplomacie USA odmítá srovnání Afghánistánu s Vietnamem [Online] 

Vydáno 15. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/anthony-blinken-

afghanistan-armada.A210815_162638_zahranicni_kzem 
218 Koudelka, Z – KOMENTÁŘ: Porážka je logická, konec okupace měl však nastat dříve [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afghanistan-okupace-zeme-al-

kaida-usa-taliban.A210815_175323_domaci_lisv 
219 Koudelka, Z – KOMENTÁŘ: Porážka je logická, konec okupace měl však nastat dříve [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afghanistan-okupace-zeme-al-

kaida-usa-taliban.A210815_175323_domaci_lisv 
220 Šedivý, J. Tálibán nám vystavil vysvědčení o naší „práci“ v Afghánistánu (2. Část) [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://sedivy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774498 
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pěchoty a námořnictva. Z osobních zkušeností vím, že pokud bychom označili příslušníka 

například námořní pěchoty pojmem US Army, byl by velice znepokojený. Pokud však 

autorovi promineme první větu, jedná se o podrobný článek popisující stažení vojsk 

a kontext vedoucí k těmto krokům. Autor se k tématu vyjadřuje kriticky. Také zdůrazňuje, 

že je mnoho kritiků, ale chybí odvaha. Podporuje i argument, že stažení podpůrného 

personálu silně ublížilo afghánské armádě, jelikož značné množství techniky nemohlo 

efektivně fungovat bez této podpory. Kriticky se vyjádřil i k afghánskému prezidentu 

Ghanimu, který podle jeho slov: „vůbec neznal situaci ve své zemi”221. V závěru článku se 

přiblížil i k tématu vnucování vůle se slovy: „Od 90 let se opakovaně dopouštíme chyby 

v tom, že považujeme naši kulturu za tu nejsprávnější, a tedy se ji snažíme vnutit jiným. To 

je zřejmé dokonce i z neúspěšného poválečného uspořádání v Bosně a Hercegovině, Iráku 

a Libyi”222. Připomíná, že naší povinností bylo zničit buňky Al-Kaídy, připravit podmínky 

pro společenské změny, a především vytvoření afghánské armády, která by zajištovala 

bezpečnost, ale nic víc. Zda bude Afghánistán demokratickou zemí nebo jestli bude platit 

právo Šaría, je věc samotných Afghánců. Oni sami si musí rozmyslet, jak to v jejich zemi 

bude vypadat. Autor blogu v plném rozsahu podpořil i stanovisko prezidenta USA, který 

prohlásil: „Afghánci si musí své poměry vybojovat sami. My už jim víc nepomůžeme, 

i proto, že jsme nepřišli do Afghánistánu budovat společnost. To by mělo platit i v jiných 

případech a měli bychom se z toho poučit. Také by ale mělo platit, že nelze akceptovat 

desetitisíce Afghánských migrantů v našich státech jenom proto, protože nesouhlasí se 

společenskými poměry a životními podmínkami v jejich zemi. Mělo by být zásadou, že 

o změny ve svém státě musí bojovat a ne od nich utíkat. K tomu vybojování jsme jim 

vytvořili podmínky za našeho obrovského úsilí, lidských obětí i finančních a materiálních 

nákladů, ale zatím se zdá, že jich Afghánci nevyužili.”223 Závěrečná část blogu je klíčová 

a přímo reflektuje otázku ohledně vnucování vůle. Potvrzuje, že by lidé měli na vlastní oči 

vidět výhody společenských změn a sami by si je měli prosadit. 

Obsah na zpravodajském webu ve spojení s americkým prezidentem se nesl v duchu toho, 

že prezident Joe Biden označoval odchod z Afghánistánu za úspěch224. Tamní síly si podle 

 
221 Šedivý, J. Tálibán nám vystavil vysvědčení o naší „práci“ v Afghánistánu (2. Část) [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://sedivy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774498 
222 Šedivý, J. Tálibán nám vystavil vysvědčení o naší „práci“ v Afghánistánu (2. Část) [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://sedivy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774498 
223 Šedivý, J. Tálibán nám vystavil vysvědčení o naší „práci“ v Afghánistánu (2. Část) [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit. 10. 3. 2022] Dostupné na: https://sedivy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774498 
224 IDNES.cz - Biden si stojí za stažením vojsk. Afghánci nechtějí bojovat za svobodu, řekl [Online] Vydáno 
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něj musí zajistit pořádek samy. Spojenci podle něj udělali maximum a Afghánci se naopak 

vzdali, dodal Biden. Důvod, proč tomu tak v mnoha případech bylo, nedodal. Stál za 

rozhodnutím stáhnout vojska aliance, USA podle něj bezpečně uzavřelo ambasádu 

a prohlásil, že bude nadále podporovat bezpečný odchod afghánských zaměstnanců. Později 

se ukázalo, že odchod takových lidí z Afghánistánu měl daleko k bezpečnému odchodu.  

Po obsazení Kábulu Tálibánem se objevovali na webu slova jako „fiasko“ nebo „šílenství“ 

společně s fotografiemi, které znázorňovaly zmatek a chaos v Kábulu, bílé vlajky Tálibánu. 

Také se objevily fotografie, kde tálibánští bojovníci pózují jako na slavné fotografii z ostrova 

Iwo Jima (Iwodžima). Jenže tentokrát je na fotografii bílá vlajka Tálibánu a bojovníci jsou 

vyzbrojeni nejmodernějším vybavením. Fotografie na mě působí jako další nešťastný 

symbol konce tohoto konfliktu. Jedná se o velmi silnou provokaci především vůči americké 

straně. 

Na zpravodajském webu se dále také řeší, jak je možné, že tajné služby nedokázaly 

předpovědět rychlost, při které Afghánistán a hlavní město Kábul padne do rukou Tálibánu. 

K tématu se vyjádřil i Adam Hájek, autor článku „Prohráli jsme už dávno“. Amerika po 

afghánském debaklu zpytuje svědomí”225 V článku píše, podle anonymního zdroje BBC 

přímo z tajných služeb, že údajně informace od rozvědky a tajné služby „nikdo 

neposlouchal”. Ve více článcích staví amerického prezidenta Bidena proti tajným službám 

a rozvědce. Nepřipravenost na rychlost, při které budou afghánská města padat pod vládu 

Tálibánu, svádí především na administrativu amerického prezidenta, která podle článků 

ignorovala zprávy o tom, že by území mohla padnout rychleji, než se očekávalo. Také se 

psalo o tom, že obliba amerického prezidenta v USA výrazně klesá i v řadách demokratů. 

Kritizoval se především postup americké strany. Na zpravodajském webu se o české 

evakuaci psalo jako o úspěchu. Přiznali, že se nepodařilo spojit se všemi, kteří 

spolupracovali s českou ambasádou, ale že ČR udělala vše, co bylo v jejich možnostech. 

Český velvyslanec dokonce dostal medaili226. Andrej Babiš situaci v Afghánistánu označil 

 

16. 8. 2021 [cit. 12. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/prezident-usa-joe-biden-

afghanistan-americka-armada-odchod-taliban.A210816_191546_zahranicni_misl 
225 Hájek, A. - Prohráli jsme už dávno. Amerika po afghánském debaklu zpytuje svědomí [Online] Vydáno 

17. 8. 2021 [cit. 12. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-usa-joe-biden-

taliban.A210817_111304_zahranicni_aha 
226 IDNES.cz - Babiš: Zachránili jsme všechny, koho jsme chtěli. Velvyslanec dostal medaili [Online] Vydáno 

19. 8. 2021 [cit. 14. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/premier-andrej-babis-jakub-

kulhanek-baloun-evakuace-afghanistan.A210819_104750_domaci_lre 
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sice za katastrofální scénář, ale s postupem české evakuace byl také spokojený.  

Afghánský prezident Ghani si také zasloužil pozornost na zpravodajském webu. Nepsalo se 

vůbec o jeho historii, což by ledacos vysvětlilo, ale začínaly se objevovat spekulace o tom, 

že utekl ze země s velkou sumou peněz. Moc velký důraz se však na toto téma nekladl. Bylo 

zveřejněno video, které poukazuje na to, že prezident Ghani osobně všechny tvrzení 

o penězích a zradě popírá. 

Zajímavá volba byla zveřejnit článek citující slova bývalého příslušníka americké speciální 

námořnické jednoty Navy SEALs. Jednalo se o kontroverzní osobu Roba O‘Neilla. Známý 

je především kvůli tomu, že působil ve známé SEAL Team 6, též známé jako Development 

Group. Kontroverzní je také proto, jelikož veřejně vystoupil s tím, že právě on zasáhl v roce 

2011 Bin Ládina smrtící ránou. Článek citoval slova, kdy O`Neill tvrdil, že by evakuoval 

s plným zásobníkem Američany mnohem rychleji a efektivněji než celá strategie prezidenta 

Bidena. Dodal, že za postupování v Afghánistánu by nejméně třicet amerických generálů 

mělo odstoupit nebo dostat vyhazov”227. K americkému prezidentu se vyjadřoval velice 

kriticky a také kritizoval rozhodnutí nebombardovat. Bylo známo, kde se Tálibán včetně 

nejvyšších velitelů vyskytuje. Na zpravodajském webu iDNES.cz bylo zveřejněno video, jak 

příslušníci Tálibánu obsadili prezidentský palác a jak cvičí v prezidentské posilovně. 

Americký prezident byl silně kritizovaný příslušníky americké armády. Podle slov O`Neilla, 

se vojáci celou situací cítili znechuceni. 

S blížícím se definitivním odchodem vojsk 31. srpna 2021 se začínalo víc psát o odchodu 

jako o potupě, ostudě a neschopnosti. Kritika byla zaměřená především na americkou stranu. 

I článek od Milana Vodičky, zveřejněný 25. srpna 2021, silně kritizuje americký postup. 

Popisuje situaci slovy: „Zatímco USA prchají z Afghánistánu a říkají tomu evakuace, 

Tálibán tvrdě vzkazuje Joeovi Bidenovi, aby ani nepomýšlel na překročení časového limitu 

odchodu, jímž je 31. srpen 2021”228. Dále mluví o „červené čáře” a hrozí „následky”. Jinými 

slovy Tálibán nařizuje USA, aby odešly z Afghánistánu, jinak... Pro supervelmoc je to celé 

obrovské ponížení. Výsměch jde tak daleko, že Tálibánci, převlečení pro tu legraci do 

 
227 IDNES.cz - Recept bin Ládinova kata: V Kábulu bych si prostřílel cestu hlava nehlava [Online] Vydáno 

22. 8. 2021 [cit. 14. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/navy-seal-rob-oneill-joe-

biden-afghanistan-taliban.A210822_100416_zahranicni_ajez 
228 Vodička, M. ANALÝZA: Kdo za to může? Debakl jde za Bidenem. Trump je pouhá výmluva [Online] 

Vydáno 25. 8. 2021 [cit. 16. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-taliban-

afghanistan-joe-biden.A210824_171414_zahranicni_mama 
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amerických uniforem, vztyčují svou vlajku v parodii na ikonický snímek, ve kterém američtí 

námořní pěšáci v roce 1945 vztyčují vlajku nad krvavě dobytou Iwodžimou. Biden řekl, že 

„Kábul nebude druhý Saigon”, a měl pravdu. Je to mnohem horší. Celé to „tragikomické 

představení“ bude potřebovat viníka. Pro americkou politiku i patřičnou kapitolu 

v dějinách”229. Důležitá věta od autora Vodičky byla ohledně viníka. Otázka, které se mnozí 

vyhýbají. Podle autora článku se Biden snažil hodit vinu především na předešlého 

amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pokus hodit vinu na Trumpa však podle Milana 

Vodičky nepodpořilo ani CNN. 

Mezi řádky především kritického ducha se objevovaly články, které se snažily situaci zlehčit 

a neoznačovat jako neúspěch. Mezi takové články patřil i obsah od generálního tajemníka 

NATO Jense Stoltenberga: „Severoatlantická aliance šla do Afghánistánu kvůli tomu, aby 

ochránila svého člena, Spojené státy, před teroristickými útoky, a toho dosáhla. Nešla tam 

kvůli tomu, aby chránila Afghánistán”230, hodnotí generální tajemník NATO Jense 

Stoltenberg. Aliance podle něj během intervence v této asijské zemi udělala chyby, 

k rychlému postupu Tálibánu ale podle Stoltenberga přispěly chyby afghánského politického 

a vojenského vedení”231. Dále v článku Stoltenberg tvrdí, že nikdo nevěděl o tom, že 

Afghánistán padne tak rychle. Takové tvrzení mi přijde absolutně absurdní. Znamenalo by 

to, že rozvědka, tajné služby a další zainteresovaní nevěděli, jaká je reálná situace 

v Afghánistánu. Velice těžko se něčemu takovému dá uvěřit.  

Na letiště v Kábulu zaútočila při evakuaci teroristická organizace Islámský stát. Zemřelo při 

tomto útoku 13 amerických vojáků a desítky afghánských civilistů. Americký prezident Joe 

Biden se v článku na zpravodajském webu přiznal k tomu, že tajné služby o útoku věděly232. 

V článku se dále nerozebíralo, jak je možné, že jednotky nebyly na útok lépe připraveny, 

zvláště když o útoku věděly. Psalo se však o tom, že prezident Biden přinutí útočníky 

 
229 Vodička, M. ANALÝZA: Kdo za to může? Debakl jde za Bidenem. Trump je pouhá výmluva [Online] 

Vydáno 25. 8. 2021 [cit. 16. 3 .2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-taliban-

afghanistan-joe-biden.A210824_171414_zahranicni_mama 
230 Cílem bylo ochránit USA, ne Afghánistán, to se podařilo, říká šéf NATO [Online] Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 

20. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-nato-stoltenberg-usa-spojene-

staty.A210826_093322_zahranicni_bro 
231 Cílem bylo ochránit USA, ne Afghánistán, to se podařilo, říká šéf NATO [Online] Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 

20. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-nato-stoltenberg-usa-spojene-

staty.A210826_093322_zahranicni_bro 
232 ČTK, iDNES.cz - V Kábulu útočil Islámský stát, zemřelo 13 vojáků USA. Biden slíbil odplatu [Online] 

Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 26. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-

pakistan-kabul-vybuch-atentatnik-letiste-obeti-zraneni-umrti.A210826_145313_zahranicni_jhr 
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zaplatit. Dnes již víme, že odplata byla katastrofální, zemřela při útoku dronem skupina 

civilistů, včetně dětí, při zásahu nesprávného cíle. 

26. srpna 2021 se zveřejnil komentář politologa Druláka s názvem: „Tálibán život 

nezhoršuje, mnohé osvobozuje”233. Autor komentáře staví Západ proti Afgháncům. Využívá 

k tomu liberální ideologie, západní hodnoty a mediální propagandu jako protiklad 

k afghánským tradicím. Využívá pojmy „okupační vojska, zkorumpovaný spojenci, 

americký protektorát“, a pojem „liberální společenský experiment”234.  

To vše staví jako protiklad proti islámskému právu a Tálibánu. V komentáři především 

rozebírá, proč se Afghánci vzdali Tálibánu bez boje, když měl podle autora Tálibán 

představovat absolutní zlo. Podle politologa Druláka Tálibán většině tamních lidí život 

nezhoršuje a mnohé dokonce osvobozuje. Vynechal všechny ostatní již zmíněné argumenty, 

že Afghánci neměli logistickou podporu, že se jim vypařilo velení, že přicházely ze Západu 

zprávy o tom, že Afghánistán dřív nebo později padne atd. Myslím, že se autor snažil říct, 

že by západní společnost neměla nutit v jiných zemích svoje hodnoty. To by zase odráželo 

otázku ohledně vnucené vůle. Podává to však způsobem, kdy najíždí na vlnu kritiky západní 

společnosti, kdy porovnává válku v Afghánistánu se západním společenským 

experimentem, protektorátem a vzdálenou kolonií. Jedná se o zbytečně přehnané 

a přestřelené argumenty. Kritizuje i působení české armády v Afghánistánu a vnímám jeho 

komentář jako silně provokativní. Bylo pro mě překvapení, že se takový článek zveřejnil na 

stránce iDNES.cz. 

27. srpna 2021 se zveřejnila analýza od Milana Vodičky s názvem: „Jak USA vyzbrojovaly 

Kábul, až vyzbrojily Tálibán”235. Popisuje fakt, že USA utratilo 83 miliard dolarů na 

vyzbrojení afghánských sil. Afghánská armáda již ale neexistovala a zbraně padly do rukou 

Tálibánu. Kromě toho, že se dostali i k vrtulníkům typu Black Hawk, autor popisuje, jak 

velký zlom v konfliktech mohou způsobit zdánlivě menší zbraně. Milan Vodička uvádí 

 
233 Drulák – KOMENTÁŘ: Tálibán život nezhoršuje, mnohé osvobozuje, píše politolog Drulák [Online] 

Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 26. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-

taliban-vlada.A210825_173828_zahranicni_frum 
234 Drulák – KOMENTÁŘ: Tálibán život nezhoršuje, mnohé osvobozuje, píše politolog Drulák [Online] 

Vydáno 26. 8. 2021 [cit. 26. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-

taliban-vlada.A210825_173828_zahranicni_frum 
235 Vodička, M. ANALÝZA: Jak USA vyzbrojovaly Kábul, až vyzbrojily Tálibán [Online] Vydáno 27. 8. 2021 

[cit. 26. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-usa-zbrane-

letectvo.A210826_184111_zahranicni_wes 
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příklad přístrojů na noční vidění a porovnává je s tím, jaký zlom způsobily stingery během 

sovětské okupace. Dále zmiňuje: „Nikdo nezná přesný rozsah tálibánské kořisti, ale tady je 

pár čísel: mohlo by to být 200 000 ručních zbraní včetně odstřelovacích pušek, 20 000 (a prý 

i 40 000) obrněných vozidel Humvee a možná až sto letadel. K tomu tisíce laserem 

naváděných raket, minometů a děl. Taky transportéry a staré tanky”236.  

K tématu zanechaných zbraní se věnovalo vícero článků. Autoři také rozebírali otázku, „Proč 

se vybavení při opuštění Afghánistánu nezničilo?”237. Dalším problémem, který se objevoval 

v článcích, byla údajná ztráta ručních jednotek HIIDE (Handheld Interagency Identity 

Detection Equipment), určených k pořizování databází s biometrickými údaji. Objevovaly 

se i takové zprávy, že Tálibán tento systém využívá k odhalení Afghánců, kteří 

spolupracovali s NATO. Podle článku od Milana Vodičky se americká ministerstva 

zahraničí a obrany odpovědi vyhnula. Stejně jako prezident Biden.  

Vyhýbání se odpovědím a lhaní veřejnosti byly časté argumenty proti americké straně 

především od autora Milana Vodičky. Vedle svých tvrzení využíval také americké zdroje. 

Konkrétně to byly Zvláštní generální inspektor pro rekonstrukci Afghánistánu (SIGAR) 

a Washington Post238. 

31. srpna 2021 se zveřejnil článek s názvem „Úspěšná evakuace”. „Přivezli jsme víc lidí, 

než se čekalo”239, chválil se Biden. Myslím, že tento titulek silně podpořil argumenty Milana 

Vodičky, který tvrdí, že americká strana lže veřejnosti. I přes vlnu kritiky se americký 

prezident Biden nebojí označit evakuaci za úspěch.  

Symbolem konce války se stal snímek odlétajícího amerického generála. Jednalo se 

o velitele 82. výsadkové divize Chrise Donahuea. Těsně před půlnocí se od země odlepila 

 
236 Vodička, M. ANALÝZA: Jak USA vyzbrojovaly Kábul, až vyzbrojily Tálibán [Online] Vydáno 27. 8. 2021 

[cit. 26. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-afghanistan-usa-zbrane-

letectvo.A210826_184111_zahranicni_wes 
237 Vodička, M. Tálibán loví Afghánce pomocí dat a čteček USA. Odevzdávali biometrické údaje [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 26. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/taliban-kabul-

afghanistan-boje-usa-data-ctecky.A210830_190159_zahranicni_wes 
238 Vodička, M. Tajná pravda o Afghánistánu: Co přiznali američtí politici a důstojníci vyšetřovatelům [Online] 

Vydáno 30. 8. 2021 [cit. 27. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-usa-

valka-sigar-barack-obama-korupce-taliban.A210827_184626_zahranicni_wes 
239 ČTK, iDNES.cz - Úspěšná evakuace. Přivezli jsme víc lidí, než se čekalo, chválil se Biden [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 27. 3. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-afghanistan-

evakuace.A210831_214039_zahranicni_kzem 
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pětice letadel C-17. Na zpravodajském webu články komentovaly odchod jako neslavný. 

Dokonce se objevovaly i nadpisy „Hůř než Sověti”240.  

6.4.2. Shrnutí vlastní interpretace iDNES.cz 

Bylo pro mě překvapení, že zpravodajský web iDNES.cz poměrně detailně popsal důvody, 

proč Afghánistán padl tak rychle. Především co se týče tzv. neexistujících vojáků a kolikrát 

byly zmíněny například přístroje na noční vidění. Objevovaly se však i články či komentáře, 

jako například zmíněný komentář politologa Druláka, kdy se popis těchto důvodů nezdařil.  

Obraz konce tohoto konfliktu byl spojený především s kritikou americké strany. 

Opakovaným tématem bylo lhaní americké vlády, pumpování peněz podporující korupci, 

ponížení západního světa, klesající popularita amerického prezidenta a otázka, zda je na 

USA stále spolehnutí? 

6.4.3. Vlastní interpretace Novinky.cz 

9. srpna 2021 srovnal Alex Švamberk stažení vojsk z Afghánistánu ke stejné situaci z války 

ve Vietnamu v komentáři s názvem: „Stín vietnamské porážky nad Afghánistánem”241. 

Klíčové jsou pasáže, kde uvádí, že se Američané nepoučili z války ve Vietnamu. Součástí 

tohoto tvrzení byl i fakt, že Afghánistán padá do rukou Tálibánu velmi rychle a že za sebou 

afghánská armáda zanechává americké vybavení. Jako důvod autor uvedl útěk velení do 

zahraničí. 

Alex Švamberk dne 17. srpna 2021 zveřejnil komentář s názvem: „Selhání USA bylo 

zpravodajské, vojenské i politické – Alex Švamberk”242, ve kterém popisuje, že Američané 

neměli dobré zprávy od rozvědky, ani dobré informace o tom, v jakém stavu je afghánská 

armáda. Podle autora netušili, že jsou mezi nimi tzv. „Mrtvé duše“ a že Západ posílal peníze, 

které se také investovaly do zbraní, které afghánská armáda bez boje předala do rukou 

 
240 Hájek, A. Poslední Američan. Fotka odlétajícího generála podtrhla afghánské fiasko [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 1. 4. 2022] Dostupné na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/general-chris-donahue-

posledni-americky-vojak-afghanistan-kabul-taliban.A210831_104513_zahranicni_aha 
241 Švamberk, A. KOMENTÁŘ: Stín vietnamské porážky nad Afghánistánem [Online] Vydáno 9. 8. 2021 [cit. 

4. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-stin-vietnamske-porazky-nad-

afghanistanem-alex-svamberk-40368529 
242 Švamberk, A. KOMENTÁŘ: Selhání USA bylo zpravodajské, vojenské i politické [Online] Vydáno 

17. 8. 2021 [cit. 4. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/komentare/clanek/selhani-v-afghanistanu-

bylo-zpravodajske-vojenske-i-politicke-40369277 
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Tálibánu243. Stále se autor nepouštěl do detailů okolo toho, proč se Afghánci vzdali bez boje. 

Jen popsal afghánskou armádu jako neschopnou bez americké podpory. Den předtím na 

webu vyšel článek o projevu amerického prezidenta, který se také vyjadřoval o tom, proč se 

Afghánci vzdali. Podle jeho slov: „Vzdali se a utekli, poskytli jsme jim vše, co potřebovali. 

Vůli bojovat ale poskytnout neumíme“, řekl Biden, a také dodal: „Je špatně, aby Američané 

bojovali za něco, na čem afghánské armádě nezáleží.”244 

Téma zanechaných zbraní také neuniklo zpravodajskému webu Novinky.cz. V článku ze dne 

9. září 2021 se situace ohledně zbraní popsala slovy: „Příslušníci Tálibánu z elitních jednotek 

na sobě mají americké uniformy i třeba pušky M4. Významný přínos pro ně představují 

i americké přístroje pro noční vidění. Tálibán však nemusel techniku ukořistit v lítých bojích. 

Většina vojáků vládních sil opustila své základny bez boje a Tálibánu stačilo jen otevřít 

sklady. Samozřejmě se nezmocnili všech dodaných zbraní, ale stačilo to, aby posílili.”245. 

V článku se dále psalo o tom, že se afghánská armáda vyzbrojovala do posledních týdnů, jak 

kdyby se nevědělo, jak to s vybavením dopadne. O situaci se psalo jako o ponížení Západu 

a objevovaly se titulky jako „Tálibán ponížil Západ“ nebo „Nad Kandahárem hlídkuje 

s americkým Black Hawkem“246. Články byly doprovázeny obrazovým materiálem, ve 

kterém byli vidět tálibánští bojovníci vyzbrojeni moderní americkou výzbrojí. 

Některé články nezobrazovaly kolaps afghánské armády jako překvapení. K tomu přispěl na 

zpravodajském webu i rozhovor s kapitánem v záloze Robertem Šiškou, který byl 

v Afghánistánu třikrát247. Podle něj se nejednalo a žádné překvapení a z osobních zkušeností 

situaci popsal slovy: „Kolaps afghánské armády mě bohužel nepřekvapil. Říkám bohužel, 

protože jsme do toho vložili nějakou energii a měli jsme nějaká očekávání. Ale když jsme 

 
243 Švamberk, A. KOMENTÁŘ: Selhání USA bylo zpravodajské, vojenské i politické [Online] Vydáno 

17. 8. 2021 [cit. 4. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/komentare/clanek/selhani-v-afghanistanu-

bylo-zpravodajske-vojenske-i-politicke-40369277 
244 Novinky.cz - Biden: Stojím si za stáhnutím vojsk. Afghánská armáda se zbaběle vzdala [Online] Vydáno 

16. 8. 2021 [cit.6. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/stojim-si-za-svym-

rozhodnutim-afghanska-vlada-se-zbabele-vzdala-rekl-v-projevu-biden-40369215 
245 Švamberk, A. Američané vyzbrojili nepřítele už poněkolikáté. Totéž dříve udělali v Iráku či ve Vietnamu 

[Online] Vydáno 9. 9. 2021 [cit. 6. 4. 2022] Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/americane-vyzbrojili-nepritele-uz-ponekolikate-totez-drive-

udelali-v-iraku-ci-vietnamu-40371606 
246 Švamberk, A. Tálibán ponížil Západ, nad Kandahárem hlídkuje s americkým Black Hawkem [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 10. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/taliban-

ponizil-zapad-nad-kandaharem-hlidkuje-s-americkym-black-hawkem-40370598 
247 Danda, O. Byli to nezkušení kluci z vesnice, kolaps afghánské armády mě nepřekvapil, říká český veterán 

[Online] Vydáno 7. 9. 2021 [cit. 10. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/byli-to-

kluci-z-vesnice-kolaps-afghanske-armady-me-neprekvapil-rika-cesky-veteran-40371174 
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viděli, jak se k tomu vyšší stupně afghánské armády staví a jak se starají o vojáky v poli, tak 

to byl smutný pohled. S těmi kluky jsme navázali přátelské vztahy a bylo smutné vidět, že 

mrzli ve stanu, protože neměli dřevo, které někdo na vyšších stupních rozkradl”248. 

Začátkem srpna 2021 se objevovaly různé odhady o tom, za jak dlouho padne Kábul do 

rukou Tálibánu. Byly to většinou spekulace od různých zdrojů, které opakovaně uváděly 

počet 90 dní. 

I na webu Novinky.cz se objevovaly názory politiků. Například v analýze od Milana 

Mikuleckého s názvem: „Západ má ještě v Afghánistánu šanci”249, se autor vyjádřil 

o českém prezidentovi Zemanovi se slovy: „Najednou se v pohledu na Severoatlantickou 

alianci shodují názorově tak rozdílné figury, jako jsou český prezident Miloš Zeman 

a kandidát na německého předsedu vlády za CDU Armin Laschet. Jejich slova o tom, že 

NATO v Afghánistánu selhalo nebo že jde o největší debakl NATO od jeho vzniku, jsou 

nejen urážkou všech vojáků a civilních expertů, kteří v zemi pod Hindúkušem v uplynulých 

dvaceti letech ze sebe vydávali to nejlepší, ale také urážkou daňových poplatníků, kteří vše 

platili”250. Autor poukazoval na to, že po bitvě je každý generál, ale že nikdo nenavrhuje 

žádné řešení situace. 

K otázce, jestli to celé mělo smysl, se vyjádřil článek s názvem „Mělo to smysl? Přišel jsem 

o kamaráda a nohy zbytečně?”251 Jednalo se o článek o britských válečných veteránech, 

který přinesl deník The Guardian. Článek shrnují slova válečného veterána britské pěchoty: 

„Mělo to cenu? Pravděpodobně ne. Přišel jsem o nohy zbytečně? Vypadá to tak. Zemřeli mí 

kamarádi zbytečně? Jo. Hlavou se mi honí řada pocitů – vztek, zrada, smutek”252. 

 
248 Danda, O. Byli to nezkušení kluci z vesnice, kolaps afghánské armády mě nepřekvapil, říká český veterán 

[Online] Vydáno 7. 9. 2021 [cit. 10. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/byli-to-

kluci-z-vesnice-kolaps-afghanske-armady-me-neprekvapil-rika-cesky-veteran-40371174 
249 Mikulecký, M. ANALÝZA: Západ má ještě v Afghánistánu šanci [Online] Vydáno 24. 8. 2021 [cit. 

12. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/analyza-zapad-ma-jeste-v-

afghanistanu-sanci-milan-mikulecky-40369963 
250 Mikulecký, M. ANALÝZA: Západ má ještě v Afghánistánu šanci [Online] Vydáno 24. 8. 2021 [cit. 

12. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/analyza-zapad-ma-jeste-v-

afghanistanu-sanci-milan-mikulecky-40369963 
251 ČTK, Novinky.cz - Mělo to smysl? Přišel jsem o kamaráda a nohy zbytečně? ptají se veteráni z Afghánistánu 

[Online] Vydáno 19. 8. 2021 [cit.12. 4. 2022] Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/melo-to-smysl-prisel-jsem-o-kamarada-a-nohy-zbytecne-

ptaji-se-veterani-z-afghanistanu-40369507 
252 ČTK, Novinky.cz - Mělo to smysl? Přišel jsem o kamaráda a nohy zbytečně? ptají se veteráni z Afghánistánu 

[Online] Vydáno 19. 8. 2021 [cit. 12. 4. 2022] Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/melo-to-smysl-prisel-jsem-o-kamarada-a-nohy-zbytecne-

ptaji-se-veterani-z-afghanistanu-40369507 
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Podobně jako na ostatních zpravodajských webech, se psalo i o hrozící migrační krizi a že 

se Evropa musí připravovat na příliv uprchlíků. Objevovaly se články o tom, že se do Evropy 

dostali Afghánci, kteří neměli, a že se jedná o hrozbu pro evropskou kulturu253. 

Kritika amerického postupu, a především prezidenta Bidena, se objevovala 

i na zpravodajském webu Novinky.cz. O situaci se psalo jako o debaklu a Bidenova 

rozporuplná vyjádření jen přispívala kritikům. 

17. srpna 2021 se zveřejnil článek o tom, jak prezident Biden zpočátku tvrdil, že Tálibán 

Afghánistán nikdy neovládne254. Jeho tvrzení se mu vrátila razancí bumerangu. Objevovaly 

se i články, kde prezident Biden označoval stažení vojsk za neobyčejný úspěch255. 

I v článku, který Alex Švamberk zveřejnil 29. 9. 2021, s názvem: „Stažení z Afghánistánu? 

Logistický úspěch, ale strategické selhání, míní nejvyšší generál USA”256 se generál Mike 

Milley přiznává, že ho rychlý pád Afghánistánu překvapil a že pomohli budovat stát, ale 

nepodařilo se ukovat národ257. Velmi těžko se věří tomu, že ho rychlý pád Afghánistánu 

překvapil, to by znamenalo, že o situaci v zemi nevěděl vůbec nic. Ve vícero článcích na 

zpravodajském webu Novinky.cz se pád Afghánistánu spojuje se slovem „překvapivý“. Dále 

v článku se generál vyjádřil protichůdně k americkému prezidentovi, který sliboval, že 

poslední americký voják odejde až budou evakuováni všichni občani USA. 

Dnes již víme, že tomu tak nebylo. Objevovalo se vícero zpráv o tom, že americká 

administrativa především nikoho neposlouchala a rozhodovala se přehlížet fakta258. 

 
253 Zadražilová, J. Do Evropy se dostali Afghánci, kteří měli v zemi zůstat, tvrdí německý plukovník [Online] 

Vydáno 2. 9. 2021 [cit. 12. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/do-evropy-

se-dostali-afghanci-kteri-meli-v-zemi-zustat-tvrdi-nemecky-plukovnik-40370840 
254 Dohnal, M. Tálibán Afghánistán neovládne, tvrdil americký prezident Biden. Má krev na rukou, viní ho 

kritici [Online] Vydáno 17. 8. 2021 [cit. 14. 4. 2022] Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/taliban-afghanistan-neovladne-tvrdil-americky-prezident-

biden-ma-krev-na-rukou-vini-ho-kritici-40369282 
255 ČTK, Novinky.cz - Neobyčejný úspěch, ohodnotil Biden evakuaci z Afghánistánu [Online] Vydáno 

31. 8. 2021 [cit. 16. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/neobycejny-

uspech-ohodnotil-biden-evakuaci-z-afghanistanu-40370698 
256 Švamberk, A. Stažení z Afghánistánu? Logistický úspěch, ale strategické selhání, míní nejvyšší generál 

USA [Online] Vydáno 29. 9. 2021 [cit. 12. 4. 2022] Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/stazeni-z-afghanistanu-logisticky-uspech-ale-strategicke-

selhani-mini-nejvyssi-general-usa-40373355 
257 Švamberk, A. Stažení z Afghánistánu? Logistický úspěch, ale strategické selhání, míní nejvyšší generál 

USA [Online] Vydáno 29. 9. 2021 [cit. 12. 4. 2022] Dostupné na: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/stazeni-z-afghanistanu-logisticky-uspech-ale-strategicke-

selhani-mini-nejvyssi-general-usa-40373355 
258 Novinky.cz - Tálibán jsme odhadli dobře. Naše vláda to podcenila, stěžují si američtí zpravodajci [Online] 
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Generála Mike Milleyho podpořil i ministr zahraničí Antony Blinken, který v článku hájil 

jak kroky americké administrativy, tak výrok generála o překvapivém postupu Tálibánu. 

Podle něj žádné indicie nenasvědčovaly tomu, že by Afghánistán mohl padnout tak rychle. 

Za viníky za situaci v Afghánistánu označil předešlou administrativu Donalda Trumpa 

a popsal evakuaci se slovy: „Evakuace byla výjimečným počinem v těch nejtěžších 

podmínkách, jaké si lze představit.”259 

1. září 2021 se objevila na zpravodajském webu Novinky.cz zpráva o tom, že Biden naléhal 

na prezidenta Gháního, aby vylepšil dojem z boje proti Tálibánu. Autorem článku byl Alex 

Švamberk a popsal situaci se slovy: „Biden 23. července ve 14minutovém rozhovoru naléhal 

na Gháního, aby vyřešil to, jak špatně je vnímán boj afghánské vlády proti vzbouřencům”260. 

Biden v článku popsal situaci se slovy: „Nemusím vám říkat, že celý svět a některé oblasti 

v Afghánistánu mají pocit, že se v boji proti Tálibánu nedaří. A je potřeba, ať už je to pravda 

nebo ne, ukázat jiný obrázek”261. Jeho argument v článku apeluje na opakující se téma lhaní 

americké vlády, kdy často vymýšlí tzv. „jiný obrázek”262. 

Jako jedna z mála zpráv, kde Američané přiznávají chybu, je zpráva ohledně útoku dronem 

na skupinu civilistů, kteří byli omylem označeni jako viníci za útoky na letiště v Kábulu263. 

31. srpna 2021 se podobně jako na iDNES.cz i na zpravodajském webu Novinky.cz objevuje 

fotografie posledního amerického vojáka odlétajícího z Afghánistánu. Článek nese název: 

 

Vydáno 16. 8. 2021 [cit. 14. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/taliban-jsme-

odhadli-dobre-nase-vlada-to-podcenila-stezuji-si-americti-zpravodajci-40369195 
259 ČTK, Novinky.cz - Tálibán byl již v lednu v nejsilnější pozici za posledních 20 let, řekl Blinken [Online] 

Vydáno 13. 9. 2021 [cit. 14. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/taliban-byl-jiz-

v-lednu-v-nejsilnejsi-pozici-za-poslednich-20-let-rekl-blinken-40371955 
260 Švamberk, A. Biden naléhal na Gháního, aby vylepšil dojem z boje proti Tálibánu [Online] Vydáno 

1. 9. 2021 [cit. 16. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/biden-nalehal-

na-ghaniho-aby-vylepsil-dojem-z-boje-proti-talibanu-40370762 
261 Švamberk, A. Biden naléhal na Gháního, aby vylepšil dojem z boje proti Tálibánu [Online] Vydáno 

1. 9. 2021 [cit. 16. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/biden-nalehal-

na-ghaniho-aby-vylepsil-dojem-z-boje-proti-talibanu-40370762 
262 Švamberk, A. Biden naléhal na Gháního, aby vylepšil dojem z boje proti Tálibánu [Online] Vydáno 

1. 9. 2021 [cit. 16. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/biden-nalehal-

na-ghaniho-aby-vylepsil-dojem-z-boje-proti-talibanu-40370762 
263 ČTK, Novinky.cz - Pentagon označil srpnový útok na civilisty v Kábulu za omyl [Online] Vydáno 17.9.2021 

[cit. 16. 4. 2021] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/pentagon-oznacil-srpnovy-utok-na-

civilisty-v-kabulu-za-omyl-40372443 
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„Obrázek místo tisíců slov“264. Fotografii doprovázel stručný článek zobrazující situaci jako 

neúspěšný projekt, kdy Afghánistán téměř po dvaceti letech bojů padnul za několik týdnů265. 

6.4.4. Shrnutí Novinky.cz 

Podobně jako na zpravodajském webu iDNES.cz se i obraz stažení vojsk aliance na 

zpravodajském webu Novinky.cz nesl v duchu především kritiky americké strany. Psalo se 

o tom, že se mnohokrát snažili američtí politici změnit perspektivu konfliktu, lhali a neustále 

posílali další peníze do Afghánistánu. Přehlíželi zprávy o tom, že afghánská armáda není 

připravena a že celá země padne do rukou Tálibánu velmi rychle. Pro mě bylo překvapující, 

že se detailně popsala situace ohledně zanechaných zbraní. To především také sloužilo 

k „ponížení” Západu. 

  

 
264 Jemelka, P. Obrázek místo tisíců slov. Pentagon ukázal ústup posledního amerického vojáka [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 18. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/obrazek-

misto-tisicu-slov-pentagon-ukazal-ustup-posledniho-americkeho-vojaka-40370660 
265 Jemelka, P. Obrázek místo tisíců slov. Pentagon ukázal ústup posledního amerického vojáka [Online] 

Vydáno 31. 8. 2021 [cit. 18. 4. 2022] Dostupné na: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/obrazek-

misto-tisicu-slov-pentagon-ukazal-ustup-posledniho-americkeho-vojaka-40370660 
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Závěr 

Dnes je zřejmé, že po reakcích na útoky 11. září 2001, kdy především příslušníci amerických 

speciálních sil zatlačili teroristy z organizace Al-Kaída mimo území Afghánistánu, měla 

vojenská mise v této zemi skončit. Jednalo se o efektivní zastrašení a útoky by se 

pravděpodobně neopakovaly. Některé články na zpravodajských webech iDNES.cz 

a Novinky.cz začínaly s podobným názorem, že k takovému konci války, ke kterému došlo 

po téměř dvaceti letech konfliktu, nemělo nikdy dojít. 

Realita je však taková, že se NATO rozhodlo v Afghánistánu zůstat a proběhla snaha 

vybudovat nový stát. Vše skončilo stahováním vojsk. Proces, ke kterému zpravodajské weby 

iDNES.cz a Novinky.cz měly kritický postoj, především tedy na americkou stranu. 

Kritizoval se chaos, zmatek a nejasnosti. Množství kritiky a výskyt klíčového slova „chaos” 

potvrzuje i moje analýza období 25. 8. 2021 - 31. 8. 2021. Kritika se zaměřila i na zanechané 

zbraně, jednání amerických politiků a opakovala se problematika, zda je na USA stále 

spolehnutí. 

Pro mě, jakožto pro amerického občana, je to znepokojivá situace. Občas to až působilo, že 

se zapomínalo na to, že se nejednalo pouze o americkou kampaň, ale o spojeneckou. 

Klesající důvěra především amerického prezidenta Bidena také neunikla mediální 

pozornosti. Očekával jsem však, že afghánský prezident Ghani bude pod větší vlnou kritiky. 

Především chyběly informace o tom, jak se Ghani dostal k moci a jeho minulost před 

nástupem na úřad prezidenta. Tyto informace by umožnily snáze pochopit o jakého člověka 

se jedná. 

V neposlední řadě chyběly články o zodpovědnosti. Kdo za to vše ponese zodpovědnost, je 

pro mě stále klíčová otázka. Konkrétní jména generálů, politiků a členů rozvědky se 

pravděpodobně nikdy nedozvíme. Vina byla často přidělena na stranu Afghánců, konkrétně 

na korupci, kterou Západ přehlížel a posílal jen dál peníze. Psalo se o tom, že se korupce 

týkala především velení, které během tálibánské ofenzívy zmizelo. Afghánská armáda 

k tomu všemu nebyla připravená. 
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Celé to vždy končí u otázky vůle a u stále se opakujícího názoru, že Západ nutil Afghánce 

budovat svůj nový stát, a že nápadu se zúčastnili jen ti, kteří za to dostávali řádně zaplaceno. 

S koncem přílivu peněz končila i veškerá vůle. 

Je pro mě stále nepochopitelné, že se o tomto tématu často mluví jako o “překvapení”. Již v 

roce 2013 vyšel dokument: „This Is What Winning Looks Like” od žurnalisty Ben 

Andersona, který mě inspiroval k tomu, studovat média. Již tehdy bylo z dokumentu patrné, 

že afghánská armáda nebude schopna udržet Afghánistán. Lidé, kteří po celou dobu 

konfliktu lhali a snažili se změnit perspektivu války, se bohužel nezbavíme. Můžeme pouze 

doufat, že se tentokrát ponaučili a pochopili, že k tomu, aby v zemi proběhly kulturní změny 

k lepšímu, je potřeba, aby lidé z této země změny chtěli a na vlastní oči viděli výhody, které 

jim změny přinesou. Jinak se bude historie neustále opakovat. 
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Summary 

After the initial response to the 9/11 terrorist attacks conducted by U.S. Forces, the operation 

in Afghanistan should have finished. The response was conducted primarily by U.S. Special 

Operations and was highly effective. Most Al-Qaeda cells were pushed out of Afghanistan. 

This caused intimidation and the attacks would have probably not happened again. Some 

news articles from Czech news sites iDNES.cz and Novinky.cz shared the same opinion. 

According to them, the Afghanistan withdrawal should have never happened almost 20 years 

later.  

The reality is that NATO troops stayed in Afghanistan and pursued to build a new country. 

It all ended with the withdrawal. A process which news sites iDNES.cz and Novinky.cz 

criticized. The United States of America came under most of the criticism. Chaos, confusion 

and uncertainties were words that most described the withdrawal process.  These arguments 

are supported by my analysis focused on the time period: 08.25.2021 - 08.31.2021. The 

results showed negative content prevailed over positive content with the key word „chaos” 

used most often. Topics varied from the weapon systems left behind to the attitude of U.S. 

politicians. One of the most discussed topics was if the world can still rely on the United 

States of America.  

The way the U.S.A. was questioned concerned me as a U.S. citizen. In some situations, it 

felt like the conflict was just about the U.S. and not NATO. Media attention was also drawn 

to the declining popularity of U.S. President Joe Biden. It was surprising that more criticism 

was not aimed at the Afghan President Ghani. There was a lack of information in the media 

about his presidency and his past which would explain what type of leader he was.  

There was also a lack of articles regarding accountability. In my opinion, the question of 

who will be accountable is still a major issue. However, it seems that we will never learn the 

names of the generals, politicians and reconnaissance members behind the withdrawal. 

Accountability in the media was mostly connected with the Afghans and specifically the 

corruption in Afghanistan. Corruption was supposedly overlooked by the U.S. and NATO 

and connected to Afghan leadership. The leadership evaporated during the withdrawal.  
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It all ends with the question of will. The conflict was portrayed as a way of the U.S. and 

NATO to impose will on Afghanistan. This idea was supported only by Afghans who were 

receiving financial rewards. When the finances stopped coming, the will to change stopped 

with it.  

It is still concerning that the collapse of the Afghan army is sometimes labelled as a 

“surprise.” In 2013 the documentary movie „This Is What Winning Looks Like” from 

journalist Ben Anderson was released and inspired me to study media. The content of the 

film clearly showed that the Afghan army will not be able to secure Afghanistan. We will 

not discard the people who lied and changed the perception of the Afghan war anytime soon. 

We can only hope that they learned a lesson and understood what it takes for a country to 

change to the better. The people from these countries must want it first. They must see the 

benefits of freedom from their own eyes or history will keep repeating itself. 
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