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Práce Danijely Djerić Obraz dění na Balkáně v českém tisku v polovině 

devadesátých let se snaží analyzovat obraz války v Bosně v českém tisku, 

konkrétně Mladé frontě dnes a Lidových novinách, v její vrcholné fázi v roce 

1995. Práce má 43 stran plus přílohy a je členěna do čtyřech kapitol. Je psána 

sice hezkou češtinou, bez větších stylistických problémů, ale špatně se v ní 

orientuje; zvláště v úvodních kapitolách plují mnohé odstavce v textu bez větší 

logické návaznosti na to co je před nimi i po nich. 

Autorka, jak sama říká v úvodu (str. 5 a 6-7) vychází z předpokladu že 

„obraz balkánské krize v českých médiích byl určitým způsobem zredukovaný a 

zkreslený“ a pokouší se odpovědět na – jak sama říká hypotézu - „zda při 

informování o výše zmíněných událostech nedošlo k redukci (popřípadě jaké) 

anebo jak celá realita byla představována“. Ve válečných konfliktech rozpadu 

Jugoslávie jsem v průběhu devadesátých let strávil jako reportér a antropolog 

dohromady téměř rok života, jejich obraz v tisku pečlivě sledoval a některé 

články dokonce sám psal. Mám pocit, že zvolené téma je dobře vybráno a 

skutečně stojí za pořádnou analýzu. Problém je jen jak věc analyzovat, co s čím 

srovnávat, proč a jakými metodami.  

 

 

 



V práci se objevují totiž následující problémy: 

-Už samotný název je nepřesný: v práce nesleduje v tisku „obraz dění na 

Balkáně“, ale války v Bosně a ne „polovinu devadesátých let“, ale leden-

prosinec 1995. 

-Chaos v tom o co autorce jde vzniká mimo jiné i tím, že hned na začátku si 

pokládá 4 dílčí otázky a v závěru jich vyhodnocuje 6 (viz str.6 a 37-39). 

-Pro důkaz o tom, že  obraz dění v Bosně byl „zredukovaný a zkreslený“ si 

vybrala metody kvantitativní analýzy. Čtenář ale z textu nepochopí, jak může 

např. četnost podílu výskytu správ o válce v Bosně, četnost obrazového 

materiálu  v obou největších novinách pomoci v odpovědi na otázku věrnosti-

pravdivosti výpovědi. V samotném závěru (str.40) pak vyhodnocení své 

kvantitativní analýzy věnuje jen 6 řádků, aby nás v zápětí na zbylé straně a půl 

přesvědčovala, že lepší výsledky než kvantitativní analýza by umožňovala 

analýza kvalitativní a nebo dokonce narativní. Nabízí se otázka - proč to tedy 

nedělala jimi?       

-I laik při čtení výsledků práce nabude záhy pocitu, že metodu práce s čísly 

nenese mnoho ovoce: např. „klíčové“ zjištění, že v Mladá fronta otiskla za rok 

1995 -501 článků a je tedy dominantnější tvůrce obrazu války a Lidové noviny 

jen –389, je bez dalšího kontextu poměrně banální. Když se vzápětí ještě dočte, 

že 389 oproti 501 je „o 12% méně“, nevěří svým očím a běží do šuplíku pro 

kalkulačku… Ano, problém nevzniká tím, že by studentka neuměla počítat, ale 

opět otázkou co s čím srovnáváme.     

- Jediným zajímavým – nicméně v jediné větě zmíněným –  závěrem celé práce 

je jinak jinde nekomentované tvrzení, že celý konflikt je vykreslován jako 

„konflikt Srbů a Chorvatů, zatímco Muslimové jsou viděni jako značně pasivní 

nebo neutrální. Ve skutečnosti na konci války získali zpátky ztracené území a 

účastnili se bojů.“ (str.40) Na podporu tohoto tvrzení však v práci člověk najde 

jen málo dat. Ale není právě toto vhodná výchozí testovací hypotéza pro celou 

práci?   



 
 
 
Závěrem bych chtěl říci, že otázka po věrohodnosti, nestrannosti a vyváženosti 

našich klíčových médií při pokrývání války v Bosně je skutečně zajímavá a 

skutečně stojí za analýzu. Autorka by nás však měla v textu práce buď 

přesvědčit o správnosti vybraných metod, nebo zvolit metody jiné, vhodnější. 

Doporučuji ke zvážení komise, zdali práci  nechá projít s nejnižším bodovým 

hodnocením 20ti bodů, či ji nechá studentce v klidu ještě promyslet a 

přepracovat.   
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