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Abstrakt 

Magisterská diplomová práce pojednává o obrazu války v Afghánistánu a v Iráku 

v amerických televizních seriálech. Zabývá se tím, jak a jestli americké televizní seriály 

reflektují války, na kterých se Spojené státy americké podílí. Rozebírá, jakou roli hrají 

televizní seriály v ţivotě jedince, a zkoumá jejich potencionální vliv na společnost. 

Věnuje pozornost televizním seriálŧm jako moţným prostředkŧm propagandy a shrnuje 

dosavadní vývoj válečné zábavní produkce. Dokumentuje rŧzné ţánry, ve kterých se 

válka v Afghánistánu či v Iráku odráţí. Právě na základě pozorování seriálŧ rŧzných 

ţánrŧ, od válečných přes kriminální aţ po komediální, magisterská práce hodnotí, 

jakým zpŧsobem je na danou válku v seriálu nahlíţeno. Všímá si také, které válce se 

seriáloví tvŧrci více věnují a ke které jsou kritičtější. Diplomová práce v jednotlivých 

epizodách pozoruje zpŧsob prezentace války, lokaci dějové linie a hlavní protagonisty, 

zajímá se také o dodrţování vojenské terminologie a zobrazování vojenské techniky. 

V neposlední řadě komparuje fiktivní příběhy, popřípadě jednotlivé motivy, se 

skutečnými událostmi, které se v prŧběhu těchto válek staly. V závěru práce shrnuje 

nejčastější motivy a válečné prvky, dává je do kontextu a komparuje s realitou. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the image and reflection of the war in Afghanistan and 

Iraq in the American television series. It looks at how and if the American television 

series reflect the wars, in which the United States of America participate. It analyzes the 

role of television series in the life of the individual and examines their potential impact 



   

on society. It pays attention to the TV series as a means of propaganda and summarizes 

the development of war entertainment production. The diploma thesis documents 

various genres of television series, in which the war in Afghanistan or in Iraq is 

reflected. Master thesis on the basis of observations of different genres evaluates how 

the war is seen. Among the genres include war series or crime and medical drama. It 

notes which war is devoted more attention or which war is seen more critical. Diploma 

thesis watch in episodes the presentation of the war, the location of the storyline and the 

main protagonist, it is also interested in military terminology and displaying military 

equipment. It also compares fictional stories or motives to the events that really 

happened in these wars. The conclusion summarizes the most common themes and 

elements of war, puts them in context and compares with reality. 
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1. Úvod 
Tématem magisterské diplomové práce je obraz válečných konfliktŧ v Afghánistánu a 

v Iráku v televizních seriálech, které vznikly ve Spojených státech amerických od roku 

2001 respektive 2003. Právě Spojené státy americké patřily k počátečním iniciátorŧm 

těchto ozbrojených konfliktŧ. Dne 7. října roku 2001 vstoupily jednotky Ozbrojených 

sil USA do Afghánistánu jako reakce na teroristické útoky z 11. září téhoţ roku. O 

necelý rok a pŧl později, konkrétně 20. března roku 2003, zahájila vojska Spojených 

státŧ amerických invazi do Iráku.  

Magisterská práce se zabývá tím, jak se tyto ozbrojené konflikty promítly do americké 

seriálové tvorby. Pozoruje, v jakých seriálových ţánrech se motivy válek 

v Afghánistánu a Iráku objevily. Zároveň také rozlišuje, jaký přístup tvŧrci seriálŧ 

k těmto válkám zvolili a jak je hodnotili. 

Válka v Afghánistánu i v Iráku se v amerických televizních seriálech jako téma začíná 

objevovat do jednoho roku od vypuknutí těchto konfliktŧ a válečné motivy reflektují 

seriály i v následujících letech. Válka v Afghánistánu se poprvé začíná na televizních 

obrazovkách objevovat v roce 2002, tedy od následující televizní sezóny, která začíná 

v září. Válka v Iráku se jako seriálový motiv objevuje jiţ od roku 2003. To je zpŧsobeno 

tím, ţe válka v Iráku začala v březnu, seriáloví tvŧrci tak stihli zareagovat na ještě 

v témţe roce. 

Motivy obou válek se nevyskytují jen ve vyhraněně válečných seriálech či seriálech 

s vojenskou tématikou, objevují se také v ostatních ţánrech, které primárně nemají 

s vojenstvím a válečnictvím nic společného. V takových případech se jedná o motivy či 

zmínky ojedinělého charakteru, které na sebe navzájem nenavazují, a jsou spíše 

doprovodnou sloţkou děje. 
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2. Teoretická část 

2.1 Seriál 
Všeobecně je seriál definovaný jako útvar, který se zveřejňuje postupně, na 

pokračování, a zároveň tvoří jeden celek. Jedním ze specifických druhŧ je seriál 

televizní, tedy takový, jehoţ hlavním distribučním kanálem je audiovizuální médium, 

konkrétně televize. 

Televizní seriál je jedinečným ţánrem televizní tvorby, jenţ na rozdíl od ostatních 

audiovizuálních děl má moţnost ve svých pokračováních, která se obvykle vysílají 

v pravidelných časech týdne, rozvinout téma a děj do velké epické šíře a delšího 

časového rozsahu.
1
 

Televizní seriál je jedním z druhŧ masových médií. Pod pojem masová média se obecně 

zařazují noviny, časopisy, rozhlas a právě televize. Patří sem rovněţ kniha, film, video 

či veškeré druhy masově šířených obrazových a zvukových záznamŧ.
2
 Veškerá média 

mají zároveň potenciál ovlivňovat své recipienty. Podstatná moc médií spočívá v tom, 

ţe se podílejí na socializaci jednotlivce, na jeho včlenění do společnosti, a tím jak na 

formování jedince, tak na utváření podoby společnosti a vztahŧ, které v ní panují. Kaţdá 

společnost si hledá prostředky, jimiţ předkládá jedinci hodnoty, o něţ se opírá její 

struktura a fungování, a normy upravující chování jejích příslušníkŧ.
3
 

Média všeobecně jsou významným zdrojem informací i zábavy. Právě parametr média 

jako zábavy je dŧleţitý pro televizní seriály. Televizní seriály poskytují recipientŧm 

zábavu a rozptýlení a zároveň mohou odvádět pozornost diváka od soudobých 

problémŧ. 

Publikum totiţ na rozdíl od zpravodajství nevyhledává televizní seriály, pokud nechce. 

Zatímco zpravodajství člověk vyhledává proto, aby věděl, co se ve světě děje, tedy aby 

měl kontakt s realitou, televizní seriály (a zábavní média všeobecně) konzumuje za 

účelem odreagování a spíše úniku od reality. 

 

                                                 
1
 Kolektiv autorŧ pod vedením Barbory OSVALDOVÉ a Jana HALADY. Praktická encyklopedie 

ţurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-807-2772-667. s. 191 
2
 Kolektiv autorŧ pod vedením Barbory OSVALDOVÉ a Jana HALADY. Praktická encyklopedie 

ţurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-807-2772-667. s. 118 
3 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 22 
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2.2 Žánry 

Tato magisterská práce se zabývá obrazem válek v Afghánistánu a Iráku v amerických 

televizních seriálech napříč ţánry.
4
 Samotný termín ţánr odkazuje v kontextu 

mediálních studií k ustálenému, opakujícímu se typu či kategorii mediálních produktŧ 

vyznačujících se společnými rysy. Kaţdý ţánr je spojován se souborem klíčových 

prvkŧ, z nichţ je sloţen. Mezi takové klíčové prvky mŧţeme zařadit například 

zobrazované protagonisty, zápletky, natáčecí prostředí či témata.
5
 

Právě témata tvoří podstatnou součást ţánru a jsou dŧleţité i pro téma diplomové práce. 

Témata lze označit za ideje, které procházejí celým sdělením, v tomto případě epizodou 

televizního seriálu, a jeţ jsou z něj patrné. Narativní ţánry například vypovídají 

nějakým zpŧsobem o střetu mezi dobrem a zlem či nabízejí alternativní pohledy na to, 

co je správně a co špatně.
6
 

Ţánry jsou zaloţeny na základních tématech a hodnotách, jeţ jsou příznačné pro 

příslušnou dobu a kulturu. Není přitom dŧleţité, zda je mediované sdělení zaloţeno na 

nějaké skutečné události. Příjemci jsou schopni vyčíst sdílené hodnoty, představy a 

přesvědčení i z nejrŧznějších výkladŧ skutečnosti.
7
 Ve všech typech ţánru amerických 

televizních seriálŧ (od vojenských přes kriminální aţ po komediální) se od vypuknutí 

válek na Blízkém a Středním východě objevují témata a hodnoty této aktuální situace 

v USA. Nejedná se přitom vţdy o skutečnou událost, na které je epizoda daného seriálu 

postavena. Příběhy jsou často smyšlené. Seriálové produkty tímto zpŧsobem ale udrţují 

kolektivní vědomí faktu, ţe Spojené státy americké jsou ve válce. 

 

2.3 Vliv mediálních produktů na člověka 

Obor mediálních studií předpokládá, ţe média, ať uţ přímo či nepřímo, ovlivňují 

představy, přesvědčení, postoje, hodnoty a chování příjemcŧ. Přes veškerý výzkum 

vlivu médií je ale mimořádně těţké jakékoli účinky spolehlivě prokázat. V této 

problematice se rozlišují dva samostatné přístupy, buď odborníci sledují chování 

příjemcŧ médií, nebo studují chování samotných médií a z pozorování usuzují na 

                                                 
4 Konkrétně viz kapitola Metodologie 
5
 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 168-

175 
6 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 175 
7 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 186 
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případné účinky,
8
 Druhý přístup je sledován v praktické části diplomové práce, která se 

zabývá otázkami, zda a jakým zpŧsobem jsou války v Afghánistánu a Iráku 

reflektovány v televizních seriálech USA.  

Potvrdit, určit či přesně změřit vliv mediálních sdělení na člověka je velice sloţité. 

V minulosti se k tomu pouţívali hlavně experimenty vedené v laboratoři. Mediální 

odborníci ale proti tomuto zpŧsobu výzkumu argumentují například tezí, ţe tyto 

experimenty zbavují média jakéhokoli kontextu tím, ţe je redukují na podněty. 

Laboratorní prostředí a zadané úkoly výzkumným subjektŧm jsou podle nich navíc 

příliš odtrţené od skutečného ţivota, takţe získané informace nemohou přinést přesná 

data o vztahu mezi uţíváním médií a lidským chováním.
9
 

Odborníci nicméně stanovují účinky médií, které sice nejsou prokázané, ale jsou 

předpokládané. Mezi takové patří například změna postoje, myšlení a poznávání. Média 

mají tedy potenciál měnit to, jak lidé myslí a jak se dívají na svět, tím, ţe modifikují 

jejich postoje k druhým lidem i k nejrŧznějším tématŧm. Média mají zároveň potenciál 

vyvolat kolektivní reakci či aţ morální paniku. Mŧţe se přitom jednat o nepodloţené 

obavy a úzkosti, které se týkají aktuálních celospolečenských problémŧ. 

Média mohou recipienty dále ovlivňovat prostřednictvím obsahŧ, které vyvolávají silné 

emocionální reakce. Emocionální stránka lidské mysli je totiţ více manipulativní neţ ta 

racionální, média tedy tímto zpŧsobem mohou pravděpodobněji příjemce ovlivnit. 

Emocionální účinek také mŧţe podpořit věrohodnost obsahu. Přesněji vyjádřeno – to, 

jaký si příjemce vytvoří k vyprávění vztah, ovlivňuje to, jak na něj reaguje a nakolik 

jeho významy či poselství přijímá.
10

 

Mediální produkty jsou také schopny kontrolovat své publikum tím, ţe prezentují 

argumenty, které podporují konsensus dané společnosti, a naopak potlačují stanoviska 

zpochybňující fungování společnosti. S tím souvisí také fakt, ţe média lidem definují 

sociální skutečnost, tedy to, co lidé povaţují za opravdové, normální a správné. 

V neposlední řadě jsou média schopna sociální skutečnost nejen definovat, ale také 

                                                 
8 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 355 
9 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 22 
10 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 233 
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podporovat a prosazovat převaţující pohled na svět. Všeobecně řečeno tedy média 

podporují dominantní ideologii.
11

 

 

2.3.1 Fikce vs. realita 

V rozdělování vlivu médií na společnost je třeba rozlišovat mezi jednotlivými 

audiovizuálními mediálními produkty. Jinak totiţ pŧsobí na člověka zpravodajské 

záběry zobrazující události, které se skutečně staly, a jinak ty, které jsou fikcí. Právě do 

této kategorie spadají televizní seriály a zábavní média všeobecně. 

Zábavní média jsou v tomto ohledu pod větší vlnou kritiky, protoţe zatímco ţurnalisté 

musí prezentovat pozitivní i negativní události, tvŧrci zábavních médií mají moţnost si 

vybrat. V amerických zábavních médiích se přitom například prvek násilí vyskytuje 

velice často. Tamější televizní stanice vysílají denně kriminální seriály, kde je většinou 

hlavním motivem vraţda či alespoň únos. „Americká veřejnost je doslova zaplavena 

reprezentací násilí v mnoţství, jaké svět dosud neviděl,“ uvedl profesor mediálních 

studií George Gerbner jiţ v roce 1994.
12

 

 

2.3.2 Paralela mediálního a skutečného násilí 

V dnešní době neustále roste tlak na zodpovězení otázky – jak a do jaké míry ovlivňuje 

příjemce mediálních produktŧ násilí v nich zobrazované. Právě tato otázka je navíc 

jedna z klíčových pro televizní seriály zobrazující válku, protoţe právě násilí je jedním 

ze základních pilířŧ válečného konfliktu. 

V současné době existují výzkumy, ze kterých vychází, ţe zobrazované násilí v televizi 

koresponduje se skutečným agresivním jednáním, zároveň ale existují výzkumné práce, 

které tento fakt popírají.
13

 Určit paralelu mezi zobrazenou a skutečnou agresí je velice 

sloţité. Na člověka během ţivota pŧsobí rŧzné vjemy a ty mediální jsou jen jedny 

z mnoha. Mohlo by se tedy přijít s názorem, ţe budeme jedince zkoumat v izolovaném 

prostředí bez moţnosti cizích vlivŧ a vjemŧ, v takovém případě se ale kruhem 

                                                 
11 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 361-

364 
12

 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 35 
13 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 35 
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dostáváme na začátek této kapitoly – člověka nelze soudit na základě dat získaných 

z podmínek, které se ani zdánlivě nepodobají skutečnému ţivotu. 

V roce 2008 shrnuly problematiku mediálního násilí Joanne Savage a Christina Yancey, 

které došly k závěru, ţe neexistuje jediná studie, která by mediální násilí jako impulz 

skutečné agrese testovala s uţitím správných měřítek. Zároveň to ale podle nich 

neznamená, ţe by tato paralela neexistovala, výzkumníci ale patrně nemají dostatečně 

dokonalou metodologii. I kdyby se však taková podařila vytvořit, ve skutečném světě 

jsou sociální faktory jako chudoba, vzdělání a reálné násilí natolik mocné samy o sobě, 

ţe média jsou podle jejich názoru pouze zanedbatelnou přidanou hodnotou.
14

 

 

2.3.3 Studie o mediálních účincích zobrazovaného násilí 

Jak jiţ bylo řečeno, neexistuje jeden konkrétní výzkum, který by přesně a podloţeně 

dokázal prokázat podoby vlivu zobrazovaného násilí na skutečné jednání jedince, 

nicméně některé z těchto studií jsou velmi zajímavé a jejich počet je vskutku vysoký. 

Mediální analytik Michael Kunczik napsal jiţ v devadesátých letech, ţe počet studií o 

účincích prezentace násilí v médiích se odhaduje na pět tisíc.
15

 Na následujících řádcích 

jsou zmíněny některé z těchto studií. Záměrně byly přitom vybrány výzkumy s rŧzným 

metodologickým přístupem pro prezentaci co největší moţné škály přístupŧ k těmto 

šetřením. 

Rowell Huesmann se svými kolegy z univerzity v americkém Michiganu vydal v roce 

2003 panelovou studii, ve které sledoval uţívání médií a agresivní chování svých 

subjektŧ po téměř dvě desetiletí. Výzkumníci nejdříve zaznamenali televizní preference 

více neţ pěti set dětí, které se narodily v USA, ve věku od šesti do deseti let. Totéţ pak 

tým profesora Huesmanna učinil u stejné skupiny osob po patnácti letech. Výslednou 

tezí bylo, ţe brzká preference násilných programŧ významně korelovala s agresí 

v pozdějším, dospělém, ţivotě.
16

 

                                                 
14 SAVAGE, Joanne a Christina YANCEY. The Effects of Media Violence Exposure On Criminal 

Aggression: A Meta-Analysis.Criminal Justice and Behavior [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupné 
z: http://www.sagepub.com/isw6/articles/ch15savage.pdf 
15

 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995, 307 s. ISBN 80-

718-4134-X. s. 217 
16 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 44 
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Oproti tomu tým profesora Milarského v roce 1982 uskutečnil výzkum, ve kterém 

studoval sílu vazby mezi zobrazeným chováním v televizi a skutečným chováním. 

Šetření se uskutečnilo na reprezentativním vzorku 3 200 dětí ve věku od sedmi do 

šestnácti let. Subjekty byly v prŧběhu tří let podrobeny vţdy dvakrát ročně rozhovoru 

s výzkumníkem. Ten na základě interview zaznamenával, které pořady jedinec sledoval, 

a určoval také míru násilností v daném programu. Data pak byla komparována se 

skutečným agresivním jednáním daných dětí a mladistvých. Výsledky sice ukázaly 

malou korelaci, vliv zobrazovaného násilí v televizi měl ale podle šetření na lidské 

chování menší vliv neţ takové faktory jako rodinné zázemí či sociální prostředí.
17

   

Zajímavý experiment provedla skupina kolem britského profesora Tonyho Charltona, 

který byl zveřejněn na přelomu tisíciletí. Výzkumníci dokumentovali chování dětí na 

ostrově Sv. Helena před příchodem televize a po nástupu televizního média. Tým měl 

tak výjimečnou moţnost pozorovat po dva roky chování dětí, které předtím zpravidla 

nepřišly s televizí do kontaktu, a sledovat potencionální změny ve vzorcích jejich 

chování po příchodu televize. Výsledky studie byly neprŧkazné, to znamená, ţe výzkum 

nepotvrdil nárŧst agresivity poté, co obyvatelé ostrova začali sledovat televizní pořady. 

V Belgii byl jiţ v polovině 70. let také uskutečněn experiment, při kterém některým 

chlapcŧm v nápravném zařízení pouštěli po dobu jednoho týdne filmy s násilnými 

scénami a motivy, přičemţ ostatním chlapcŧm byly promítány jiné snímky. Tým 

profesora Leyense následně zaznamenával úroveň jejich agrese. Výsledky byly ale opět 

neprŧkazné.
18

 

 

2.3.4 Seriály reflektující válku jako prosociální média 

Televizní seriály, které nějakým zpŧsobem reflektují válku, nejsou ale vţdy zaloţeny 

jen na samotném boji, tedy všeobecně řečeno na násilí. Naopak v americké televizní 

seriálové produkci existují i seriály, které prezentují válku zprostředkovaně, takzvaně ze 

zázemí. Většinou se jedná o jiţ zavedené seriály, které na válku v Afghánistánu či 

v Iráku upozorňují pouze v několika epizodách. 

                                                 
17

 Studies of the Effects of Media on Antisocial Behaviour. [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné 

z:http://www.psychlotron.org.uk/resources/social/AQA_A2_aggression_mediaantinotes.pdf 
18

 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 42, 43 

http://www.psychlotron.org.uk/resources/social/AQA_A2_aggression_mediaantinotes.pdf
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Právě v těchto seriálech se objevují motivy soudrţnosti americké společnosti, jejich 

vzájemného patriotismu, altruismu či společné víry. Dŧraz je také kladen na kladné 

smýšlení o vojácích, kteří brání svou zem a americké hodnoty.
19

 V těchto seriálech se 

tedy objevují prvky prosociálního chování. 

Doktor Louis A. Penner definoval prosociální chování jako kategorii činŧ, jeţ jsou 

nějakým signifikantním segmentem společnosti nebo jedincovou sociální skupinou 

vnímány jako prospěšné pro druhé. Na základě této definice mŧţeme vytyčit i 

prosociální média.   

Jako prosociální média jsou označována ta, jejichţ účinek na publikum není negativní. 

Tyto mediální produkty naopak mohou na recipienty pŧsobit pozitivně, například 

v podobě socializačních, altruistických či edukativních prvkŧ. Nicméně ani v kategorii 

prosociálních médií nebyla stanovena jednoznačná zjištění.
20

 

Prosociální média poskytují prostor k nápodobě jednotlivých prvkŧ zobrazených 

v seriálových příbězích. Zároveň ale mohou tyto produkty divákovi slouţit jako nástroj 

pro empatii, nahlíţení na problematiku z jiného úhlu či sebepoznání.
21

 

Publikum se také na základě pravidelného sledování mŧţe ztotoţnit s některou 

z hlavních postav pořadu. Příčiny ztotoţnění přitom mohou být rŧzné – podobný ţivotní 

příběh, obdobné zaměstnání či rodinné poměry nebo stejné názory na některá témata. 

V případě ztotoţnění mŧţe mít poté divák tendenci přejímat i další stanoviska dané 

seriálové postavy. Zde je přitom nutné nezapomínat, ţe seriálová postava je stále jen 

produktem televizních tvŧrcŧ a producentŧ. Jen oni, na základě blíţe neurčených 

dŧvodŧ, rozhodují, jak se seriálový hrdina v dané situaci zachová či jak se k ní vyjádří. 

V tomto směru hraje dŧleţitou roli také výběr hercŧ a hereček. Publikum se totiţ 

nemusí ztotoţnit pouze se seriálovým hrdinou. Další moţností je naslouchat herci, který 

se dané role ujímá. Protoţe je například daný herec známý a oblíbený, existuje větší 

pravděpodobnost, ţe se příjemci s jeho seriálovou rolí ztotoţní. 

Je zřetelné, ţe seriály mohou mít na společnost vliv i v pozitivním měřítku. (I kdyţ 

podoba tohoto vlivu nebyla přesně zmapována.) Dŧkazem uvědomění této teze je ale 

                                                 
19 Konkrétně viz praktická část magisterské práce 
20

 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 48, 49 
21 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 50 
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fakt, ţe mnoho zemí vyuţilo rŧzné etablované seriály a telenovely jako nositele 

aktuálních témat, která zapracovaly do jejich stávajícího děje.
22

 Příkladem mohou být 

právě motivy ozbrojených konfliktŧ v Afghánistánu a Iráku v americké televizní 

seriálové produkci. 

 

2.3.5 Vliv vs. sledovanost 

Seriály mají větší potenciál ovlivnit recipienty, pokud je jejich sledovanost vysoká. To 

znamená – čím oblíbenější seriál je, tím více lidí mŧţe ovlivnit. Ohledně aktuálních 

témat má tedy větší šanci zaujmout společnost jiţ zavedený a divácky oblíbený seriál 

neţ seriál zcela nový, který si teprve musí hledat svou diváckou základnu. 

V tomto ohledu jsou tedy znevýhodněny seriály pojednávající přímo o aktuální válce, 

Tyto mediální produkty nejsou ve spektru seriálové produkce nijak zakotveny, protoţe 

vznikají aţ jako reakce na rozpoutanou válku. 

Ukazuje se, ţe válka v Afghánistánu či v Iráku má větší moţnost uspět jako námět 

v seriálech, které nejsou primárně válečné. V takových případech je válce jako tvŧrčímu 

motivu věnováno pouze několik epizod. Do této kategorie patří například seriály 

s kriminální či lékařskou tématikou a dále komediální televizní seriály. 

Všeobecně je válka pro daný stát vţdy kontroverzní téma a ve společnosti vţdy existují 

rŧzné názory a pohledy na válečný konflikt. I z tohoto dŧvodu nemusí být seriály, 

jejichţ leitmotivem je válka, přijímány kladně. Z historie televizní produkce je ale znám 

příklad seriálu MASH (1972 – 1983), který ve své době lámal rekordy ve sledovanosti. 

K tomuto fenoménu je ale třeba dodat, ţe seriál o americké vojenské lékařské jednotce 

v Koreji se premiérově vysílal v sedmdesátých a na začátku osmdesátých let, tedy 

v době, kdy od odchodu amerických vojsk z korejského poloostrova uběhlo víc jak 

dvacet let. Lidé jiţ tedy nebyli s tímto konfliktem bezprostředně emocionálně spjati a 

navíc se v případu seriálu MASH jednalo o komediální ţánr. 

Ačkoli ale USA jiţ v době uvedení seriálu MASH neválčily v Koreji, během prvních let 

vysílání seriálu probíhala válka ve Vietnamu. Ukázalo se, ţe přes strasti, které 

vietnamský konflikt přinášel, se seriál MASH těšil velké oblibě, a to hlavně proto, ţe 

byl k válce jako takové kritický a zastával humánní hodnoty. 

                                                 
22 GILES, David a [z anglického originálu přeloţila Helena ŠOLCOVÁ]. Psychologie médií. Vyd. 1. 

Praha: Grada. ISBN 978-802-4739-212. s. 50 
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V současné době se ukazuje, ţe recipienti na válečné seriály nereagují pozitivně. Tento 

fakt také mŧţe korespondovat s většinovým názorem Američanŧ na jednotlivé války. 

Americkou společnost rozpolcuje v mnohem větší míře válka v Iráku neţ 

v Afghánistánu. 

V roce 2003 souhlasilo se vstupem amerických vojsk do Iráku 75 % Američanŧ. 

Výzkum veřejného mínění provedl Gallupŧv institut, který ve stejných šetřeních 

pokračoval i v dalších letech. Jiţ v roce 2005 klesla podpora americké veřejnosti na 55 

% a tento trend pokračoval. Nejniţšího bodu dosáhly výsledky šetření v letech 2007 a 

2008, kdy válku v Iráku podporovalo pouze 36 % Američanŧ. Velký výzkum u 

příleţitosti desátého výročí od začátku konfliktu ukázal, ţe 53 % americké veřejnosti 

zpětně označuje válku v Iráku jako chybu.
23

 
24

 

Oproti tomu občané USA od začátku pozitivněji vnímali invazi do Afghánistánu, 

podpora nasazení ozbrojených sil zde v roce 2002 dosahovala aţ 93 %. Podpora 

konfliktu sice dle šetření Gallupova institutu v následujících letech mírně klesala, v roce 

2013 se ale stále drţela nad hranicí padesáti procent.
25

 

 

2.3.5.1 Sledovanost na příkladech vojenských seriálů 

Speciální kategorií ve stratifikaci ţánrŧ mají seriály vojenské, tedy takové, které se 

věnují vojenské problematice a byly v seriálové produkci etablovány jiţ před 

vypuknutím afghánského a iráckého konfliktu. Tvŧrci těchto seriálŧ neměli po 

vypuknutí válek na vybranou a museli aktuální události v Afghánistánu a Iráku ve svých 

mediálních produktech reflektovat. Právě na těchto seriálech lze nejlépe vysledovat 

trendy ve sledovanosti. 

Ve Spojených státech amerických byl velice oblíbený seriál z vojenského prostředí 

JAG, který čítá celkem deset sérií, z nichţ ta poslední byla premiérově vysílána 

v sezóně 2004 / 2005. Nejvyšší sledovanosti dosahoval tento seriál v letech 1998 aţ 

2002, kdy jednotlivé epizody sledovalo prŧměrně nad 14 milionŧ divákŧ. Od sezóny 

                                                 
23 On 10th Anniversary, 53% in U.S. See Iraq War as Mistake. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 

http://www.gallup.com/tag/iraq+war.aspx 
24 Kompletní graf Gallupova institutu viz příloha 
25 More Americans Now View Afghanistan War as a Mistake. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 

http://www.gallup.com/poll/167471/americans-view-afghanistan-war-mistake.aspx 
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2002 / 2003, tedy od doby, kdy válka v Afghánistánu jiţ probíhá a irácký konflikt téměř 

vypuká, začíná sledovanost klesat.     

V nejúspěšnější sezóně 2001 / 2002 dosáhl seriál JAG sledovanosti 14,8 milionŧ 

divákŧ. Jiţ následující řadu, která se vysílala od září 2002 do května 2003, sledovalo 

prŧměrně necelých 13 milionŧ příjemcŧ a tento trend pokračoval. Poslední sezónu 2004 

/ 2005 nesledovalo ani 10 milionŧ divákŧ.
26

 

 

2.4 Realističnost sdělení 

Publikum přijímá lépe mediální obsahy za předpokladu, ţe jsou tyto produkty 

realistické a věrohodně postavené. Zatímco u zpravodajských ţánrŧ se tato dispozice 

předpokládá, zábavní média, včetně seriálŧ, si příjemce v tomto ohledu musí získávat. 

Pokud se tedy například televizní seriály opírají o skutečné události, měly by tyto 

motivy být co nejrealističtěji a nejvěrohodněji vykonstruované, aby je publikum přijalo. 

Termín realističnost označuje v mediálních studiích postupy a prostředky, jimiţ se 

potlačuje či zastírá mediovaná povaha sdělení a zdŧrazňuje se iluze jeho opravdovosti. 

Citlivost publika na realističnost také naznačuje, ţe některé mediální produkty jsou pro 

publikum zřejmě věrohodnější právě proto, ţe jejich realistická iluznost je větší, a je 

proto ochotno je brát váţněji, popřípadě snáze přejímat ideje, které jsou v těchto 

produktech nabídnuty. 

Realističnost je zároveň těsně spjata se souborem idejí, představ a nárokŧ převaţujících 

či prosazujících se v dané době a daném prostředí – tedy s určitou ideologií. Příběhy 

nesou významy vypovídající o určitých konkrétních hodnotách a postojích a tyto 

hodnoty a postoje jsou součástí určité ideologie. Realističnost pomáhá těmto hodnotám 

                                                 
26 Data z následujících zdrojŧ: 

Season Program Rankings. ABC [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20070208132303/http://www.abcmedianet.com/pressrel/dispDNR.html?id=0

60204_11, 

Season Program Rankings. ABC [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20070310210208/http://www.abcmedianet.com/pressrel/dispDNR.html?id=0

60105_05 

How did your favorite show rate?. USA Today [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: 

http://usatoday30.usatoday.com/life/television/2002/2002-05-28-year-end-chart.htm 
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stát se dominantními, protoţe představa o tom, co je skutečné, je těsně spjata 

s představou o tom, co je pravdivé.
27

 

Britský mediální teoretik Richard W. Kilborn uvádí, ţe se televizní seriály „snaţí 

vytvořit iluzi skutečnosti“ a ţe mají „přídech ţité zkušenosti“. Seriály dosahují 

realističnosti prostřednictvím autentických detailŧ ve výpravě, oblečení či jazykových 

prvkŧ v dialozích. Významnou roli hraje také to, ţe se televizní seriály vysílají 

v dlouhém časovém období, a mohou se tak blíţit moţnosti odvíjet děj v reálném čase. 

Seriály mají navíc sklon odráţet postoje a hodnoty dané doby a společnosti.
28

 

 

2.4.1 Zdroje realističnosti 

Realistické zobrazení představuje soubor pravidel, jeţ se jedinec učí v prŧběhu 

poznávání své kultury. To tedy znamená, ţe vnímání realističnosti je ovlivněno 

prostředím (státem, kontinentem), ve kterém člověk ţije. V rámci tohoto prostředí se 

totiţ socializuje, poznává tamější kulturou, kterou přijímá za svou, a učí se konvencím. 

Na základě tohoto procesu pak jedinec hodnotí realistické zobrazení.
29

 

Kromě kultury jsou dalším dŧleţitým parametrem ţivotní zkušenosti jedince. To 

znamená, ţe příjemce posuzuje, co je a co není reálné také podle vlastní zkušenosti, 

díky níţ je schopen posuzovat realističnost především z hlediska pravděpodobnosti. 

Pokud tedy televizní seriály reflektují aktuální války prostřednictvím uvěřitelných a pro 

americkou společnost kaţdodenních problémŧ, příjemci budou tyto obsahy povaţovat 

za reálné. 

 

2.4.2 Atributy iluze realistického zobrazení
30

 

Realističnost zobrazení má několik základních pilířŧ, které lze shrnout do několika 

bodŧ: Záleţí na tom, jak přesně je vyobrazené prostředí děje, jak věrohodně pŧsobí 

                                                 
27

 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 213, 

214, 219 
28 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 213, 

214, 222 
29

 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 220 
30

 V této sekci bylo čerpáno z: BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. 

ISBN 80-859-4767-6. s. 214-216 
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chování postav, nakolik pravděpodobná je dějová linie a nakolik pravdivě pŧsobí 

prezentované sdělení. 

Jedním ze základních atributŧ je uvěřitelnost. Divák věří takovým mediovaným 

obsahŧm, které mu připomínají svět, ve kterém ţije. To, co se děje v televizním seriálu, 

by se tedy podle jeho názoru mohlo skutečně stát. Jinými slovy – obsah sdělení zapadá 

do příjemcovy zkušenosti. 

Pokud není mediální produkt pro publikum uvěřitelný, měl by být přinejmenším 

přijatelný. To, co médium prezentuje, by tedy mělo být moţné a přijatelné alespoň ve 

svém vlastním uzavřeném světě. Pokud chce fiktivní příběh pŧsobit realisticky, musí 

vykazovat určitou vnitřní soudrţnost. S tím souvisí také míra pravděpodobnosti 

mediovaného sdělení. Realističnost těchto sdělení totiţ závisí také na propracování 

vztahu příčin a následkŧ, na základě kterých graduje narace. 

Fyzická realističnost sdělení se zřejmě zvyšuje s tím, nakolik se děj odehrává v prostředí 

co nejvěrněji připomínajícím prostředí známé příjemcŧm. V publiku se tímto zpŧsobem 

mŧţe zvyšovat iluze, ţe se děj odehrává přímo před ním, popřípadě ţe se ho skutečně 

týká. Podobné je to s postavami příběhu, pokud je chování fiktivních hrdinŧ vyobrazeno 

realisticky a věrohodně, příjemci jsou schopni ho brát jako moţnou součást skutečného 

ţivota. 

Velice relativní je kategorie pravdivosti. Ukazuje se totiţ, ţe i fiktivní příběh mŧţe být 

recipienty brán jako pravdivý. Příběh totiţ musí nabízet nějaké sdělení o lidském 

chování a jeho motivacích, přestoţe se odehrává ne přímo v reálném světě. Pokud je 

tato podmínka splněna, prezentovaná přesvědčení či hodnoty se pro příjemce stávají 

pravdou. 
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2.5 Propaganda 

Propagandou se zpravidla rozumí soustředěná a promyšlená snaha získat veřejnost pro 

určitý pohled na nějaké téma, určité jednání či osvojení si určitého souboru představ a 

názorŧ. Pojem propaganda se ale pouţívá i v jiných souvislostech a s poněkud odlišným 

významem – jako mohutná, ofenzivní komunikace se skrytě či zjevně persvazivním 

zaměřením zacíleným na podporu či prosazení nějakého chování, postoje nebo souboru 

názorŧ.
31

 

Propaganda se do popředí zájmu dostává v době válečného stavu. Právě v době války se 

propaganda objevuje i v jinak demokratických systémech. Za války se ale hranice 

propagandy posunují a persvazivní mediální produkty nemusí být nutně brány jako 

propagandistické. Z dějin je moţné jako příklad uvést britské ministerstvo informací za 

druhé světové války, jehoţ úkolem bylo mimo jiné vyrábět materiály určené k mediální 

distribuci. Cílem těchto materiálŧ bylo přesvědčit veřejnost a ovlivnit její postoje 

k válečnému úsilí země. Vzhledem k vysoké míře vnitřní identifikace s nabízenými 

persvazivními sděleními nebyla tato sdělení často chápána jako propaganda.
32

 

Profesor fakulty mediálních studií na University of Western Ontario Tim Blackmore 

poukazuje na fakt, ţe jiţ v prŧběhu dvacátého století existovala propaganda vládní 

činnosti v amerických filmech a seriálech. Tedy ţe existovalo spojení mezi vládními 

úřady a Hollywoodem. Tento trend pokračoval i ve století jednadvacátém a dotkl se i 

válek, které USA začaly v Afghánistánu a Iráku.
33

 

Jiţ v listopadu 2001 se sešel tehdejší americký poradce prezidenta George Bushe Karl 

Rove s téměř 50 vlivnými producenty filmových studií v Hollywoodu, aby diskutovali o 

nově nastalé bezpečnostní situaci a její promítnutí v televizní a filmové produkci.
34

 

Po schŧzce Karl Rove oznámil, ţe smyslem setkání nebylo dávat filmovým a 

seriálovým tvŧrcŧm jakékoli rozkazy ohledně jejich produkce. Podle Karla Rovea se 

Hollywood musí sám rozhodnout, jaké projekty budou natočeny, popřípadě jak bude 

aktuální situace USA reflektována. Namísto nařízení seznámil Karl Rove hollywoodské 

producenty se sedmi body, které by Bílý dŧm chtěl všeobecně zdŧrazňovat. 

                                                 
31 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 145 
32 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. ISBN 80-859-4767-6. s. 147 
33 BLACKMORE, Tim. Eyeless in America: Hollywood and Indiewood’s Iraq War on Film. Bulletin of 

Science, Technology & Society [online]. [cit. 2014-03-06]. s. 2 
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V tomto sedmibodovém programu americká administrativa zdŧrazňuje, ţe současná 

válka je vedena proti terorismu ne proti islámu, ţe Američané musí být povoláni do 

vojenské sluţby a občané by měli své jednotky podporovat a ţe namísto propagandy je 

potřeba prezentovat válku s přesností a upřímností.
35

 

 

2.5.1 Skutečnost 

Nelze přesně určit, zda se filmoví a seriáloví tvŧrci řídili tímto sedmibodovým 

programem, v jejich mediálních produktech lze nicméně vysledovat jednotící prvky. 

Podle profesora Tima Blackmora je například postava vojáka prezentována téměř vţdy 

kladně s odkazem na vojákovu morálku a nasazením svého ţivota pro druhé. Blackmore 

si také všímá skutečnosti, ţe ve filmech a seriálech je často vyobrazen buď proces 

měnící civilistu ve vojáka, nebo následná přeměna bojovníka ve válečného veterána. 

Bojovníky také často stíhají psychické potíţe.
36

 

Tim Blackmore zmiňuje válečný seriál Generation Kill
37

, ve kterém definuje chování 

vojákŧ jako profesionální a rozváţné co se týče bojové činnosti, ale také jako bláznivé a 

šílené hlavně ve vztazích mezi sebou a velením.
38

 Váleční veteráni trpící psychickými 

potíţemi jsou pak hlavním tématem seriálu The Kill Point.
39

 Zde je také jedním z témat 

péče o válečné veterány poté, co se vrátí z války. 

Zajímavé je, ţe se většina válečných filmŧ a seriálŧ soustřeďuje pouze na některé 

sloţky amerických ozbrojených sil.
40

 Konkrétně většina hlavních postav patří 

k pozemním jednotkám – jedná se tedy zpravidla o příslušníky americké armády či 

námořní pěchoty. 

 

                                                                                                                                               
34

 SALTMAN, Kenneth J. a David A. GABBARD. Education as Enforcement: The Militarization and 

Corporatization of Schools. New York, London: Routledge, 2003. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=Zdp5AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false. 
35

 SALTMAN, Kenneth J. a David A. GABBARD. Education as Enforcement: The Militarization and 

Corporatization of Schools. New York, London: Routledge, 2003. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=Zdp5AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false. 
36

 BLACKMORE, Tim. Eyeless in America: Hollywood and Indiewood’s Iraq War on Film. Bulletin of 

Science, Technology & Society [online]. [cit. 2014-03-06]. s. 13 
37

 Podrobně v kapitole Generation Kill 
38

 BLACKMORE, Tim. Eyeless in America: Hollywood and Indiewood’s Iraq War on Film. Bulletin of 

Science, Technology & Society [online]. [cit. 2014-03-06]. s. 13 
39
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40
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2.6 Válečná zábavní produkce dnes a v minulosti 

Co se týče oblíbenosti zábavní mediální produkce zaměřující se na válku, je třeba si 

poloţit otázku, zda publikum stojí o válečné filmy či seriály. Ukazuje se, ţe veřejnost 

od zábavní produkce více očekává odreagování neţ zabývání se skutečnými aktuálními 

problémy. Jiţ během druhé světové války se Britové v prŧzkumu veřejného mínění 

vyjádřili, ţe do kina chodí proto, aby na chvíli zapomněli na své starosti. V kině tedy 

nechtěli zhlédnout válečný film plný bombardování a zabíjení, o kterém slýchali 

denně.
41

 

Filmoví producenti se ponaučili a v dalších konfliktech jiţ více naslouchali svému 

publiku.
42

 Během vietnamské války se tak například v amerických kinech objevilo 

podstatně méně válečně zaměřených filmŧ. 

 

2.6.1 Filmová a televizní produkce za války ve Vietnamu 

Válka ve Vietnamu, kterou v Jihovýchodní Asii USA vedly od konce 50. let do roku 

1975, je stále hluboce zakořeněna v podvědomí americké veřejnosti. Jednalo se o první 

partyzánskou válku, kterou americké ozbrojené síly vedly, neexistovala tu ţádná 

frontová linie ani dostatečné zázemí pro vojáky a desetitisíce z nich zde zemřeli. 

Jednalo se zároveň o jednu z nejdelších amerických vojenských misí. Navíc se jedná o 

konflikt, ve kterém Spojené státy americké neuspěly a musely se stáhnout. Z těchto 

dŧvodŧ se válka ve Vietnamu odrazila i v tehdejších médiích – informačních i 

zábavních. 

Pro Američany je tato válka symbolem zklamání a selhání amerických ozbrojených sil i 

vládní administrativy. Právě proto je na tento konflikt (jako odstrašující případ) 

vzpomenuto vţdy u kaţdé další války, na které USA participují. Pro příklad – obsahová 

analýza zpravodajství o válce v Perském zálivu
43

 zjistila, ţe slovo, které se v tomto 

období nejčastěji pouţívalo, bylo právě slovo „Vietnam“. Tento výraz se podle analýzy 

                                                 
41

 RICHARDS, J. a D. SHERIDAN. Mass-Observation at the Movies. Routledge & Kegan Paul, 1987. s. 

405, 406 
42

 CARRUTHERS, Susan L. No one’s looking: the disappearing audience for war. Media, War & 

Conflict [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

http://mwc.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/1/1/70.full.pdf+html 
43

 Válka v Perském zálivu známá jako operace Pouštní bouře probíhala od 1. srpna 1990 do 28. února 

1991. 
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objevil více neţ sedm tisíckrát, oproti tomu druhý nejčastější výraz „Human Shields“ se 

objevil méně neţ 3000krát.
44

 

Stejně jako v případě novodobých válek měla i válka ve Vietnamu vliv na tehdejší 

filmovou i televizní produkci. Nešlo přitom pouze o ţánr válečných filmŧ a seriálŧ, 

motivy vietnamského konfliktu se objevovaly napříč ţánrovým spektrem. 

Válečné filmy o vietnamském konfliktu se objevují jiţ v prŧběhu tohoto taţení. Jedná se 

například o snímek The Green Berets (1968) v titulní roli s Johnem Waynem. Dalším je 

film To The Shores Of Hell (1966), ve kterém námořní pěšák usiluje o záchranu svého 

bratra, který je drţen v zajetí Viet Kongem. O ţivotě válečných veteránŧ po návratu do 

USA pak například pojednávají filmy Coming Home (1978), The Deer Hunetr (1978 

v koprodukci s Velkou Británií) nebo The Visitors (1972), ve kterém se vojáci po 

návratu domŧ navzájem obviňují z válečných zločinŧ. 

Oproti filmŧm přichází válečné seriály na scénu aţ o mnoho let později. První válečný 

seriál z vietnamské války se vysílal aţ v letech 1987 aţ 1990. Jednalo se o seriál Tour of 

Duty, který pojednával o četě americké armády bojující ve Vietnamu na jednoroční 

misi. Uprostřed dţungle je jednotka odkázána pouze sama na sebe, její členi, často 

teprve náctiletí, se musí naučit spolupracovat i přesto, ţe ji tvoří muţi rŧzných ras 

pocházejících z rŧzných kultur a rŧzných prostředí. Děj seriálu je zasazen do roku 1967, 

tedy do roku, kdy rapidně stoupl počet amerických vojákŧ v Jihovýchodní Asii.
45

 Ve 

stejném období, konkrétně v letech 1988 aţ 1991, byl také vysílán seriál o týmu 

zdravotních sester ve vojenské evakuační nemocnici China Beach.
46

 

Válka ve Vietnamu vyvolávala mezi Američany velké protesty. Lidé se odkláněli od 

tehdejšího modelu společnosti a přikláněli se spíše k alternativnímu pojetí. Tento přerod 

společenských hodnot se dotkl i filmové produkce. Dieter Prokop v knize Boj o média 

popisuje tento stav takto: Mladé lidi ovládal strach, ţe budou posláni zemřít do 

vietnamské války. Protest proti ní a hnutí hippies vytvořily politickou a tvŧrčí 

atmosféru, v níţ vznikly mnohé alternativní filmy tzv. „new american movies“
47

. Byly 

to filmy o alternativních hrdinech, kteří chtějí na motocyklu nebo jako tuláci uniknout 

                                                 
44

 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995, 307 s. ISBN 80-

718-4134-X. s. 299 
45 Tour Of Duty. [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.tv.com/shows/tour-of-duty/ 
46 China Beach. [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.tv.com/shows/china-beach/ 
47

 Mezi takové filmy patřily například Špinavá ulice (1973), Zloději jako my (1973) nebo Americké 

graffiti (1973). 
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před stávající společností a kteří se stejně nakonec musí potýkat s násilím a 

konformismem. Nebyl tu idealizován šťastný konec, nýbrţ stálé hledání, nekonečná 

cesta a věčný útěk.
48

 

Mladá generace kolem roku 1970 ctila jiné hodnoty neţ jejich rodiče. Zatímco starší 

generace měla v hlavě stále hodnotu povinnosti a přizpŧsobení a byla spíše 

materialistická a konzumní, mladá generace si naopak cenila spíše nematerialistických 

hodnot a nechtěla umírat z pocitu povinnosti ve válce ve Vietnamu. Takový střet 

generací se pravidelně opakuje v kaţdé společnosti, dŧleţitým parametrem však je, 

v jakých podmínkách a za jakých okolností společnost v danou dobu ţije. 

Televizní seriály prošly během 70. let proměnou. Nové seriály byly bez iluzí, naopak se 

věnovaly motivŧm zásadních konfliktŧ společnosti nebo tabuizovaným tématŧm. Po 

válce ve Vietnamu například rapidně narostl počet vdov v USA a v seriálové produkci 

se brzy nato začal objevovat motiv statečné ţeny, která se dokáţe vyrovnat s kaţdou 

situací. V letech 1970 – 1973 byl například vysílán seriál The Partridge Family, ve 

kterém zoufalou vdovu přemluví její děti, aby společně zaloţily kapelu a vydaly se na 

turné.
49

 

Na základě války ve Vietnamu byly tedy natočeny jak válečné filmy a seriály s válkou 

jako ústředním tématem, tak seriály a snímky reagující na nastalou společenskou situaci 

a sociální problémy, které byly dŧsledky vietnamského konfliktu. 

Paralela vietnamského konfliktu se objevuje i v souvislosti s válkami 21. století 

v Afghánistánu a Iráku. I tyto konflikty znamenají pro americký národ dlouho etapu a 

desetitisíce vojákŧ v těchto válkách přišlo a stále přichází o ţivoty. 

 

2.6.2 Válka v Iráku a televizní publikum 

Trendem nízké sledovanosti válečných filmŧ, dokumentŧ a seriálŧ se zabývá profesorka 

Susan L. Carruthers z americké Rutgers University. Ta ve svém odborném článku pro 

periodikum Media, War & Conflict uvádí, ţe ve válce v Iráku se počet natočených 

produktŧ zvyšuje. Od roku 2005 bylo například natočeno nejméně dvanáct dokumentŧ o 

                                                 
48

 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. Praha: 
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49 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. Praha: 
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této válce, z nichţ některé z nich byly dokonce oceněny odbornou veřejností. Nicméně 

jejich sledovanost zŧstává nízká.
50

 

Oproti tomu natočené filmy a televizní seriály si v měřítku sledovanosti vedly o něco 

lépe. O válce v Iráku byl natočen například seriál Over There, který byl prvním 

televizním válečným dramatem pojednávajícím o Iráku. Sledovanost počátečních 

epizod se pohybovala okolo čtyř milionŧ, postupem času ale začala klesat. Po 

odvysílání třináctidílné první série se tvŧrci rozhodli nepokračovat v natočení další řady. 

Konkrétně podle dat sledovalo pilotní díl seriálu přes čtyři miliony divákŧ. Sledovanost 

ale rychle klesala – finální díl sledovalo jiţ o 50 % recipientŧ méně, konkrétně 2,1 

milionŧ lidí.
51

 „Ukázalo se, ţe lidé nechtějí sledovat dramatizaci války, která jiţ je sama 

o sobě dramatická,“ uvedla tehdy společnost Steven Bochco Productions, která seriál 

produkovala.
52

 

Profesorka Susan L. Carruthers se dále zamýšlí nad moţností, ţe obecenstvo jiţ 

nepotřebuje válečné filmy a seriály zaloţené na fiktivní bázi, kdyţ dnes ve válkách 

natáčí a fotí nespočet amerických vojákŧ i civilních pracovníkŧ.
53

 Na internetu se tak 

objevují videa zachycující skutečné aktéry a bojové situace. Tato videa navíc nejsou 

ukotvena v ţádném zpravodajském rámci, coţ mŧţe být pro americkou veřejnost po 

zhlédnutí mnoha reportáţí v televizních zpravodajských relacích atraktivní. 
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2.7 Ozbrojené konflikty 

Ve 21. století rozpoutaly Spojené státy americké dva ozbrojené konflikty, oba zaštítěné 

globální operací označovanou jako válka proti terorismu, kterou USA vyhlásily po 

teroristických útocích na New York a Washington v září 2001. Ještě téhoţ roku zahájila 

americká a spojenecká vojska invazi do Afghánistánu, v březnu roku 2003 pak začala 

válka v Iráku. Od roku 2001 do současnosti byly do těchto zemí vyslány statisíce 

amerických vojákŧ a tisíce z nich zahynuly. 

Zatímco americké vojenské jednotky ukončily v Iráku misi jiţ v roce 2011, 

v Afghánistánu americké ozbrojené síly stále pŧsobí. V současné době operuje na 

afghánském území stále více jak 30 000 amerických vojákŧ. Postupné stahování vojsk 

by mělo proběhnout během roku 2014. 

 

2.7.1 Válka v Afghánistánu 

Válka v Afghánistánu začala 7. října roku 2001, kdy vojska Spojených státŧ amerických 

a Velké Británie zahájila bombardování afghánského území. Příčinou konfliktu byly 

teroristické útoky z 11. září 2001 na Světové obchodní centrum a Pentagon v USA. 

Tehdejší prezident George W. Bush po těchto útocích vyhlásil válku terorismu, jejíţ 

první destinací byl právě Afghánistán. V této zemi na Středním východě totiţ tehdy 

sídlily základny teroristické organizace Al-Kájda v čele s Usámou Bin Ládinem, který 

se k zářijovým útokŧm na USA přihlásil. 

Ke konci roku 2001 vznikly z pověření Rady bezpečnosti OSN jednotky ISAF – 

International Security Assistance Forces, které v roce 2003 přešly pod správou 

Severoatlantické aliance. Mise ISAF, kterých se účastní také Česká republika jako člen 

NATO, pomáhají zajišťovat v Afghánistánu bezpečnost. 

V rámci probíhajícího konfliktu byla v Afghánistánu svrţena vláda hnutí Tálibán, které 

před rokem 2001 plně ovládalo politickou scénu v zemi. Tálibán je politicko-

náboţenské hnutí, které se hlásí k islámskému fundamentalismu. V Afghánistánu vládla 

tato organizace od roku 1996. 

Před vypuknutím války ţádaly USA po Tálibánu vydání Usámy Bin Ládina, k tomu 

ovšem nedošlo, Spojené státy americké proto na základě takzvané Bushovy doktríny 

zahájily konflikt. Bushova doktrína uvádí, ţe USA se mohou vymezit proti státŧm, které 

podporují terorismus nebo na svém území nechávají teroristy pŧsobit. 
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Po svrhnutí Tálibánu byla v Afghánistánu zvolena nová vláda a prezident Hamíd 

Karzaj, který aţ do prezidentských voleb v roce 2014 zastával pozici nejvyššího 

představitele v zemi. Spojenecká vojska v Afghánistánu Usámu Bin Ládina nedopadla. 

Svého času nejhledanější terorista světa byl zabit 2. května 2011 americkou speciální 

jednotkou v sousedním Pákistánu. 

Stoupenci hnutí Tálibán se po převratu nově uskupili u hranic s Pákistánem a stále 

bojují proti spojeneckým vojskŧm i nové afghánské správě, coţ stále ohroţuje 

bezpečnostní situaci v zemi. Zahraniční vojáci se v současné době z Afghánistánu 

postupně stahují a předávají moc nad zemí do rukou nově vzniklých afghánských 

bezpečnostních sloţek.
54

 

Od roku 2001 do roku 2013 bylo v Afghánistánu zabito 2 301 amerických vojákŧ, 

celkem přišlo o ţivot 3 409 spojeneckých vojákŧ.
55

 Během války bylo zraněno téměř 

18 000 vojákŧ.
56

¨ 

 

2.7.2 Válka v Iráku 

Jako dŧvody války v Iráku uváděly Spojené státy americké a jejich nejbliţší spojenec 

Velká Británie existenci zbraní hromadného ničení, kterými podle tehdejších informací 

irácký diktátor Saddám Husajn disponoval, a moţné napojení iráckého reţimu na 

teroristickou organizaci Al-Kájda. 

Válka v Iráku začala 20. března 2003 poté, co Saddámovi Husajnovi a jeho dvěma 

synŧm vypršelo ultimátum na vyklizení mocenství pozic a opuštění země, které jim dal 

tehdejší americký prezident George W. Bush. Pozemní koaliční vojska následně 

překročila hranici, zatímco letectvo jiţ bombardovalo strategické cíle v irácké metropoli 

Bagdádu a v dalších městech. O necelý měsíc později hlásily koaliční jednotky převzetí 

kontroly nad zemí a svrţení tehdejšího nedemokratického reţimu. Saddám Husajn byl 

zajat v prosinci téhoţ roku, následně byl souzen iráckým soudním tribunálem a 

odsouzen k trestu smrti oběšením. 
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Po převratu vznikla v zemi prozatímní koaliční správa, která měla představovat 

výkonnou moc do doby, kdy vznikne nová samostatná, demokraticky zvolená, irácká 

vláda. Ta vznikla z voleb, které proběhly v roce 2005. V témţe roce se pak uskutečnily 

volby do Iráckého národního shromáţdění. V roce 2008 předaly koaliční jednotky zemi 

plně do rukou iráckých představitelŧ. 

Po dobytí Iráku se jiţ v roce 2004 začaly znovu formovat povstalecké síly, jejichţ odpor 

znovu sílil. V následujících letech se znovu rozšířily boje, proběhly například dvě bitvy 

o město Fallúdţa nebo střet u Nadţáfu, Mosulu či Kirkuku. V Iráku rapidně vzrostl 

počet sebevraţedných atentátŧ, bombových útokŧ, přepadávání konvojŧ a povstalci 

začali na dopravní komunikace klást improvizovaná výbušná zařízení.  

Bezpečnostní situace se vyhrotila v roce 2007, v tomto roce bylo zabito nejvíc vojákŧ 

od začátku války – 961.
57

 V témţe roce stoupl také počet civilních ztrát, který se 

pohyboval v řádu tisícŧ.
58

 Tento stav vedl George W. Bushe k nasazení dalších více jak 

20 000 amerických vojákŧ. Po tomto kroku se situace začala zlepšovat. Americké 

jednotky opustily Irák v roce 2011.
59

 

Během devíti let války bylo v Iráku zabito celkem 4 486 amerických vojákŧ a zraněno 

přes 30 000 válečníkŧ.
60
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58 Iraqi Deaths. [online]. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: http://icasualties.org/Iraq/IraqiDeaths.aspx 
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 KEEGAN, John. Válka v Iráku. Vyd. 1. Plzeň: Ševčík, 2006, 204 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-
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3.   Metodologie 

3.1 Cíl práce 

Magisterská práce si klade za cíl zaznamenat, jak jsou dané válečné konflikty 

v amerických seriálech zobrazovány a prezentovány. Při zobrazování se opírá jak o 

seriálové scény, tak o dialogy jednotlivých postav. Informace nabyté z jednotlivých 

seriálŧ jsou konfrontovány s realitou pro určení, zda se v seriálech objevuje pouze fikce, 

nebo se jejich děj odehrává na základě skutečných událostí. Veškeré zaznamenané 

paralely se objevují buď v poznámce pod čarou, nebo ve shrnutích epizody. 

Dalším cílem této práce je stanovení základních charakteristik a okruhŧ, které se 

v daných seriálech objevovaly nejčastěji. Získané poznatky budou následně porovnány 

s očitými svědectvími lidí, kteří se těchto válek v rŧzných rolích účastnili. 

V neposlední řadě je mým cílem také zaznamenat, zda se seriáloví tvŧrci vyjadřují ve 

svých epizodách pro válku, nebo jsou proti ní. S tím také souvisí otázka, zda seriály 

přistupují k oběma válkám stejně či jsou k jedné z nich kritičtější. 

 

3.2 Stanovení hypotéz 

Jako základní hypotézu si tato práce stanovuje, ţe motivy válek v Afghánistánu i 

v Iráku se v amerických seriálech začnou objevovat bezprostředně po zahájení těchto 

konfliktŧ a budou v rŧzných intervalech přetrvávat aţ do současnosti. Dále předpokládá, 

ţe motivy daných konfliktŧ se dotknou všech seriálových ţánrŧ a nebudou se tedy 

výlučně týkat pouze seriálové tvorby zaměřené na vojenskou a válečnou tématiku. 

Neposlední hypotézou je fakt, ţe se děj v seriálech bude v některých případech opírat o 

reálie, ke kterým během konfliktŧ skutečně došlo. Dále práce očekává, ţe válka 

v Afghánistánu bude v amerických seriálech hodnocena kladněji neţ válka v Iráku. 

 

3.3 Rozdělení seriálů 

Jednotlivé seriály jsou pro lepší přehlednost rozděleny do pěti kategorií podle ţánrŧ. 

Kromě typicky válečných seriálŧ je dále rozlišena kategorie vojenských seriálŧ, 

                                                                                                                                               
60 Coalition Military Fatalities. [online]. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 
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kriminálních seriálŧ, seriálŧ z lékařského prostředí a sitkomŧ či komediálních seriálŧ. 

Jednotlivé kategorie mají pro účely této diplomové práce své jasné vymezení: 

3.3.1 Kategorie válečných seriálů 

Do válečných seriálŧ jsou zařazeny takové seriály, jejichţ děj se přímo odehrává 

v bojových zónách v Afghánistánu nebo v Iráku a předmětem všech epizod je válka. 

Jedná se o takové seriály, ve kterých se objevují ozbrojené vojenské jednotky, jejich 

zbraně a technika. Předmětem těchto seriálŧ je zpravidla boj vojenských jednotek. 

Navíc se jedná o seriály, které před vypuknutím konfliktŧ nebyly vysílány a vznikly 

výhradně jako reakce na tyto války. 

 

3.3.2 Kategorie vojenských seriálů 

V této kategorii jsou shromáţděny seriály, jejichţ leitmotivem jsou Ozbrojené síly USA 

a které se odehrávají ve vojenském prostředí. Zároveň se ale jedná o seriály, které byly 

vysílány jiţ před začátky těchto konfliktŧ, a nevznikly tedy na jejich popud. Jelikoţ ale 

pojednávají o amerických ozbrojených sloţkách, zareagovaly na aktuální situaci a 

začaly některé epizody věnovat těmto válkám. 

 

3.3.3 Kategorie kriminálních seriálů 

Jako kriminální seriály jsou v této magisterské práci označeny ty, které primárně 

pojednávají o nějakém typu vyšetřovatelského sboru a jeho činnosti. Příkladem mŧţe 

být americká federální policie FBI či policejní oddělení určitého města. Předměty 

jednotlivých epizod těchto seriálŧ jsou vyšetřování rŧzných zločinŧ.
61

 V této kategorii 

nejsou zařazeny seriály, kde vyšetřovatelé sice řeší kriminální zločiny, dané přestupky 

ale spadají do jurisdikce Ozbrojených sil Spojených státŧ.  

 

3.3.4 Kategorie lékařských seriálů 

Seriály z lékařského prostředí jsou stálým členem amerického spektra televizních 

pořadŧ. I tyto seriály reflektují nastalou válečnou situaci ve Spojených státech. 

                                                 
61 Určitou výjimku tvoří seriál The Kill Point, viz stejnojmenná kapitola 
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Nejčastějším motivem lékařských seriálŧ je problematika válečných veteránŧ či 

psychických problémŧ vojákŧ, kteří se vracejí z boje. 

 

3.3.5 Sitkomy a komediální seriály 

Zmínky o soudobých válkách na Blízkém východě se vyskytují i v sitkomech a 

komediálních seriálech. Tato diplomová práce bude tento poznatek v rámci této 

kategorie reflektovat jak na klasických sitkomech, tak například na animovaných 

seriálech. 

 

3.4 Vymezení materiálu 

Základním materiálem magisterské práce jsou seriály, které vznikly v USA od počátku 

daných bojových konfliktŧ do současnosti. V případě války v Afghánistánu je 

sledovaným obdobím konkrétně rozmezí let 2001 aţ 2013. U války v Iráku byly 

pozorovány roky 2003 aţ 2013. V magisterské práci jsou pouţité seriály, které vysílaly 

americké kanály ABC, CBS, NBC, HBO, FOX, FX, Comedy Central a Spike TV. 

 

3.5 Diferenciace zaznamenaných prvků 

Podoby válečných prvkŧ jsou na základě pozorování rozděleny pro potřeby této 

diplomové práce do tří základních skupin. Na základě těchto kritérií jsou hodnoceny 

jednotlivé seriály a jejich epizody. Po kaţdé zaznamenané epizodě
62

 následuje shrnutí, 

které vymezí hlavní myšlenky a motivy. V této skupině je také prostor pro konfrontaci 

děje epizody s realitou. V druhé skupině se zaměřuji na postavy, které jsou s danými 

válkami nějakým zpŧsobem spojeny. Třetí skupinu tvoří lokace seriálŧ, jeţ rozlišuje, 

zda se daný příběh odehrával přímo ve válečné zóně v Afghánistánu či v Iráku nebo ve 

Spojených státech amerických. 

 

                                                 
62 Výjimku tvoří válečné seriály a seriál The Kill Point 
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3.5.1 Postavy 

V rámci této mnoţiny jsou sledovány postavy, které jsou nějakým zpŧsobem spjaty 

s válkou v Afghánistánu či v Iráku. Ve válečných a vojenských seriálech jsou těmito 

postavami zpravidla vojáci a vojenský personál. 

V seriálech z civilního prostředí je spektrum postav daleko širší. Patří mezi ně například 

rodinní příslušníci vojákŧ ve válkách, osoby, které se v nějaké roli účastnili některého 

z konfliktŧ například jako reportér či lékař, nebo bývalí vojáci, kteří po návratu z boje 

opustili armádu. 

Aktivní příslušníci amerických ozbrojených sil se také objevují v seriálech z civilního 

prostředí. Zpravidla se jedná o jednorázový výskyt v jedné aţ dvou epizodách. 

Příkladem mŧţe být voják coby pacient nebo jedinec, který se dostal do střetu se 

zákonem. 

 

3.5.2 Lokace 

Tato skupina zaznamenává, v jakých lokací se odehrává děj příslušných epizod. 

V zásadě se rozlišují dvě hlavní lokace – ve válečných zónách a ve Spojených státech 

amerických. Epizody, které jsou označeny jako ty s lokací ve válečné zóně, jsou ty, 

jejichţ děj je dislokován do Afghánistánu a Iráku. Dané záběry přitom nemusí být 

zákonitě pořízeny přímo v těchto zemích, jde pouze o to, ţe dějová linka se v těchto 

státech přímo odehrává. 

Ostatní epizody jsou definovány jako ty, jejichţ děj se odehrává výhradně ve Spojených 

státech amerických. Dějovou linku tedy tvoří situace a problémy související s faktem, ţe 

jejich země vede v Asii dvě války.    

 

3.6 Legenda 

3.6.1 Poznatky 

Veškeré zaznamenané poznatky z dějŧ seriálŧ pocházejí přímo z daných epizod. Citace 

seriálových protagonistŧ jsou pro jistotu opatřeny poznámkou s pŧvodním zdrojem. 
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3.6.2 Označení epizod 

Epizody jsou v této magisterské práci uváděny v následujícím formátu: první dvě číslice 

označují sérii neboli řadu seriálu, druhé dvě číslice označují přímo číslo epizody. Čísla 

jsou od sebe oddělena znakem – x. 

 

3.6.3 Datace 

Kaţdá epizoda je opatřena datem, kdy se premiérově vysílala. Podle údaje se lze 

orientovat kdy popřípadě jak dlouho po vypuknutí války se daná epizoda tímto tématem 

zabývá. 

 

3.6.4 Citace 

Citace seriálových postav jsou uváděny v následující podobě: Na prvním místě je název 

seriálu, následuje označení epizody a název konkrétního dílu. Na dalším místě je jméno 

osoby, která vytvořila námět epizody. Na závěr je uveden rok, kdy se epizoda 

premiérově vysílala. 

 

3.6.5 Realita vs. fikce 

Zápletky, jména a geografická označení, které jsou zaznamenány v dějích seriálŧ, jsou 

fikcí, pokud není u dané epizody prostřednictvím poznámky pod čarou nebo samostatné 

informace v rámci shrnutí výslovně řečeno jinak. Výjimku tvoří všeobecně známé 

reálie. 

 

3.6.6 Ozbrojené síly USA 

Armádní bezpečnostní sloţky se ve Spojených státech amerických souhrnně označují 

termínem Ozbrojené síly USA
63

. Ozbrojené síly se dělí na pět samostatných vojenských 

                                                 
63 Anglicky oficiální název zní: United States Armed Forces 
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celkŧ. Jedná se o U. S. Army, tedy pozemní jednotky, U. S. Air Force, tedy letectvo, U. 

S. Navy, americké námořnictvo a s ním související námořní pěchota – U. S. Marine 

Corps. Pátým celkem je U. S. Coast Guard neboli pobřeţní stráţ. V této magisterské 

práci je vţdy postupováno podle tohoto dělení a s tím spojené terminologie.  

 

3.6.7 Používané zkratky a termíny 

V rámci praktické části magisterské práce jsou níţe definovány často pouţívané zkratky 

a termíny.
64

  

ABC – American Broadcasting Company je americká společnost, která provozuje 

televizní a rádiové stanice. Vlastníkem společnosti je The Walt Diseny Company.
65

 

CBS – Columbia Broadcasting System je společnost zaměřující se na televizní a 

rozhlasové vysílání. Společnost vlastnil v letech 2000 aţ 2005 Viacom, od roku 2006 

spadá pod CBS Corporation.
66

 

NBC – National Broadcasting Company je společnost, která provozuje rádiové a 

televizní stanice. Vlastníkem je firma NBC Universal.
67

 

HBO – Home Box Office je americká kabelová a satelitní televizní společnost vlastněna 

stejnojmennou firmou.
68

 

USA – Spojené státy americké 

USS – Označení pro lodě amerického námořnictva, které v angličtině zní United States 

Ship
69

 

CIA – Americká zkratka pro ústřední zpravodajskou sluţbu – Central Intelligence 

Agency
70

 

FBI – Federální úřad pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation) je orgán 

amerického ministerstva spravedlnosti, který vyšetřuje trestnou činnost.
71

 

                                                 
64

 U jednotlivých výskytŧ jiţ nejsou znovu vysvětlovány. 
65 THE WALT DISNEY. Media Networks [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: 

http://thewaltdisneycompany.com/disney-companies/media-networks#801 
66 CBS [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.cbscorporation.com/ 
67 NBC [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.nbcuni.com/ 
68

 HBO [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.hbo.com/ 
69

 Ship Naming in the United States Navy. [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: 

http://www.history.navy.mil/faqs/faq63-1.htm 
70

 CIA [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: https://www.cia.gov/index.html 
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JAG – Vojenská prokuratura amerického námořnictva (Judge Advocate General).
72

 

NCIS – Námořní vyšetřovací sluţba neboli Naval Criminal Investigative Service, která 

řeší kriminální případy týkající se amerického námořnictva a námořní pěchoty.
73

 

Humvee – Jedná se o vojenské terénní vozidlo amerických vojenských jednotek. Pojem 

humvee vznikl z oficiálního označení vozu HMMWV neboli High Mobility 

Multipurpose Wheeled Vehicle.
74
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 FBI [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.fbi.gov/ 
72 JAG [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.jag.navy.mil/ 
73 NCIS [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.ncis.navy.mil/Pages/publicdefault.aspx 
74 HMMWV [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: 
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4. Praktická část 

4.1 Válečné seriály 

Jako válečné seriály jsou definovány ty, které se přímo odehrávají ve válce 

Afghánistánu či v Iráku a válka je jejich hlavním tématem. Jedná se o seriály, které 

vznikly na popud rozpoutaných válek USA v těchto zemích. Válečné seriály se 

vyznačují dodrţováním vojenské terminologie i snahou popsání přesné bojové činnosti. 

Pro tuto magisterskou práci byly vybrány dva seriály – Generation Kill a Over There. 

 

4.1.2 Generation Kill  

Generation Kill je válečný seriál pojednávající o nasazení prvního prŧzkumného 

praporu americké námořní pěchoty
75

 v Iráku. Děj je zaloţen na skutečných událostech, 

se kterými se vojáci během cesty z kuvajtských hranic aţ do iráckého Bagdádu potýkali. 

Sedmidílná série vznikla na základě stejnojmenné knihy amerického novináře Evana 

Wrighta, který se jako reportér časopisu Rolling Stone účastnil této mise. Seriál vysílala 

stanice HBO originálně v roce 2008, konkrétně od 13. července do 24. srpna v týdenní 

periodicitě. 

Název seriálu koresponduje s pokřikem „Kill“, který je pouţíván při vojenském 

výcviku. „Ve výcvikovém táboře jsme museli tři tisíckrát denně řvát: Kill! (Zabij!) 

Proto je to pro nás tak snadné,“ říká skutečný voják serţant Antonio Espera.
76

 

Postavy
77

 

Hlavními postavami jsou skuteční vojáci prvního prŧzkumného praporu americké 

námořní pěchoty, kteří jsou zde převáţně ztvárněni profesionálními herci. Velitelem je 

generál Mattis a přímo v boji je s vojáky plukovník Ferrando
78

, kterému se přezdívalo 

Godfather, protoţe měl po zápasu s rakovinou hrdla hluboký a hrubý hlas.
79

 Sledované 

četě velí poručík Nathaniel Fick a děj nejčastěji pojednává o vedoucím vozu Fickovi 

                                                 
75 1st

 Reconnaissance Battalion USMC 
76

 WRIGHT, Evan. Generation kill: válečný reportér v první linii irácké války. Brno: Jota, 2010, 396 s., 

[16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7217-746-2. s. 273 
77 Postavy i lokace jsou po všechny epizody stejné, proto nejsou uvedeny zvlášť u kaţdé epizody 
78 FIRST RECONNAISSANCE BATTALION COMMAND CHRONOLOGY 1 JANUARY TO 30 

JUNE 2003. [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupné z: 

http://www.1streconbnassociation.org/IFreedom/OfficialCommandChronology.htm 
79

 FICK, Nathaniel. Těsně vedle: očité svědectví z války v Afghánistánu a Iráku. Vyd. 1. Brno: Jota, 2008. 

ISBN 978-80-7217-567-3. s. 159 
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čety a zároveň celého konvoje. Velitelem prvního týmu ve vedoucím humvee je serţant 

Brad Colbert. Jeho řidičem je desátník Josh Ray Person, za kterým sedí střelec Harold 

James Trombley. Spolu s ním sedí vzadu také reportér Evan Wright. Celkem je ve 

Fickově četě 23 muţŧ, kteří se všichni v seriálu objevují. 

Lokace 

Děj začíná v Kuvajtu poblíţ hranic s Irákem. Lokace se mění v závislosti s postupem 

pozorovaného praporu skrz irácké území od hranic aţ po hlavní město Bagdád. Veškeré 

uvedené geografické údaje korespondují s reálnými místy. 

 

Get Some 01x01 

Úvodní epizoda seriálu seznamuje diváky s americkým vojenským táborem Camp 

Mathilda
80

, který se nachází v Kuvajtu poblíţ hranic s Irákem. První prŧzkumný prapor 

námořní pěchoty zde strávil několik posledních týdnŧ, aby se v zdejší poušti trénoval 

v boji. 

Vojáci jsou informováni, ţe v nejbliţších dnech budou povoláni k boji a posláni do 

Iráku. V mezidobí se tedy snaţí doplňovat zásoby či co nejlépe vybavit a vyzbrojit své 

vozy humvee, které jsou primárně otevřené a nejsou z boku nijak chráněné. „My tady 

útočíme v plechových kraksnách,“
81

 shrnul situaci vozového parku jeden z bojovníkŧ a 

další dodává: „V rozbitých humvee bez výzbroje. Měli by nás přejmenovat na 1. 

sebevraţedný prapor.“
82

 Vojákŧm se nevyhnou ani další komplikace. Vlivem chyby 

v zásobování nafasují vojenské protichemické obleky v lesních barvách nikoli v pouštní 

variantě. Velitelé dále nemají k dispozici podrobné mapy oblasti. 

V předvečer začátku americké invaze přijíţdí do tábora vozy řetězce Pizza Hut a 

rozdává vojákŧm pizzu – to je pro ně jasný signál, ţe do začátku války zbývají jen 

hodiny. Konvoj je dle rozkazu ráno připraven vyrazit, výjezd ale překazí poruchy a 

písečná bouře. 

                                                 
80

 Tento název vycházel z asociace s australskou národní písní Waltzing Matilda, se kterou se příslušníci 

americké 1. divize námořní pěchoty poprvé setkali po dobytí ostrova Guadalcanal a přesunu do Austrálie 

v roce 1943: FICK, Nathaniel. Těsně vedle: očité svědectví z války v Afghánistánu a Iráku. Vyd. 1. Brno: 

Jota, 2008. ISBN 978-80-7217-567-3. s. 179 
81 Generation Kill, 01x01 Get Some, David Simon a Ed Burns, 2008 
82 Generation Kill, 01x01 Get Some, David Simon a Ed Burns, 2008 
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Vojáci si čas krátí debatou o nastávající válce a dŧvodech invaze, které vyhlásil 

prezident George Bush: „Věříš těm kecům? Ještě ani neposbírali bordel z minulé 

války,“
83

 přemýšlí jeden z nich. Další tuto válku srovnává s první válkou v zálivu: „Lidi 

se o tenhle kus země perou uţ od starověku. Na kolika hrobech stojíme? Představ si ty 

vědomosti a prachy, co vedli k sestrojení těchhle strojů. A odvahu všech těch, co sem 

přišli. A lásku jejich ţen a dětí. Všechna ta nenávist, která je potřeba, abychom je 

smetli. To je osud.“
84

 Mezitím se k jednotce dostanou zprávy o zahájení bojŧ, jeden 

z vojákŧ situaci komentuje: „Kopli jsme do vosího hnízda. Teď ty vosy musíme 

pozabíjet.“
85

 

Velitelem konvoje je plukovník Stephen Ferrando, dějová linka podrobněji sleduje četu 

poručíka Nathaniela Ficka, konkrétně se nejvíce věnuje jeho prvnímu týmu, který 

zároveň obsluhuje první humvee celého konvoje. Poručík Fick před překročením hranic 

seznamuje své muţe s pravidly boje
86

: „Jste tu, abyste zabíjeli. Útočíme na zemi plnou 

civilistů, ale zároveň nevíme, zda ti, co po nás budou střílet, mají uniformy nebo 

vypadají jako rolníci. Kdyţ zastřelíme civilisty, lidé se otočí proti nám a my tu 

prohrajeme. Ale nechci ztratit vás tím, ţe nebudete agresivní. Pravidla jsou taková: 

jestli budete střílet na obranu sebe a svého druţstva, pak je to správně.“
87

 

Po hodinách čekání se konvoj vydává na cestu. Při prvním kontaktu s fedajíny je ale 

vojákŧm zakázán střet. Rozkaz vydal přes vysílačku generál Mattis, který se konvoje 

přímo neúčastní. Další Iráčané se Američanŧm přišli vzdát, rozkaz z velitelství ale zněl, 

aby je poslali pryč. Prvním úkolem konvoje je zajistit most přes řeku Eufrat a udrţet ho 

pro hlavní jednotky námořnictva. 

 

The Cradle Of Civilization 01x02 

V druhém dílu pokračují americké jednotky v rychlém postupu iráckou pouští. 

Americký konvoj potkává při cestě další jednotky, se kterými se zdraví. Vojáci si 

všímají rŧzných nápisŧ na bojových vozidlech jako například Let´s roll.
88

 

                                                 
83 Generation Kill, 01x01 Get Some, David Simon a Ed Burns, 2008 
84 Generation Kill, 01x01 Get Some, David Simon a Ed Burns, 2008 
85 Generation Kill, 01x01 Get Some, David Simon a Ed Burns, 2008 
86 Tzv. ROE neboli Rules Of Engagement 
87

 Generation Kill, 01x01 Get Some, David Simon a Ed Burns, 2008 
88

 Jedná se o heslo, které vojáci pouţívají jako odkaz na poslední slova Todda Beamera, který se 11. září 

2001 vzepřel únoscŧm na palubě letoun č. 93: KUBAL, Michal, SULC, Barbora S k 



   

 

35 

  

Konvoj projíţdí městem Nasírija těsně po střetu amerických vojsk s Iráčany, vojáci zde 

poprvé vidí válku a ztráty na straně amerických vojsk. Pěšáci zpochybňují některé 

rozkazy, jako například projíţdět nepřátelským městem za písečné bouře bez vzdušné 

podpory. Velitel prvního humvee serţant Colbert situaci okomentuje: „Akce se vţdycky 

nějak podělá. Ale my jsme mariňáci a plníme rozkazy.“
89

 Mezitím se mění pravidla boje 

ROE – kdokoli má zbraň je nepřítel a je tedy legitimní ho zastřelit.  

Američtí vojáci čím dál víc přemýšlejí nad dŧvody a pozitivy invaze do Iráku a dávají je 

do souvislosti se zahraniční politikou USA: „Amerika vţdycky přijde do nějaké země. 

Irák, Afrika. Zařídí tam americkou vládu a infrastrukturu. McDonaldy, Starbucks, MTV 

a pak jim to předá. Jak jinak můţeme ty vyhladovělý pitomce donutit, aby kaţdého 

nezabili, neţ dát na kaţdý roh McDonald? Jestli máme ten roh rozstřílet a postavit tam 

McDonald, tak jo.“ 

Američané také vyuţívají propagačních reklam a informačních letákŧ, které shazují 

americká letadla. Je na nich například uvedeno, jak se mají Iráčané chovat, aby jim od 

amerických jednotek nehrozilo ţádné nebezpečí. 

 

Screwby 01x03 

Konvoj dále projíţdí iráckou provincií Dhi Qar, jejímţ hlavním městem je Nasírija. 

V jednom případě špatně určí cíl a zaútočí na vesnici Ar Rifa plnou ţen a dětí. Jeden 

z velitelŧ si začíná všímat vydávání špatných rozkazŧ svého nadřízeného. Kdyţ si však 

dovolil jeho rozkazy zpochybnit, byl sám zbaven velení svých muţŧ. 

Mezi vojáky se šíří pochyby o vojenské strategii: „Abych zdůraznil svou nedůvěru ve 

strategické plánování, můţete mi vysvětlit, proč na opevněné nepřátelské město jedeme 

v plechových autíčkách
90

 a přitom tanky M-1, LAV
91

 a transportéry odjely pryč? 

Nemělo by to být obráceně? Jak se tohle můţe stát?“
92

 Nad rozkazem dobýt další město 

se pozastavuje i další voják: „Dobývat opevněný město v humvee. Mně přijde, ţe je 

                                                                                                                                               
S  ima tr . Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2003, 453 p., [16] 

p. of plates. Rubikon (Prague, Czech Republic), 5. sv. ISBN 80-720-7506-3. s. 52 
89 Generation Kill, 01x02 The Cradle of Civilization, David Simon, Evan Wright a Ed Burns, 2008 
90 Myšleno vozidlo humvee – pozn. 
91

 M-1 a LAV jsou označení pro americká obrněná vozidla: M-1. [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupné z: 

http://www.combatindex.com/hardware/detail/land/m1a1.html, LAV. [online]. [cit. 2014-02-11]. 

Dostupné z: http://www.combatindex.com/hardware/detail/land/lav.html 
92 Generation Kill, 01x03 Screwby, David Simon a Ed Burns, 2008 
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všechno nějak na náhodu. Maţeme sem, střílíme. Maţeme jinam, bombardujeme. 

Támhleto, co hoří, můţe být oprávněný cíl. Ale taky moţná škola.“
93

 

Novým úkolem jednotky je dobýt iráckou leteckou základnu Qalat Sikar. Cestou na 

letiště desátník Trombley střelí chlapce, který vedl velblouda. Pravidla ROE se mezitím 

opět změní – v rámci letecké základny je nepřítelem i neozbrojený pozorovatel. 

Vojenské jednotky ovládnou irácké letiště bez boje – iráčtí vojáci totiţ základnu opustili 

před příjezdem Američanŧ. Další rozkaz je setrvat na letišti, vojáci mají tedy poprvé od 

příchodu do Iráku volno. 

Na letiště přichází dvě ţeny, které v dece táhnou zraněného chlapce, kterého trefil 

desátník Trombley. Lékař Bryan ho ošetřuje, chlapec však potřebuje převoz do 

nemocnice, ten je ale zamítnut. Velitel argumentuje tím, ţe by musel jedno humvee 

poslat skrz nepřátelské území, coţ by ohrozilo i Američany. Vojáci ale nakonec 

prostřednictvím revolty dosáhnou svého a chlapce zachrání. 

 

Combat Jack 01x04 

První prŧzkumný prapor stále zŧstává na letecké základně Qalat Sikar. Jejich jediným 

problémem v této chvíle je nedostatek zásob. Zásobovací vŧz se během cesty porouchal 

a plukovník Ferrando nařídil nechat ho na místě s tím, ţe se pro něj později vrátí. 

Nákladní auto ale mezitím vyrabovali Iráčané. Plukovník Ferrnado tento stav ale obrátí 

a tvrdí, ţe za to nemŧţe on, ale ţe se vojáci mají zlobit na nepřítele, který jim jídlo 

odcizil. Po rozhovoru s generálem Mattisem má Ferrando další výtky: „Tahle válka se 

zatím moc nedaří. Odpor ve městech je větší, neţ se předpokládalo, a generál má pocit, 

ţe zabíjíme aţ moc civilistů.“
94

 

Vojáci se na letišti zabydlují. Klidné chvíle vyuţívá i kněz, který uspořádá křesťanskou 

mši. Většina vojákŧ se jí ale nezúčastní. „Máme být průzkumná jednotka s bojovým 

duchem. Jsme 40 kilometrů v nepřátelském území a tady ten sluha boţí je otravný. 

Jenom další dávka byrokracie a zbytečný logistiky. Tohle je válka. A my jsme válečníci 

                                                 
93 Generation Kill, 01x03 Screwby, David Simon a Ed Burns, 2008 
94 Generation Kill, 01x04 Combat Jack, David Simon a Ed Burns, 2008 
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a do toho všeho máme s sebou ještě tahat kněze a baštit mu ty jeho reklamní kecy?“
95

 

vyjadřuje svŧj názor serţant Colbert přezdívaný Iceman. 

Americké velitelství také zformuje jednotky sloţené z amerických a iráckých vojákŧ, 

kteří přešli na stranu USA. Společně se mají vydat bojovat. Velitel jednotky k tomu 

říká: „Tohle je historická chvíle, pánové. Jsme průkopníky vzorové snahy spolupráce 

Američanů a svobodných Iráčanů.“
96

 Noc před první misí se ale iráčtí vojáci vytratí a 

uţ se nevrátí. 

Konvoj se dává znovu do pohybu. Dlouhou dobu projíţdí pustou krajinou. Pro vojáky je 

tak někdy obtíţné zŧstat soustředění. „Pozorujte, nekochejte se,“ ponouká své muţe 

často serţant Colbert. Cestu si vojáci krátí rŧznými hrami a zpíváním písní. Kolona 

humvee se najednou dostane do střelby, vojáci okamţitě zaujímají postavení, zvlášť 

statečně se zachová desátník Trombley, který vyjde z krytu, aby zjistil přesnou polohu 

nepřítele. Svŧj čin následně komentuje: „Asi to vypadá divně, ale tak trochu jsem si 

říkal, jaký by to asi bylo být postřelený. Já nevím. Větší nervy mám u sledování nějaké 

televizní soutěţe, neţ tady,“
97

 

 

A Burning Dog 01x05 

Na začátku pátého dílu posílá americké námořnictvo stíhačku na nelegitimní cíl – na 

neozbrojenou vesnici. Dŧvodem byla domněnka, ţe z vesnice byla spatřena střelba 

z minometŧ. 

Vojáci mohou celé scenérii jen přihlíţet. Domnívají se, ţe při svém taţení došlo 

k přílišným ztrátám na straně civilního obyvatelstva. Odpovědí na jejich pochyby je jim 

ale projev plukovníka Ferranda, který jim vysvětluje, ţe oni ve většině případŧ 

nemohou za smrt civilistŧ. „Já nejsem ten, kdo pouţívá civilní obyvatelstvo jako štít,“
98

 

poznamenává plukovník. 

Vojáci si plukovníka slova ale komentují po svém: „Jde nám to stejně jako Francouzům 

v Indočíně. Děláme ty stejný chyby,“
99

 říká jeden z nich a i další se nezdrţují ironických 

poznámek: „Proč by na praporu nemohli aspoň jednou myslet rozumně? I rozbitý 

                                                 
95 Generation Kill, 01x04 Combat Jack, David Simon a Ed Burns, 2008 
96 Generation Kill, 01x04 Combat Jack, David Simon a Ed Burns, 2008 
97 Generation Kill, 01x04 Combat Jack, David Simon a Ed Burns, 2008 
98 Generation Kill, 01x05 A Burning Dog, David Simon, Ed Burns a Evan Wright, 2008 
99 Generation Kill, 01x05 A Burning Dog, David Simon, Ed Burns a Evan Wright, 2008 
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hodiny ukazují dvakrát denně přesně.“ „Uţ je to jasný. Nešli jsme sem kvůli zbraním 

hromadného ničení. Máme tu zařídit předsunutý Starbucks.“ Nebo: „Ten, kdo potřebuje 

prohlédnout hlavu, je ten, kdo vzal pravděpodobně nejlepší samostatnou průzkumnou 

jednotku ze všech armád na světě a udělal z nás četu v humvee. Kolik jsme uţ strýčka 

Sama stáli? Parašutistický kurz, potápění, výcvik v horách. To jsou v průměru miliony 

dolarů na výcvik jednoho z naší party. A teď jsme tady. Perfektně vytuněný ferrari na 

závodech teréňáků.“
100

 

Jednotka dále postupuje hlouběji do iráckého území a přibliţuje se k Bagdádu. Projíţdí 

například vesnicí Muvafakíja
101

 a dále míří směrem na Al Kút, kde mají zabezpečit 

jediný velký most přes řeku Tigris, který leţí na cestě do irácké metropole. Během 

postupu se setkávají jak s prŧběţným odporem, tak také se sebevraţednými útoky. 

Jednotka pokračuje v misi bez ztrát. „Dokud nám budou přikazovat hovadiny a my 

přeţijeme, nebudou to povaţovat za chybu,“ poznamenává k tomu jeden z bojovníkŧ.
102

 

 

Stay Frosty 01x06 

K prŧzkumníkŧm se dostávají nové zásoby a potravinové balíčky MRE
103

 a celá 

jednotka se utáboří nedaleko Bagdádu, kde mají zatím setrvat. Podle nového rozkazu se 

prŧzkumná jednotka nebude přímo účastnit dobytí Bagdádu. Vojáci jsou z této zprávy 

velice zklamaní. „Chtěl jsem v téhle válce aspoň jednu pořádnou průzkumnou akci. Ale 

tohle? To je uráţka mého bojového ducha. Jsem lovec. Ne nějaký blbeček, co hlídá 

parkoviště náklaďáků,“ říká serţant Colbert.
104

 

„Byli jsme přece první Američani, kteří vstoupili na půdu Mezopotámie. A tví muţi 

přeţili. Můţe ti vadit, ţe ses té své akce nedočkal, ale já ti za sebe můţu říct, ţe jsem 

rád, ţe uţ bude konec,“ odpovídá mu poručík Fick.
105

 

Ostatní vojáci zatím rekapitulují své pŧsobení ve válce. „Uvědomuješ si, co jsme tu 

udělali za bordel? Kolik lidí jsme zabili? Kdybychom to udělali v civilu, tak nás 

                                                 
100 Generation Kill, 01x05 A Burning Dog, David Simon, Ed Burns a Evan Wright, 2008 
101 V této šíitské vesnici se mimo jiné odehrál v roce 2013 sebevraţedný útok: Sebevraţedný útok na 

šíitskou vesnici v Iráku zabil 15 lidí. [online]. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/sebevrazedny-utok-na-siitskou-vesnici-v-iraku-zabil-15-lidi-pny-/zpravy-

svet.aspx?c=A131017_095314_ln_zahranici_msl 
102 Generation Kill, 01x05 A Burning Dog, David Simon, Ed Burns a Evan Wright, 2008 
103 Zkratka pro jídlo připravené ihned k poţití, neboli Meal Ready to Eat 
104 Generation Kill, 01x06 Stay Frosty, David Simon a Ed Burns, 2008 
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zavřou,“ přemýšlí voják. „Za to, co jsme udělali, se budou rozdávat metály,“ odpovídá 

další. Bojovníci přemítají také o smyslu války: „Jestli tu nejsou WMD
106

, tak proč tady 

vlastně jsme? Vţdyť proto jsme sem šli, ne?“ Jiný voják ale vysloví nahlas pravou úlohu 

amerického námořního pěšáka: „Kdyţ nám řeknou, jdi do války, řeknu: dobře. Kdyţ 

řeknou, nechoďte, řeknu: dobře.“
107

 

Při přesunu přímo do Bagdádu, narazí vojáci na záloţní jednotku, která si je splete 

s nepřítelem a spustí palbu. Vše se nakonec vyjasní a jednotky společně zaútočí na 

nepřítele. Po boji se někteří z vojákŧ fotí s oběťmi a objevují se i případy týrání zajatcŧ. 

 

Bomb in the Garden 01x07 

Prŧzkumná jednotka se v Bagdádu utáboří v továrně na cigarety. Jejich úkolem je teď 

podle velitelství zabránit rabování a obnovit pocit bezpečí s cílem umoţnit fungování 

ţivotně dŧleţitých funkcí města. „Projeli jsme touto zemí, často jednali tvrdě. Ale teď 

jim musíme ukázat, proč jsme je přišli osvobodit,“ říká na shromáţdění jednotek 

plukovník Ferrando.
108

 

Kaţdá četa má přidělenou svou oblast. „Cílem je zajistit klíčová zařízení v našich 

zónách, jako jsou školy a nemocnice a sbírat informace o fedajínech a lidech 

z Baas
109

,“ vysvětluje svým muţŧm poručík Fick.
110

 

Jedno ráno vyráţí četa poručíka Ficka do určené zóny Bagdádu, aby zjistili, co lidé 

nejvíc potřebují a mohli jim následně pomoct. Místní jim říkají, ţe chtějí jen dvě věci – 

vodu na pití a sochu George Bushe. Jako překladatel se dokonce přihlásil dobrovolník, 

který je ale brzy usvědčen jako tajný agent vládní strany Baas. Jednotku provází i další 

problémy. Před mešitu přivezli cisternu vody, nedomluvili se však s místním 

duchovním vŧdcem, který chtěl vodu místním sám přerozdělovat. Ukáţe se, ţe místní 

duchovní má v této čtvrti velký vliv a nikdo si pro vodu ze strachu nepřijde. 

Poručík Fick doufá, ţe aţ se na místo vrátí další den, situace se zlepší. Velitelství je ale 

na další den odvelelo jinam. Vojáci vţdy někde rozdělají práci, slíbí lidem, ţe jim 

                                                                                                                                               
105 Generation Kill, 01x06 Stay Frosty, David Simon a Ed Burns, 2008 
106 WMD – Weapons of Mass Destruction, tedy zbraně hromadného ničení. 
107 Generation Kill, 01x06 Stay Frosty, David Simon a Ed Burns, 2008 
108 Generation Kill, 01x07 Bomb In The Garden, David Simon a Ed Burns, 2008 
109 Tehdejší vládní strana v Iráku 
110 Generation Kill, 01x07 Bomb In The Garden, David Simon a Ed Burns, 2008 
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dodají zásoby a pak je další rozkaz převelí. Vojáci se tedy na kaţdém místě snaţí 

pomoci aspoň v tom nejdŧleţitějším. Zneškodňují bomby, ošetřují zranění, snaţí se 

zjednat pořádek. 

Největší počet incidentŧ se ale odehrává v noci, kdy dochází ke všeobecnému rabování 

a v ulicích je slyšet střelba mezi zloději a domobranou. Místní prosí vojáky, aby jim 

pomohli v noci bránit jejich majetek. Z velitelství ale přichází rozkaz, podle kterého 

nesmí vojáci po setmění opouštět základnu, protoţe je to moc nebezpečné. Situace se 

prý vyřeší nejlépe sama přirozenou cestou. „Zlodějové versus domobrana. To je bomba. 

A jestli vybuchne, bude to horší neţ vláda,“ komentují tento rozkaz vojáci.
111

 

Stále se ale jednotkám nedaří vyhodnocovat správně situace. K první prŧzkumné 

jednotce se dostane zpráva, ţe jejich spolubojovníci postříleli děti, které si hrály 

v tanku, protoţe si je spletli s nepřítelem. Podle platných pravidel boje ROE se přitom 

ani nedopustili přestupku, protoţe děti byly, technicky vzato, ozbrojené. „Copak nikdo 

nechápe, ţe nás celý svět nenávidí. Zabíjíme civilisty. Celý tohle vítězství zmrvíme,“ 

stěţuje si voják.
112

 

Americké jednotky se nakonec utáboří na bývalém fotbalovém stadionu. Na vojácích je 

znát frustrace z války. Čekání na další úkoly si krátí hraním amerického fotbalu, 

sportovní zápas se ale často mění pouze ve fyzický boj. Navíc rozkazy, ve které vojáci 

příliš nevěří, pokračují dál. Naposled měli námořní pěšáci za úkol zmapovat v noci za 

naprosté tmy minové pole. Mise se neobešla bez zranění. 

Kdyţ vojáci opouštějí Irák, vzpomínají na vše, co proţili. „Musíme věřit, ţe to tady 

bude lepší neţ za Saddáma,“ doufá jeden z nich, další uţ ale optimistický není. „Byl tu 

bordel, neţ jsme přišli, a bordel je tu pořád. Já si teda nemyslím, ţe jsme Irák 

osvobodili.“
113

 V tu chvíli se k vojákŧm dostane nová zpráva. Válečné taţení má 

konečně svŧj název – Irácká svoboda. 
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4.1.3 Over There 

Americký seriál Over There pojednává o jednotce americké U. S. Army, která je 

nasazena v Iráku. Pořad byl vysílán vţdy jednou týdně od 27. července do 26. října roku 

2005 na americké stanici FX, jejímţ vlastníkem je Fox Entertainment Group. 
114

 Název 

seriálu koresponduje se stejnojmennou písní, kterou sloţil George M. Cohan v roce 

1917 v prŧběhu první světové války. Tato skladba se v amerických ozbrojených silách 

stala populární.
115

 

Válečný seriál Over There sleduje jednotku americké armády na její první roční misi 

v Iráku. Vojáci se během nasazení musí smiřovat se ztrátami přátel, armádním ţivotem 

či principy boje. Epizody nastolují témata dŧvodŧ vstupu USA do Iráku, podoby boje 

včetně sebevraţedných atentátŧ, náboţenství, rasismu, role médií ve válečném konfliktu 

nebo ţen v armádě. Seriál zároveň ukazuje ţivot rodin ve Spojených státech, jejichţ 

manţelé a manţelky jsou ve válce. 

V seriálu je pouţívána přesná vojenská terminologie včetně označování vojenské 

techniky. Pro autentičnost jsou některé záběry točeny kamerou na přílbách. Noční 

záběry jsou pak zachyceny tak, jak je vidí vojáci přes brýle pro noční vidění. 

Postavy
116

 

Seriál pojednává o vojenské jednotce americké armády operující v Iráku, jejímţ 

velitelem je serţant Chris Silas. V týmu je dále vysokoškolsky vzdělaný vojín Frank 

Dumphy a dva Afroameričani Morris Williams a Avery King, který je silně věřící 

křesťan. V jednotce slouţí také dvě ţeny – vojínky Brenda Mitchellová a Esmeralde Del 

Riová. V týmu byl také vojín Bo Rider, který ale po prvním týdnu v boji přichází o 

nohu a Irák opouští. Na jeho místo přichází vojín Tariq Nassiri arabského pŧvodu, který 

zároveň pŧsobí jako tlumočník. Všem členŧm Silasova týmu je v rozmezí od 18 do 22 

let.  

Lokace 

Seriál se odehrává převáţně přímo v Iráku. Dále je děj situován do americké vojenské 

nemocnice v Německu a také do Spojených státŧ amerických. 

                                                                                                                                               
113 Generation Kill, 01x07 Bomb In The Garden, David Simon a Ed Burns, 2008 
114 FOX [online]. [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.fox.com/ 
115 Over There [online]. [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 

http://www.firstworldwar.com/audio/overthere.htm 
116 Postavy i lokace se po dobu celého seriálu nemění, proto jsou uvedeny pouze jednou. 
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Pilot 01x01 

Noví příslušníci třetí pěší divize americké armády přilétají do Iráku, kde se jejich 

velitelem stává serţant Chris Silas. Četa se rychle dostává do akce, kdyţ je nepřáteli 

přepadena místní mešita. 

Serţant není spokojený s pokynem, ţe má jeho tým čekat v zákopu na rozkazy. Podle 

jeho názoru by měli jít bojovat do mešity, kde jsou rukojmí.  Dŧvodem vyčkávání je, ţe 

v oblasti jsou také novináři z televizní stanice Al-Jazeera. „To znamená, ţe my tady 

čekáme pod palbou, a sto kilometrů odsud nějaký generál koumá o dopadu akce na 

veřejnost. Jak bude asi vypadat tohle? Nebude lepší udělat tamto? Je tohle snad 

válka?“ říká serţant.
117

 

Muţstvo čeká v zákopu aţ do pŧlnoci, poté vyráţí k mešitě, kde se ocitá pod palbou. 

Četa ale nedostala povolení ke střelbě, neměla by tedy palbu opětovat. Serţant nakonec 

pravidlo poruší, za coţ je velitelstvím dalšího dne konfrontován. „Moji lidé byli 

vystavěni nepřátelské palbě a opětovali ji, jak jim velel bojový řád a zdravý rozum,“ 

hájí se serţant.
118

 Nadřízení nakonec uznají palbu jako oprávněnou. 

Vojáci mají pro přestřelce moţnost poslat svým rodinám videovzkaz. „Nechci střílet po 

lidech, ani být zastřelen. Deptá mě to. Stáváme se barbary. Vzrušuje nás zabíjet. Jsme 

zrůdy. Válka nám strhla masky. Ale je v tom i zrnko cti a milosti. Pokud jsem zrůda, je 

to pro mě i výsada,“ říká vojín Dumphy.
119

  

Vojáci se bez povolení vydají pro kontraband, při cestě najede jejich vŧz na minu. Vojín 

Bo Rider přichází při incidentu o nohu. 

 

Roadblock Duty 01x02 

Jednotka jedoucí v konvoji má za úkol vytvořit zátarasy pro moţné uprchlé povstalce 

z nedalekého města, kde právě operují další armádní jednotky. V noci se k pozici 

jednotky přiblíţí vozidlo s dvěma muţi, kteří nereaguje na pokyny k zastavení. Vojáci 

jsou nakonec nuceni je zastřelit. V autě jeli Syřané bojující v dţihádu proti USA, 

v kufru jejich vozu byla bomba. 

                                                 
117 Over There, 01x01, Pilot, Chris Gerolmo a Steven Bochco, 2005  
118 Over There, 01x01, Pilot, Chris Gerolmo a Steven Bochco, 2005 
119 Over There, 01x01, Pilot, Chris Gerolmo a Steven Bochco, 2005 
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I následujícího dne zŧstávají na pozici a vyčkávají na další pokyny, k jednotce se také 

připojuje vojín Tariq Nassiri – náhradní voják za zraněného vojína Ridera. Vojín Nassiri 

je muslim ţijící v USA, coţ u jednoho z muţŧ vzbudí negativní reakci. 

Vojín Rider se mezitím zotavuje v americké vojenské nemocnici v Landstuhlu v 

Německu
120

. I přesto, ţe přišel o nohu, se chce vrátit ke své jednotce, protoţe ji nechce 

zklamat. Jeho návrat do aktivní sluţby sice není reálný, vojín Rider ale fakta odmítá. 

 

Prisoner 01x03 

Četa převáţí podle rozkazu na základnu zajatce, kterého při misi zadrţeli. Cestou 

konvoj zastaví jiná americká jednotka, která chce zajatce převzít, serţant odmítá, ale 

daná jednotka mu prostřelením pneumatik znemoţní další cestu. Zajatec nyní musí stát 

v určité pozici, pokud se pohne, mají ho vojáci zastřelit. 

V noci zajatec padne vysílením, kdyţ ho jde voják zkontrolovat, zajatec ho napadne a 

vykřikuje, ţe chce zemřít a ve jménu Alláha pak dojít k vykoupení. „Nepřítel se nebojí 

smrti, jak se s nim dá bojovat?“ ptá se vojín Dumphy.
121

 Jeden z velitelŧ začne zajatce 

fyzicky mučit. Dŧvodem je podle něj fakt, ţe získané informace mohou pomoci 

zachránit Američany. 

Zajatec je vyslýchán, protoţe v jeho městě se ztratilo nákladní auto vezoucí střely 

Stinger. „Dokud se nenajdou Stingery, nedočkáme se letecké podpory. Takţe kdyţ nás 

někde zmáčknou, vrtulníky nám nepomůţou,“ říká k situaci serţant.
122

 Američtí vojáci 

nakonec přivedou sestru zajatce, ten ze strachu o ni prozradí pozici střel Stinger. 

Vojín Rider zŧstává se svým zraněním v německé vojenské nemocnici. Stává se 

závislým na morfiu, proto uţ další dávky odmítá, ačkoli jeho lékař je zásadně proti, 

protoţe mŧţe dojít k abstinenčním příznakŧm. Po vysazení morfia trpí voják velkými 

bolestmi a navíc i nočními mŧrami, proto se k medikaci nakonec vrátí. 

 

                                                 
120 V německém Landstuhlu sídlí americká vojenská nemocnice Landstuhl Regional Medical Center, 

[online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: http://www.healthcare.hqusareur.army.mil/landstuhl/ 
121 Over There, 01x03, Prisoner, Joel Fields, 2005 
122 Over There, 01x03, Prisoner, Joel Fields, 2005 
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I Want My Toilets 01x04 

Četa se vrací do vojenského tábora, kde ţije celkem 30 000 vojákŧ. Konvoj vezoucí na 

základnu zásoby odmítá přejet most v jedné z vesnic, protoţe se zde v minulosti 

odehrálo několik přestřelek. Američané mají zákaz na tuto vesnici útočit, protoţe v ní 

ţije rodina předsedy iráckého parlamentu. 

Generál Downer pošle jednotku do vesnice zjistit situaci. Tým z úkrytu pozoruje ţivot 

ve vesnici. Povstalci vědí, ţe jsou zde v bezpečí, protoţe je vesnice díky rodině politika 

chráněna. Muţstvo vytipuje dŧm povstalcŧ, vojáci ale potřebují větší dŧkaz. 

Do vesnice přijíţdí taxi a zasáhne ho raketa, jeho řidič umírá. Kromě jiţ sledovaného 

muţe četa jiného podezřelého ve vesnici nenajde. Serţant ohlásí poznatky na velitelství 

a čeká na rozkaz. Dostane se mu informace, ţe se vesnicí chystá projet konvoj a četa se 

má o podezřelého muţe postarat. Vojáci polemizují, zda je to správné, kdyţ si nejsou 

stoprocentně jisti, pro střelce čety je to navíc v rozporu s jeho katolickou vírou. „Ať 

věříte, v co věříte, ať si myslíte, co chcete, teď ten balast odloţte stranou. Nastává čas 

zabíjení. Dneska někdo zemře, taková je pravda, otázka zní kdo,“ promluví k četě 

serţant.
123

 Střelec podezřelého nakonec zastřelí. Cíl se ukáţe jako legitimní. 

 

Embedded 01x05 

K jednotce se připojuje novinář John Moffet, který zde točí válečný dokument. Chování 

vojákŧ i velitelŧ se s přítomnosti kamery mění. Četa vyráţí na další misi, při které mají 

zaútočit na blízké město. 

Četa společně s podpŧrnou jednotkou vyráţí do opuštěného města. Jeden voják 

z podpŧrného muţstva je zabit a vzplane přestřelka. Chlapec hodí na vojsko lahev, 

během následného boje je zabit jak chlapec, tak jeho matka, která synovi chtěla v činu 

zabránit. Následky střelby si v městě natočili také povstalci a záběry poskytli televizním 

společnostem. 

Reportáţ přiděleného válečného reportéra vzbudí vlnu nevole a demonstrací. Pentagon 

je nucen zahájit vyšetřování. „Lidi, kteří uvidí tohle video, nevědí vůbec nic o boji a 

zabíjení. O tom, ţe mohou v okamţiku zemřít,“ říká jeden z vojákŧ.
124

 Vina padá na 

                                                 
123 Over There, 01x04, I Want My Toilets, Chris Gerolmo, 2005 
124 Over There, 01x05 Embedded, Peter Egan, 2005 
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vojína Morrise Williamse, protoţe ten jako jediný střílel z automatické pušky, která 

syna s matkou zabila. Vojín Williams ale svou vinu odmítá. 

Reportér se vojákŧm přizná, ţe jeho záběry agentura sestřihala bez jeho vědomí tak, aby 

reportáţ vyvolala aféru. Novinář se na vlastní pěst setká s místními a snaţí se zjistit 

pravdu o tom, co se doopravdy stalo. Místní ale reportéra zajmou. 

Vojín Rider se mezitím v Německu snaţí smířit se svým stavem a zvyká si na protézu. 

 

It's Alright Ma, I'm Only Bleeding 01x06 

Četa se vydává najít uneseného reportéra. Povstalci mezitím uveřejnili výzvu s 

odměnou 500 dolarŧ za dopadení vojína Williamse, který podle nich zabil malého 

chlapce a jeho matku. Nikdo z místních nechce vojákŧm nic prozradit. Při přesunu 

nákladním vozem je konvoj zasaţen střelou a umírá jeden z poručíkŧ. Následně se koná 

tradiční vojenský rituál za zemřelého. 

Povstalci se ozvou s videem, na kterém hrozí zadrţenému reportérovi mačetou a 

nabízejí výměnu reportéra za vojína Williamse. Velitelství odmítne vojína Williamse 

vydat a samo muţstvo se za svého spolubojovníka postaví. Zpravodajci zjistí, kde se 

reportér nachází, a velitel svolá poradu. „Vyhlídka, ţe ho spíš zabijí, neţ aby nám ho 

vydali, je téměř stoprocentní. A vyhlídka, ţe při tom zabijí nás, je ještě větší. Ale kdyţ 

tam nepůjdeme, zabijí ho stejně bez ohledu na prohlášení. Jestli jim ho necháme 

napospas, tak zemře. Jediná moţnost je riskovat v boji pro něj ţivoty,“ říká velitel.
125

 

Četa se druhého dne vrací do takzvané Ulice smrti, kde najde dŧm, ve kterém se 

skrývají povstalci se zajatým novinářem. Jako první do domu vtrhne vojín Williams, cítí 

to jako svou povinnost. Ve chvíli, kdy vojáci vpadnou do domu a začnou střílet, jeden 

z povstalcŧ stačí ještě před svou smrtí useknout reportérovi hlavu. 

Vojín Boo Rider opouští americkou vojenskou nemocnici v německém Landstuhlu a 

vrací se domŧ do USA. 

 

                                                 
125 Over There, 01x06, It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, Chris Gerolmo a Peter Egan, 2005 
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Mission Accomplished 01x07 

Novým úkolem čety je hlídat zajatecký tábor plný Iráčanŧ. Jednotka má vystřídat 

bývalé dozorce, protoţe za jejich vedení zemřelo podle velitelství moc vězňŧ. Zajatí 

Iráčané se neustále pokouší o revoltu, během první noci jsou vojáci donuceni dva vězně 

zabít. 

Zástupci Červeného kříţe přijíţdí do zajateckého tábora zhodnotit situaci. V rámci 

zlepšení ţivotních podmínek vězňŧ jsou následně povoleny návštěvy, coţ pro dozorce 

představuje větší bezpečnostní riziko. 

Jeden vězeň si při návštěvách stačí v nepozorované chvíli vyrobit provizorní bombu, 

kterou si upoutá kolem pasu, a hrozí, ţe celý tábor odpálí. To se mu nakonec povede, 

kromě sebe zabije ještě několik vězňŧ. 

Vojín Rider se v USA špatně smiřuje se statutem invalidy a své deprese si vylévá na své 

ţeně. 

 

Situation Normal 01x08 

Tým vojákŧ dostává za úkol hlídat stavbu ropovodu. Při cestě k ropovodŧm se vojáci 

baví o bývalých vojácích, kteří nyní pracují pro soukromé bezpečnostní agentury. 

„Dostávají 30 000 dolarů ročně a k tomu mají po dvou měsících vţdycky jeden měsíc 

dovolenou. To je dvacetkrát víc, neţ dostáváme my. A vozí se v pancéřovaných autech a 

ne v těchhle šunkách,“ popisuje jeden voják.
126

 

Druţstvo přijíţdí do města, kde místním vysvětlují, ţe je budou během stavby 

nedalekého ropovodu ochraňovat před povstalci. Civilní pracovníci lidem vysvětlují, 

kudy ropovod povede, a ţe vojáci je ochrání. Americký kapitán, který za nimi přijíţdí, 

ale prohlásí, ţe vojáci tam budou jen tak dlouho jako dělníci. Opravdové nebezpečí 

přitom nastane právě aţ poté, co bude ropovod uveden do provozu. 

Místní nejvyšší duchovní přednáší své námitky, proč je obec proti stavbě ropovodu. 

Hlavním dŧvodem je fakt, ţe povstalci ropovody často vyhazují do povětří. Pracovník 

ropné společnosti slíbí městu, ţe spolu s ropovodem postaví také jakoukoli budovu, 

kterou budou místní poţadovat. Na schŧzi místních s Američany poţaduje duchovní 

výstavbu nové mešity. Vojáci se ptají i ostatních, ti se se ale bojí vyjádřit. Jedna z ţen 

                                                 
126 Over There, 01x08, Situation Normal, Adam Rodman & Chris Gerolmo, 2005 
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nakonec prohlásí, ţe by děti potřebovaly školu. Její manţel ji po jejím prohlášení 

násilně odvádí pryč. 

Při další schŧzi se zástupce ropné společnosti snaţí místní muţe přemluvit, ţe kdyţ 

nastala demokracie, má i ţena právo promluvit a sám se za ni zaručuje. Ţena nakonec 

promluví k místním muţŧm: „Pokud nás učíte jen strachu, pokud nás učíte jen 

nenávisti, pokud nám dokazujete, ţe moderní svět se proti nám spikl, pokud nás nutíte 

k osamělému boji, budeme ţít v hněvu a nevědomosti. Potřebujeme školu, kde budeme 

naše děti učit naději.“
127

 

Muţi ji obviní, ţe je nevěřící a cizoloţnice, protoţe se v jedné chvíli usmála na 

Američana. Poté na ni místní obyvatelé začnou házet kameny a situaci uklidní aţ střelba 

do vzduchu. Ropná společnost se nakonec rozhodne postavit ropovod jinde, nicméně je 

zřejmé, ţe ţenu po odchodu vojákŧ z obce, zabijí. 

„Chcete ty lidi něčím obdarovat? Nepleťte se jim do ţivota,“ radí na závěr serţant Silas 

zástupcŧm ropné společnosti.
128

 

 

Spoils Of War 01x09 

Vojáci mají zabezpečit dŧm bývalého bohatého iráckého představitele. V domě 

naleznou luxusní vybavení včetně koupelny s vanou. Jednotka se dobrovolně přihlásí 

k hlídání obydlí a celé obce, dokud se místní nevrátí. Vojáci si uţívají měkkých postelí, 

elektřiny, teplé vody a doutníkŧ. 

K večeru ale vypukne přestřelka. Ukáţe se, ţe jsou to bývalí obyvatelé luxusního domu, 

kteří chtějí zpátky svŧj majetek. Při boji majitel domu umírá, další bojovníci jsou zajati. 

Jeden z nich ukáţe vojákŧm v domě skrýš s pěti miliony dolarŧ, které nabízí vojákŧm 

za to, ţe ho propustí. 

Vojáci přemýšlejí jak se zachovat. „Kaţdý, koho znám je lhář a podvodník. Proč máme 

být jiní? Budeme podvodníci s trochou peněz v kapse,“ říká vojín Dumphy.
129

 Vojáci se 

nakonec domluví, ţe si ţádnou částku nevezmou a vše ohlásí velitelství. Vojín Dupmhy 

ale přece jen vezme menší obnos pro svého syna a pro nemocného syna vojínky 

Mitchellové. 

                                                 
127 Over There, 01x08, Situation Normal, Adam Rodman & Chris Gerolmo, 2005 
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Manţelka vojína Ridera po manţelově zranění začíná vyjednávat jeho propuštění 

z armády. Bo Rider je ale zásadně proti, stále se chce vrátit zpátky do Iráku. 

 

Suicide Rain 01x10 

Vojáci distribuují místním obyvatelŧm vodu, potraviny a další zásoby. Irácká 

sebevraţedná atentátnice se ale u zásobovacího vozu odpálí, výbuch zraní vojáky i 

místní. Lékař odmítá jako první ošetřit Iráčany, ačkoli jsou jejich poranění váţnější neţ 

amerických vojákŧ. 

Při incidentu je váţně zraněn malý chlapec, jeho otec jako pomstu zajme jednoho 

z amerických vojákŧ, který je po výbuchu dezorientovaný. Poţaduje ošetření svého 

syna. Serţant do domu zraněného chlapce vyšle lékaře a jednoho vojáka. Lékař zde na 

chlapci provádí extrémně náročnou operaci. 

Několik hodin se lékař snaţí chlapce zachránit, zatímco ho chlapcŧv otec ohroţuje 

puškou. Jednotka nakonec musí uposlechnout rozkaz a vtrhnout do domu. Během akce 

umírá jak otec zraněného, tak zajatý voják. Chlapec svým zraněním také podlehne. 

Vojenský lékař tuto situaci psychicky neunese a spáchá sebevraţdu. 

 

Orphans 01x11 

Serţantovi Silasovi končí závazek u americké armády a nepoţádal o prodlouţení. Po 

třinácti letech vojenské sluţby, se chce vrátit do civilního ţivota. Jeho četa nyní pomáhá 

v Bagdádu irácké prozatímní armádě ve vystěhování některých budov, které 

administrativa potřebuje k vytvoření policejních stanic. „Ve veřejném zájmu vláda 

vyvlastní některý majetek,“ říká serţant Silas.
130

 

V budově, kterou mají vyklidit, sídlí sirotčinec. „Vedu sirotčinec od uvalení sankcí na 

Irák. Viděla jsem zdejší děti umírat na infekce, protoţe Američani nepovolili dovoz 

antibiotik. Viděla jsem umírat irácké děti po americkém bombardování. Pokaţdé, kdyţ 

chtěli Američané pomoct, zemřely další irácké děti. Neničte prosím ţivoty těchhle 

                                                                                                                                               
129 Over There, 01x09, Spoils Of War, Joel Fields, 2005 
130 Over There, 01x11, Orphans, Joel Fields, 2005 
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poznamenaných dětí dalším výmyslem, jak nám pomoct,“ říká Francouzka řídící místní 

sirotčinec.
131

 

Vojáci se po pár dnech vrací do sirotčince, serţant Silas nabízí přesunutí dětského 

domova do rozestavěné budovy na okraji Bagdádu. Vojáci si mezitím hrají s dětmi. V tu 

chvíli sirotčinec zasáhne výbuch bomby v projíţdějícím vozidle. Několik desítek dětí 

bylo při útoku zabito. 

Městská rada je ohledně vystěhování sirotčince neoblomná, serţant Silas tlačí na 

armádu, aby pomohla změnit rozhodnutí. Nakonec výměnou za zachování sirotčince 

podepíše setrvání v armádě na dalších šest let. 

 

Weapons of Mass Destruction 01x12 

Jednotka má za úkol vycvičit několik iráckých vojákŧ, kteří budou bojovat společně 

s týmem serţanta Silase. Iráčtí vojáci se ale při akcích chovají nedisciplinovaně. 

Nejvyšší prioritou pro armádu je nyní vypátrání atentátníka, který organizuje bombové 

atentáty v Bagdádu. 

Vojín Nassiri nechce s iráckými vojáky bojovat, povaţuje je za nedŧvěryhodné a 

pokrytecké. On sám je přitom Iráčan, jeho rodina se před třiceti lety přestěhovala do 

USA. „Po 11. září surově zmlátili mého otce a máma se snaţila otce bránit a stejně 

jako on skončila ve špitále. Styděl jsem se, ţe jsem jejich dítě. A za to, ţe jsem Iráčan. 

Jsou to barbaři,“ říká vojín Nassiri.
132

 

Na základě postřehŧ jednoho z iráckých vojákŧ se však nakonec podaří odhalit, kde se 

atentátník ukrývá. 

 

Follow the Money 01x13 

Četa na rozkaz poručíka Huntera pronásleduje v noci podezřelé muţe, ačkoli serţant 

Silas několikrát poručíka upozorňuje, ţe běţící vzbouřenci je určitě přivedou do léčky, 

jak se také stane. Mezi Silasem a Hunterem panují dlouhodobě rozpory. Po návratu do 

                                                 
131 Over There, 01x11, Orphans, Joel Fields, 2005 
132 Over There, 01x12, Weapons of Mass Destruction, Chris Gerolmo, 2005 
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tábora ţádá serţant Silas přeloţení poručíka Huntera kvŧli ztrátě dŧvěry. Kapitán Baron 

ale ţádost zamítá. 

Jednotka provází civilní konvoj převáţející letecký petrolej, aby ho ochránila před 

útoky. Při cestě se na silnici objeví malý chlapec, rozkaz poručíka Huntera zní ho 

zneškodnit. Řidička prvního vozu konvoje se místo toho snaţí chlapci vyhnout. Poručík 

Hunter ale z dálky chlapce zastřelí. 

Zanedlouho na konvoj zaútočí neznámí útočníci a nákladní vŧz týmu serţanta Silase 

vybuchne. Vojáci stačí vŧz opustit a bitva se mění v boj muţe proti muţi. Ukazuje se, 

ţe konvoj nepřeváţel letecký benzin, který by v rukou nepřítele mohl být extrémně 

nebezpečný, ale nové irácké bankovky. „Prachy? Obětoval jste čtvrtinu vojáků kvůli 

prachům? O civilistech ani nemluvě. Kolik stojí jeden ţivot?“ ptá se vojín Dumphy 

poručíka Huntera.
133

 Ten chce za neposlušnost na místě vojína Dumphyho zatknout. 

Situaci ale přeruší útočná raketa a následná přestřelka, při které poručík Hunter umírá 

neúmyslnou střelbou z vlastních řad. 

„Řešíme problémy násilím. Takoví jsme. A kdyţ jsme v koncích, ţádáme o odpuštění, 

porozumění, mír. Doufejme a modleme se. Modleme se, aby se naše schopnost 

odpouštět nevyčerpala dřív neţ naše schopnost navzájem se zničit,“ rozjímá nad 

večerním ohněm vojín Dumphy.
134

 

Vojín Rider převezme v USA vyznamenání za svou sluţbu v Iráku. 

 

4.2 Vojenské seriály 

Jako vojenské seriály jsou v této diplomové práci označeny ty seriály, které primárně 

pojednávají o vojenském prostředí v USA – o vojenských jednotkách, vojácích či o 

vojenských a válečných zločinech. Zároveň se ale jedná o seriály, které nevznikly jako 

reakce na rozpoutání válek v Afghánistánu a Iráku a tyto konflikty nejsou jejich 

hlavním subjektem. 

Jedná se tedy o seriály, které se soustřeďují na vojenskou tématiku a v souvislosti 

s danými válkami se tomuto tématu přizpŧsobily a některé své epizody věnují těmto 

konfliktŧm. 

                                                 
133 Over There, 01x13, Follow the Money, Chris Gerolmo a Steven Bochco, 2005 
134 Over There, 01x13, Follow the Money, Chris Gerolmo a Steven Bochco, 2005 
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Vojenské seriály se vyznačují tím, ţe mnohem přesněji neţ jiné seriálové ţánry dodrţují 

vojenskou terminologii, přesně označují také vojenské vybavení. Výskyt epizod 

pojednávajících o daných válkách je četnější neţ u jiných typŧ seriálŧ. 

Největším americkým producentem, jenţ se specializuje na seriály z vojenského 

prostředí, jako je JAG nebo NCIS, je Donald Belisario. Společnost Donalda P. Belisaria 

pojmenovaná Belisarius Productions často pouţívá jako motiv svých televizních 

produktŧ americké ozbrojené sily. Sám Donald Belisario byl členem námořní pěchoty 

USA. „Jedenácté září nám dalo impulz ukazovat lidem, jak ozbrojené sloţky fungují. 

Lidé vţdy zapomínají na armádu, dokud nenastane krize. To je důvod, proč jsem se vţdy 

snaţil ukázat armádu a vyprávět příběhy o armádě. Jako bývalý mariňák, je toto téma 

blízké mému srdci,“ uvedl David Belisario.
135

 

 

4.2.1 JAG 

Americký seriál JAG (Judge Advocate General) pojednává o vojenské prokuratuře 

amerického námořnictva U. S. Navy a námořní pěchoty Marine Corps. Seriál byl 

vysílán pŧvodně na kanálu NBC od roku 1995 do roku 1996. Poté seriál vysílala 

společnost CBS aţ do roku 2005. Producentem seriálu byla společnost Belisarius 

Productions.
136

 

V epizodách se řeší zločiny námořníkŧ i příslušníkŧ námořní pěchoty. Tým JAGu se od 

vypuknutí skutečných válek v Afghánistánu a Iráku zabývá také přečiny amerických 

vojákŧ v těchto oblastech. Vyšetřování se týká například pravidel válečného boje, 

zacházení se zajatci, civilních obětí válek nebo rolí médií v ozbrojeném konfliktu. 

Postavy 

Hlavní postavou seriálu je právník a bývalý vojenský pilot Harmon Rabb, jeho týmovou 

kolegyní je rovněţ právnička a zároveň příslušnice námořní pěchoty Sarah 

MacKenziová. V týmu JAGu je také poručík Bud Roberts, který je v době války 

v Afghánistánu přeloţen jako právní poradce na letadlovou loď Sea Hawk, která kotví 

v Arabském moři poblíţ Afghánistánu. Poručík Roberts při jednom z vyšetřování 

v Afghánistánu utrpí válečné zranění od nášlapné miny. 

                                                 
135 Why 'JAG' came to an abrupt end. Chicago Tribune [online]. [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: 

http://featuresblogs.chicagotribune.com/entertainment_tv/2005/04/why_jag_came_to.html 
136 JAG. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.tv.com/shows/jag/ 
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Lokace 

Děj seriálu se kromě soudních síní odehrává také v otevřeném terénu – na vojenských 

základnách či letadlových lodích. Od začátku válek v Afghánistánu respektive v Iráku 

se děj odehrává také v těchto zemích. 

 

The Mission 07x16 

První epizoda, ve které se objevuje motiv války v Afghánistánu, byla odvysílána 26. 

února roku 2002 – tedy přibliţně pět měsícŧ od skutečné invaze amerických vojsk do 

Afghánistánu. Jedná se o šestnáctou epizodu sedmé série nazvané The Mission. 

V tomto díle se vyšetřuje incident z Khyberského prŧsmyku
137

, kterým se lze dostat 

z Afghánistánu do sousedního Pákistánu. Americká hlídka zde jednou v noci 

zaznamenala 15 ozbrojených bojovníkŧ na koni s pravděpodobnou příslušností 

k teroristické síti Al-Kajda. Dŧstojník JAGu na letadlové lodi v Arabském moři major 

Hilliard se ovšem zdráhá vyslat do místa stíhačky, protoţe se obává, ţe by mohlo jít o 

civilisty. Letka Hawker nemá povoleno zasáhnout, dokud nebude cíl prověřen. Neţ se 

tak ovšem stalo, ozbrojená skupina unikla. 

Major Hilliard se obhajuje slovy: „Chtěl jsem potvrdit, ţe se jednalo o Al-Kajdu, bál 

jsem se civilních ztrát.“ Podplukovník Rabb k tomu říká: „Nikdy si nemůţete být jistí. 

To byste vůbec nevystřelil ani neshodil bombu.“
138

 

Pro vylepšení pravidel bojového nasazení ROE se další mise účastní sám major Rabb. 

Cílem mise je skupina vŧdcŧ Tálibánu a Al-Kajdy ve vesnici Arondu Kalay. Letka má 

zneškodnit objekt bývalé školy, ve které se má vyskytovat představitel těchto 

organizací. Podplukovník MacKenziová jako zástupce JAGu na letadlové lodi útok 

povolila. Letka nakonec misi splní a vrátí se na USS. Seahawk. 

Shrnutí 

Epizoda pojednává o problematice civilních obětí během válečného konfliktu. Charakter 

epizody nejlépe vystihuje následující dialog: 

                                                 
137 Khyberský prŧsmyk byl skutečně častým dějištěm únosŧ konvojŧ. Právě tato cesta byl velice dŧleţitá 

pro převoz zásob pro vojska NATO: Bombových útoků na afghánských silnicích prudce přibývá [online]. 

[cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/bombovych-utoku-na-afghanskych-silnicich-

prudce-pribyva-pkx-/na_media.aspx?c=A081214_194427_na_media_m02 
138 JAG, 07x16 The Mission, Stephen Zito, 2002 



   

 

53 

  

Podplukovník MacKenziová: „Stávající pravidla o nasazení nejsou pro tuhle oblast 

(myšleno Afghánistán – pozn.) pouţitelná. Kdyţ jsou naši lidé nad Afghánistánem, platí 

pro ně pravidla povolující útok na identifikované cíle Tálibánu a Al-Kajdy.“ 

Podplukovník Rabb: „Coţ znamená, ţe můţou kdykoli zaútočit na cíl ze schváleného 

seznamu.“ 

Major Hilliard: „Tato pravidla ale striktně zakazují útoky mimo tento seznam.“ 

Podplukovník Rabb: „Ano. A tím vzniká konflikt.“ 

Major Hilliard: „Ano. Velice často.“ 

Podplukovník Mackenziová: „Musíte se řídit úsudkem. Kdyţ náš průzkum identifikuje 

cíl, ale nemůţe určit, zda je nepřátelský nebo jestli úder představuje riziko pro civilisty, 

tak máte v ruce pěkně horký brambor“  

Podplukovník Rabb: „S datovým propojením, GPS, se satelitním průzkumem musíme 

být schopni velení poskytnout návrh, je-li vhodné útočit nebo ne.“ 

Major Hilliard: „Jak si můţeme být jisti, ţe nebudou zraněni civilisté?“ 

Podplukovník Rabb: „Nikdy si nebudeme jisti, majore. Civilní ztráty jsou nevyhnutelné. 

Máte s tím problém?“ 

Major Hilliard: „Ano, pane.“ 

Podplukovník MacKenziová: „To máme všichni. A to riziko vědomě podstupujeme. 

Jsme teď národ ve válce.“ 

 

Postavy 

Hlavními postavami je posádka letadlové lodi a piloti stíhaček bojujících 

v Afghánistánu. 

Lokace 

Epizoda se odehrává buď na letadlové lodi v Arabském moři, nebo přímo 

v Afghánistánu. 

 

First Casualty 07x19 

První oběť (First Casualty) – tak se jmenuje další díl z 26. března 2002, ve kterém se 

objevuje konflikt v Afghánistánu. V jeskynním komplexu Zhawar Kili
139

 na východě 

země se odehraje přestřelka mezi Američany a příslušníky Al-Kajdy. Úkolem americké 

jednotky je zajmout teroristu Mustafu Attifa. Během boje jsou zraněni čtyři civilisté a tři 

výsadkáři. Mezi zraněnými je také televizní reportér Stewart Dunston, v jehoţ reportáţi 

se objevuje otázka, kdo je zodpovědný za tyto oběti a jaký postoj k incidentu zaujme 

americké námořnictvo. 

                                                 
139 Jedná se o jeskynní komplex v provincii Khost, který byl v roce 2001 bombardován spojeneckými 

vojsky jako jeden z moţných úkrytŧ Usamy Bin Ládina. Vojáci na místě později našli vojenské vybavení 

včetně obrněných vozidel a střel. Informuje o tom zpráva amerického senátu: DoD News Briefing - ASD 
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Tým JAGu postaví Stewarta Dunstona před vojenský soud. V boji totiţ podléhal 

vojenskému velení a tedy i vojenské jurisdikci. Je obviněn z neuposlechnutí přímého 

rozkazu. Provinil se tím, ţe krátce před bojem pouţil satelitní telefon, čímţ mohl 

vyzradit pozici amerických jednotek. 

Podle slov Stewarta Dunstona je první obětí války vţdy pravda a potaţmo tedy média. 

Dunston se ohrazuje proti chování vojákŧ k médiím takto: „Informace nám sdělujete 

v hotelích. Nepustíte nás blíţ, kdyţ omylem zasáhnete někoho z našich. A pak se divíte, 

proč vám nespolkneme, kdyţ něco tvrdíte. Věřte nám, reportéři jsou stejní vlastenci jako 

vojáci. My nikomu nevyzrazujeme pohyb oddílů.“
140

 

Nakonec se zjistí, ţe údaje o poloze amerických vojákŧ vyzradila Dunstonova 

překladatelka. Data získala z telefonátu z Dunstonem. Stewart Dunston nakonec za svŧj 

čin příjme plnou zodpovědnost a je odsouzen na rok nucených prací. 

Shrnutí 

Díl upozorňuje na problematiku správných informací v boji a prozrazení některých 

moţných citlivých informací veřejnosti. Mezi dŧstojníky JAGu dochází ke střetu 

ohledně role médií ve válce: 

Podplukovník Rabb: „Média nemají co hodnotit, kdy se náš důstojník proviní 

zanedbáním povinností. Dunston na té misi vůbec neměl být.“ 

Podplukovník Turner: „Proč ne? Ty akce jsou věcí veřejnou. Média jsou pro obranu 

svobody stejně důleţitá jako vojsko.“ 

Podplukovník MacKenziová: „Ale je tu velký rozdíl. My se ze všech činů zodpovídáme 

nadřízeným. Kdo dohlíţí na média?“ 

Podplukovník Turner: „V našem zřízení nikdo. Aţ na veřejnost. Média jsou očima a 

ušima lidí.“ 

Podplukovník Rabb: „A taky pusou.“ 

Podplukovník Turner: „Ale neměli bychom na ně házet něco, co sami zvrtáme.“
141

 

Ke vztahu médií a ozbrojených sil se vyjadřuje také skutečný bojovník speciálních 

jednotek Marcus Luttrell: „Kdyţ jdeme do boje proti Tálibánu nebo Al-Kajdě, 

pociťujeme strach z jednoho nebezpečí navíc. Náš vlastní strach, ţe nás můţe obvinit 

nejvyšší prokurátor námořnictva, strach z amerických médií a jejich nešťastného vlivu 

na americké politiky. Máme všichni strach z nevyškolených polovzdělaných novinářů, 

kteří chtějí mít jenom dobrý příběh, aby obhájili své vysoké výplaty a výdaje.“
142

 

 

                                                                                                                                               
PA Clarke and Rear Adm. Stufflebeem [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=1073 
140 JAG, 07x19 First Casualty, Paul Levine, 2002 
141 JAG, 07x19 First Casualty, Paul Levine, 2002 
142

 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. s. 133 
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Postavy 

Hlavní roli v příběhu hraje vojenská jednotka námořní pěchoty nasazená v Afghánistánu 

a ţurnalista, který jednotku na misích doprovází. 

Lokace 

Většina scén je situována do bojové zóny v Afghánistánu, ostatní scény se odehrávají ve 

velitelství JAGu. Zde se během epizody na televizních obrazovkách objevuje opravdový 

projev tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe. 

 

In Country 07x23 

Na začátku epizody vysílané 14. května 2002, zasáhne americká armáda vozidlo, o 

kterém se domnívá, ţe je v něm terorista Kebir Mustafa. Ve vozidle byla ale civilní 

čtyřčlenná rodina. Incident jedou do afghánského Kandaháru vyšetřovat podplukovníci 

Rabb a MacKenziová. Velitel útoku je nakonec očištěn. 

CIA mezitím zatkne podezřelého teroristu, který odmítá vypovídat. Během 

neformálního rozhovoru mezi ním a jedním z dŧstojníkŧ JAGu – Budem Robertsem – 

vyvstává parafráze seriálu Star Trek. 

Roberts: „Škoda, ţe tu není kapitán Kirk.“ 

Podezřelý: „Kdyby tady byl, řekl by vám, abyste se řídil základní směrnicí.“ 

Roberts: „Ţe hvězdná flotila se nemá plést do věcí jiných společenství?“ 

Podezřelý: „Velmi správně.“ 

Roberts: „Kapitán Kirk se ale do nich pletl pořád.“ 

Podezřelý: „A taky toho pořád litoval.“
143

   

 

Dialog ukazuje na rozmach a dosah americké popkultury. Některé prvky americké 

kultury – například seriály – jsou známé po celém světě a některé termíny jsou známé i 

za hranicemi USA. 

Shrnutí 

V epizodě se také objevuje dialog prostého afghánského občana s vojákem, který 

ukazuje, jak mohou normální lidé v Afghánistánu celý konflikt vnímat. 

Afghánec: „Vy, Američani, všichni to berete tak osobně. Spadnou dva domy (myšleno 

teroristický útok 11. září 2001 – pozn.) a vy kvůli tomu prohledáváte celou planetu.“ 

                                                 
143 JAG, 07x23 In Country, Dana Coen, 2002 
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Voják: „Neměli bychom?“ 

Afghánec: „V Kábulu spadly skoro všechny domy. Válka je náš ţivot. Můţeš být buď 

obětí, nebo najít způsob, jak z ní něco vytěţit.“
144

 

Dialog ukazuje jinou mentalitu na rozdíl od té americké. Ukazuje, jak afghánští civilisté 

mohou smýšlet o válce a americké invazi. Upozorňuje na moţné názory afghánských 

občanŧ, kteří musí ţít a nějak se ţivit i v čase války. 

Postavy 

Hlavními protagonisty jsou vojenští právníci JAGu, jednotky nasazené v Afghánistánu a 

zajatý terorista. 

Lokace 

Děj se odehrává buď přímo na území Afghánistánu, nebo na letadlové lodi kotvící 

v blízkých vodách. 

 

The One That Got Away 09x04 

Čtvrtý díl deváté série je první, ve kterém se jako téma objevuje válka v Iráku. Díl byl 

ve Spojených státech vysílán 17. října 2003, tedy přibliţně devět měsícŧ po začátku 

tohoto ozbrojeného konfliktu. 

Skupina příslušníkŧ Marine Corps se dostala do střetu, při kterém byl jeden z vojákŧ 

zasaţen. Kdyţ postřelený serţant Christophe Embrous utíkal z místa, vypadla mu 

z výstroje část tajného rádiového zařízení. Při útěku se ztratil a nakonec ušel 200 mil, 

neţ se dostal do Sýrie, kde se zachránil. Později je ovšem serţant obviněn ze zanedbání 

povinnosti. 

Generálmajor Kubin říká: „Zahodil zakódovaný radiový přijímač, opustil svůj tým a 

utíkal“.
145

 Serţant Embrous naopak tvrdí, ţe o rádio přišel při přestřelce a tým se mu 

ztratil během písečné bouře. 

Následně vyjde najevo, ţe ještě před přestřelkou měl serţant Embrous zabít noţem 

muţe, který se blíţil k jejich zákopu. Kdyţ ale zjistil, ţe se jedná o malého chlapce, 

nedokázal ho zabít a vrátil se do zákopu. Ukázalo se ale, ţe právě tento chlapec vyzradil 

nepříteli pozici mariňákŧ. Kdyby ho tedy serţant Embrous zabil, k přestřelce by vŧbec 

nedošlo a tři muţi z jeho jednotky by nezahynuli. 

                                                 
144 JAG, 07x23 In Country, Dana Coen, 2002 
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Velící dŧstojník se se svými muţi dohodl na tom, ţe budou ignorovat pravidla 

ozbrojeného konfliktu ROE, a mohou zabít kohokoli, kdo se zdá být v danou chvíli být 

hrozbou, i kdyby se jednalo o malého chlapce. Případ je nakonec doporučen 

k projednání u vojenského soudu. 

Shrnutí 

Příběh otevírá mimo jiné téma bojových pravidel ROE, podle kterých se jednotky musí 

řídit, ale které jsou podle epizody často neaplikovatelné na danou situaci, a tak si je 

vojáci přizpŧsobují, zvlášť co se týče potencionálně nebezpečných civilistŧ, kteří by je 

mohli vyzradit. Ve skutečnosti se podle seriálu tedy stává, ţe díky dodrţování pravidel, 

mohou vojáci přijít o ţivot. „V globální válce proti terorismu máme nějaká pravidla a 

naši protivníci je pouţívají proti nám. Pokoušíme se být slušní, ale oni se nezastaví před 

ničím. Neštítí se jakéhokoliv podlého způsobu vedení války – mučení, zohavování, 

usekávání hlav. Útoky na nevinné civilisty, ţeny a děti, bomby v autech, sebevraţední 

atentátníci,“ říká k tomuto tématu skutečný voják Marcus Luttrell.
146

 

Postavy 

Hlavní postavou je voják, který v pouštní bouři ztratil svou jednotku a bez pomoci došel 

sám aţ do Sýrie. 

Lokace 

Líčení se koná ve velitelství JAGu v USA, scény z incidentu jsou situovány přímo do 

Iráku. 

 

People vs. SECNAV 09x14 

Stanice CBS vysílala díl People vs. SECNAV
147

 měsíc před prvním výročí války 

v Iráku – 6. února 2004. Epizoda pojednává o civilních ztrátách v iráckém městě Tikifa. 

Na jednotku amerických vojákŧ střílejí z budovy nemocnice, letecká posila nemocnici 

zneškodní, poškozeny jsou ale i okolní budovy a existuje moţnost civilních obětí. 

Celkem při útoku zemřelo přes třicet civilistŧ. Při organizování záchranné akce byl také 

postřelen velitel čety. 

                                                                                                                                               
145 JAG, 09x04 The One That Got Away, Thomas L. Moran, 2003 
146

 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. s. 132 
147 myšleno Secretary of NAVY, tedy ministr námořnictva 
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Athénská advokátní komora následně kvŧli invazi do Iráku vznesla stíţnost u 

mezinárodního soudu a obvinila prezidenta, ministra obrany, ministra námořnictva a 

další představitele USA z válečných zločinŧ a zločinŧ proti lidskosti. Podle komory se 

jedná o porušení ţenevských konvencí, charty OSN a dalších mezinárodních dohod. 

Mezinárodní soud s ministrem námořnictva Edwardem Sheffieldem se koná v Haagu 

v Nizozemí. Ministra hájí podplukovníci Rabb a MacKenziová. 

Obţaloby zní: V březnu 2003 odstartovala z lodi U. S. S. Enterprise dvě letadla F-14, 

která napadla a zničila nemocnici ve městě Tikifa, dále středisko pro distribuci potravin, 

vodní zdroj a civilní budovy. Útok měl za následek smrt 32 civilistŧ.
148

 

Ministr sám svědčí u soudu: „USA přijímají zodpovědnost, coţ mají dělat všechny státy, 

a bojujeme proti útlaku a tyranii. Nebojujeme pro územní zisky, naftu, peníze. Bráníme 

se zbraní proti všem, kteří omezují naši svobodu a svobodu ostatních.“ Dále poukazuje 

na to, ţe USA poskytly pomoc během obou světových válek i studené války. Nyní je tu 

válka s terorismem a USA musí dělat, co je třeba. „Kdyţ bude jakýkoli stát představovat 

bezprostřední nebezpečí, vyhrazujeme si právo pouţít vojenskou sílu, abychom se 

chránili.“
149

  

Shrnutí 

S epizodou vyvstávají otázky typu: Mají USA právo vést preventivní válku? Mají USA 

právo na invazi do cizího státu? Mohou svrhnout cizí, i kdyţ diktátorský reţim a změnit 

tak dějiny daného státu? Mohou se vměšovat do cizích záleţitostí? A kdy přestávají být 

tyto záleţitosti cizí a začínají se týkat ostatních? 

Rozsudek soudu zní takto: Pouţití ozbrojených sil bez mandátu Rady bezpečnosti je 

porušení mezinárodních zákonů, ale protiprávnost je nutno v jednotlivých případech 

zváţit vzhledem k okolnostem. Poloţme si otázku – nezemřelo by víc lidí, kdyby irácký 

reţim fungoval po určitou dobu dále? Občas ovlivňuje rozhodnutí soudu i morálka 

nejen právní faktory. Ministr námořnictva je shledán nevinným, USA však musí městu 

Tikifa zaplatit reparace ve výši 20 milionů dolarů.
150

 

Postavy 

Hrdiny epizody jsou vojáci bojující u daného iráckého města, vojenští právníci JAGu a 

americký ministr námořnictva. 

 

                                                 
148 JAG, 09x14 People vs. SECNAV, Larry Moskowitz, 2004 
149 JAG, 09x14 People vs. SECNAV, Larry Moskowitz, 2004 
150 JAG, 09x14 People vs. SECNAV, Larry Moskowitz, 2004 
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Lokace 

Posuzovaný incident je zobrazen pomocí scén z Iráku, epizoda se jinak odehrává 

v soudní síni. 

 

This Just In From Baghdad 10x05 

V epizodě This Just In From Baghdad, která se premiérově dostala do vysílání 5. 

listopadu 2004, zemře v Bagdádu vrchní poradce ministerstva obrany Dwight Kanin, 

který zde byl na misi s americkým námořnictvem. 

Dwight Kanin byl zabit při přestřelce, do které se dostal s přidělenou jednotkou. 

Velitelem zásahu byl serţant Timothy Melory, který je následně obţalován 

z neúmyslného zabití a zanedbání povinností. 

Kanin přijel do Iráku, aby na vlastní oči viděl válku a jako vládní pozorovatel následně 

vypracoval zprávu. Vojáci chtěli zástupci administrativy z Washingtonu ukázat, jaká 

válka v Iráku skutečně je. Dwight Kanin si přál vidět jednotku mariňákŧ v boji, chtěl 

zaţít opravdovou akci. Kdyţ se ale jednotka dostala do přestřelky, Kanin neuposlechl 

rozkaz, zpanikařil a vběhl do kříţové palby. 

Vojenský soud shledal serţanta Meloryho vinným. Jeho trestem je šestiměsíční 

nepodmíněný trest, degradace na svobodníka a ztráta nároku na plat po dobu pŧl roku. 

Shrnutí 

Epizoda poukazuje na moţné slabiny iráckého válečného konfliktu – nedostatečně 

vycvičené vojsko, neefektivní logistická podpora, špatné vybavení nebo nedostatek 

neprŧstřelných vest nebo obrněných vozidel. 

Postavy 

Ústředními protagonisty jsou námořní pěšáci bojující v Bagdádu. 

Lokace 

Většina děje se odehrává přímo v bojové zóně v Iráku. 
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Heart of Darkness 10x13 

Televizní diváci viděli poprvé tento díl 4. února 2005. Epizoda Heart of Darkness má 

počáteční děj v pohoří Hindúkuš v Afghánistánu, kde je v horské vesnici zastřeleno pět 

muţŧ. Pachatel je neznámý, na místě je ale nalezena americká ramenní nášivka. 

Z činu je podezřelý kapitán Jack Ramsay. Ten je v Afghánistánu na vlastní pěst a pátrá 

po Usamovi Bin Ládinovi. Se svou skupinou projíţdí afghánské vesnice a vyslýchá lidi. 

Podplukovníci Rabb a MacKenziová odjíţdí do Afghánistánu, kde se mají s Jackem 

Ramsayem sejít. V horské vesnici se dozvědí, ţe Ramsay sem přišel pro informace, 

kdyţ později zjistil, ţe nejsou pravdivé, měl se se svými muţi vrátit a zabít pět místních. 

Kapitán Ramsay na svou obhajobu říká, ţe dělá jen nutné věci pro to, aby nakonec 

zvítězil. Ramsay nesouhlasí s praktikami americké armády, podle něj je armáda příliš 

ohleduplná. Kdyby se prý jeho velitel nebál civilních obětí v bitvě u komplexu Tora 

Bora
151

, mohlo být zneškodněno mnoho představitelŧ Al-Kajdy. 

Ramsay nakonec stane před afghánským soudem, který je naprosto odlišný od 

amerického právního řádu. U afghánského soudu například platí výnosy krále 

Mahmúda, které se po dobu tisíciletí předávají pouze ústně, takţe je obhájci nemohou 

napadnout. Stejně tak se klade velký dŧraz na islám a jeho pravidla. Rodina 

zavraţděného mŧţe poţadovat krevní mstu. Ramsay nakonec dostane od pozŧstalých 

milost. 

Shrnutí 

Tato epizoda poukazuje na jedince, kteří se po 11. září 2001 rozhodli pátrat po členech 

Al-Kájdy v Afghánistánu mimo americké ozbrojené síly. Svět po 11. září otevřel 

Pandořinu skříňku s šancemi pro dobrodruhy, podvodníky a oportunisty a vytvořil pro 

ně ideální prostředí k uspokojení nejdominantnějších aspektů jejich charakteru: 

vroucího vlastenectví a potřebu akce a obdivu. Jeho ctiţádost navíc podněcovaly 

miliony dolarů vypsané na hlavu bin Ládina,
152

 popsuje tento fenomén novinář Robert 

Young Pelton. 

                                                 
151 Tora Bora je jeskynní komplex na východě Afghánistánu, kde se po vstupu spojeneckých vojsk v roce 

2001 podle dostupných informací skrýval Usama Bin Ládin. Spojenečtí vojáci zde bojovali od 12. do 17 

listopadu 2001. O události podrobně informuje report amerického senátu z roku 2009: Tora Bora 

Revisited: How We Failed To Get Bin Laden And Why It Matters Today. [online]. [cit. 2014-01-30]. 
152

 PELTON, Robert Young. Oprávnění zabíjet: kontraktoři ve válce s terorizmem. 1. vyd. Praha. ISBN 

978-802-0419-071. s. 255 
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Epizoda poukazuje na afghánský právní řád, kde je Korán nedílnou součástí afghánské 

ústavy. Stejně tak ukazuje rozdíly mezi Amerikou a Afghánistánem a přichází 

s problematikou, zda lze nastolit mír a právní řád prostřednictvím amerického přístupu a 

úhlu pohledu. 

Postavy 

Ústřední postavou je americký kapitán, který operuje v Afghánistánu na vlastní pěst. 

Lokace 

Děj se kompletně odehrává v Afghánistánu. 

 

Death at Mosque 10x18 

Osmnáctá část poslední série Death at Mosque byla na CBS vysílána 1. dubna 2005. 

Epizoda se věnuje události z iráckého města Karbala. Během mise dojde v tomto městě 

k přestřelce, rota Delta sleduje zdroj střelby aţ do minaretu, cestou zneškodní několik 

muţŧ. Přímo nahoře ve věţi leţí muţ, který vypadá, ţe se vzdává, voják ho ale přesto 

zastřelí. Celou událost má na kameře natočenou novinář Brad Holliman, který se akce 

s americkou jednotkou účastnil. 

Brad Holliman trávil s touto jednotkou uţ více neţ měsíc, doprovázel je na všech 

akcích. Stal se součástí týmu. Pŧjčoval vojákŧm svŧj satelitní telefon, se svou poštou 

posílal pro urychlení i tu jejich. 

Daný voják Hoke Smith je obviněn z neúmyslné vraţdy, obhajobu přímo v Iráku vede 

dŧstojník JAGu poručík Vukovic. Svobodník Smith se hájí tím, ţe nemohl vědět, ţe 

bojovník není ozbrojený a ţe chtěl pouze chránit své lidi. 

Po dŧkladném prohledání minaretu se zjistí, ţe daný muţ leţel na poklopu, pod kterým 

byly výbušniny. Svobodník Smith je následně zproštěn obţaloby. 

Shrnutí 

Během soudního líčení vyvstávají otázky týkající se válečné ţurnalistiky a ţurnalistické 

etiky: Kdo určuje, co by se mělo natáčet a co nikoli? Kdy je točení etické a kdy uţ 

přesáhne hranici? Při další akci novinář Holliman poruší pravidla tím, ţe světlem 

kamery prozradí pozice roty. Po následné přestřelce mu vojáci zničí natočené záznamy. 
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Postavy 

Ústřední roli hraje americká jednotka námořní pěchoty operující v Iráku, do které je 

také začleněn americký ţurnalista. 

Lokace 

Epizoda se odehrává ve válce v Iráku. 

 

4.2.2 NCIS 

NCIS
153

 je americký televizní seriál, který se poprvé objevil v programu stanice CBS 

v roce 2003 a vysílá se do současnosti. Seriál vznikl jako odnoţ
154

 seriálu JAG. 

Hlavním subjektem seriálu je tým agentŧ námořní vyšetřovací sluţby, který řeší případy 

související s U. S. Navy a U. S. Marine Corps.
155

  

 

Terminal Leave 02x06 

Šestá část druhé řady, která se v televizi premiérově objevila 16. listopadu 2004, začíná 

výbuchem auta, které patří pilotce námořnictva – korvetní kapitánce Micky 

Scheeldsové. Kapitánka Scheeldsová nešťastnou náhodou shodila v Afghánistánu 

bomby na civilní obyvatelstvo. U vojenského soudu byla zproštěna obvinění. Jiţ 

nějakou dobu ji ale vyhroţuje jeden muslim. Navíc čtyři dny po incidentu má pilotka 

skončit u ozbrojených sil a vrátit se do civilního ţivota. 

Pracovníci laboratoře zjistí, ţe sloţení náloţe se shoduje s těmi, které vyrábí Al-Kajda. 

Hlavními podezřelými je Kalid Hasan, Ronald Alan More, který měl mít na svědomí 

výhruţky na kapitánku Scheeldsovou, a Fernando Petroja, jenţ kapitánku sledoval. 

Za atentátníka je nakonec určen Roland Alan More. NCIS ho zadrţí a na základě jeho 

informací rozkryjí teroristickou buňku v USA. 

Shrnutí 

Epizoda otvírá otázku vojenských rodin, zvlášť takových, ve kterých se vojenské kariéře 

věnuje ţena. Zmíněná Micky Scheeldsová odchází od námořnictva právě kvŧli pocitu, 

                                                 
153

 Navy Criminal Investigative Service [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 

http://www.ncis.navy.mil/Pages/publicdefault.aspx 
154

 Tzv. spinoff 
155 NCIS. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.cbs.com/shows/ncis/?ttag=tv%3bncis 
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ţe díky své profesi zanedbala svou úlohu manţelky a matky. Pilotka popisuje návrat po 

roční misi v Afghánistánu. Své děti téměř nepoznala a ony nepoznaly ji. „Víte, čeho 

jsem se u námořnictva obávala? Nahánělo mi strach, ţe všechno, zač jsem bojovala, 

všechno, co jsem chtěla bránit, tady nebude, aţ se vrátím. A teď jsem si přivezla válku 

domů,“ uvádí v epizodě pilotka.
156

 

Postavy 

Hrdinkou příběhu je námořní pilotka, která bojovala v Afghánistánu, a nyní kvŧli rodině 

opouští Ozbrojené síly USA. 

Lokace 

Veškeré scény jsou zasazeny do USA. 

 

Once A Hero 04x08 

Na recepci v jednom z washingtonských hotelŧ, které se účastní také bývalý ministr 

USA, je nalezeno tělo serţanta Bryana Rytea. Příslušník námořní pěchoty Ryte byl 

dvakrát na misi ve válce v Iráku, kde byl třikrát zraněn. Po posledním zranění – jeho 

humvee najelo na minu – se vrátil do USA. Po vyléčení neměl kde bydlet a stal se z něj 

bezdomovec. Diváci seriálu viděli tento díl poprvé 14. listopadu 2006. 

Bryan Ryte přespával v místnosti pro údrţbáře v tomtéţ hotelu, kde se konala daná 

recepce. Serţant Ryte zde odhalil překupníka s nezletilými dívkami, kterým se snaţil 

pomoct. Pašerácká organizace ho ale odhalila a zabila. 

Shrnutí 

Leitmotivem epizody je péče státního systému o válečné veterány a hrdiny z boje, kteří 

po dobrovolném či nuceném opuštění armády nedokáţou ţít normální ţivot a adaptovat 

se do společnosti. Díl poukazuje na fakt, ţe někteří vojáci nemají po návratu z války 

domov či zázemí. Ozbrojené síly podle tohoto seriálu nedostatečně pečují o své 

vyslouţilé či zraněné vojáky. 

Postavy 

V příběhu je hlavním hrdinou bývalý serţant a válečný veterán, kterému se nedaří po 

příchodu z války vrátit do běţného ţivota. 

                                                 
156 NCIS, 02x06 Terminal Love, Roger Director, 2004 
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Lokace 

Veškerý děj se odehrává v hlavním městě USA Washingtonu. 

 

Corporal Punishment 05x10 

V desáté části páté série, která se vysílala 27. listopadu 2007 je ústřední postavou je 

desátník Damon Werth, který pracoval v prŧzkumném pluku v Iráku. Desátník Werth 

utekl z psychiatrického oddělení ve vojenské nemocnici v Bethesdě
157

. Jako rukojmí 

s sebou vzal jednoho z psychiatrŧ. Námořník Werth se v Bethesdě léčil 

z posttraumatického syndromu. 

Jeho jednotka padla ve válce v Iráku do zajetí. Kdyţ se únosci připravovali americké 

vojáky mučit, podařilo se Werthovi zabít své únosce a další muţe odtáhnout do 

nebezpečí. Za své hrdinství má za tři dny obdrţet stříbrnou hvězdu.
158

 

Desátník Werth si podle všeho myslí, ţe je stále ve válce a musí zachránit své 

spolubojovníky. Při nastalém incidentu napadá příslušníky námořnictva NCIS 

v domnění, ţe se jedná o irácké bojovníky. 

Shrnutí 

Epizoda ukazuje na psychické problémy vojákŧ a na jejich psychické poruchy z války. 

Psychické problémy a jiná zranění dává do komparace s přinesením oběti za bezpečnost 

americké společnosti. Zároveň upozorňuje na společenskou odpovědnost k těmto 

vojákŧm. „Je to člověk, je to mariňák. Byl ochotný se vzdát všeho pro svou zemi. Máme 

vůči němu zodpovědnost,“ zazní v epizodě.
159

 

Postavy 

Hlavním hrdinou je desátník, který po návratu z války v Iráku trpí psychickými 

poruchami. 

                                                 
157 Nemocnice v Bethesdě ve státě Maryland celým názvem Walter Reed National Military Medical 

Center je největší hospitalizační zařízení ozbrojených sil v USA: Walter Reed National Military Medical 

Center [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.wrnmmc.capmed.mil/SitePages/home.aspx 
158 Stříbrná hvězda (Silver Star Medal) je třetí nejvyšší vyznamenání amerických ozbrojených sil. Uděluje 

se za statečnost v boji proti nepříteli. Podrobně toto vyznamenání popisuje článek Pentagonu: Military 

Decorations: Silver Star. [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: 

http://www.tioh.hqda.pentagon.mil/Catalog/Heraldry.aspx?HeraldryId=15241&CategoryId=3&grp=4&m

enu=Decorations%20and%20Medals&ps=24&p=0 
159 NCIS, 05x10 Corporal Punishment, Jesse Stern, 2007 
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Lokace 

Děj je soustředěn do nemocnice v Bethesdě ve státě Maryland v USA a do jejího 

bezprostředního okolí. 

 

Engaged 09x08, 09 

Příběh rozdělený na dvě části, který se vysílal 8. a 15. listopadu 2011, pojednává o 

zmizelé námořní dŧstojnici v Afghánistánu. Vojenský transportní letoun C-130 

Hercules
160

 se zřítil nedaleko vojenské základny v USA. Na palubě bylo pět členŧ 

posádky a šest padlých vojákŧ v rakvích. Letadlo totiţ primárně převáţelo mrtvé 

bojovníky z afghánského Kandaháru. 

NCIS podle rozboru DNA zjistí, ţe v celkem šesti rakvích se nacházelo jen pět těl. 

V letadle chyběla nadporučík Gabriela Floresová. Nadporučík Floresová byla dle 

dostupných informací zabita v jedné ze škol v afghánské provincii Hilmand. Floresová 

se v Afghánistánu angaţovala v ţenských právech muslimek. Povstalci, kteří jsou proti 

vzdělávání dívek, zaútočili na danou školu granáty. 

NCIS odhalí, ţe Floresová se spolu s dvěma dětmi snaţila před útokem skrýt. Povstalci 

je ale našli, naloţili do auta a unesli.  

Zvláštní agent, šéf NCIS, Jetro Gibbs odlétá do Afghánistánu, aby nadporučíka 

Floresovou našel. NCIS odhalí organizaci nazvanou Armáda věřících, která bojuje proti 

vzdělávání ţen v Afghánistánu. Nakonec najde i sídlo povstalcŧ a po přestřelce 

osvobodí nadporučíka Floresovou. 

„Jste radikálové, kteří mrzačí a zabíjejí nevinné děti, protoţe se chtějí naučit, jak jiní 

lidé myslí,“ říká při výslechu agent Gibbs. „Přišli jste do našich vesnic a měst s vašimi 

odpornými západními ideály. Učíte naše děti, aby zpochybňovaly své dědictví. Spoléhat 

na internet místo na Korán. A tohle je naše odpověď,“ odpovídá jedna z povstalkyň.
161

 

Shrnutí 

Epizoda ukazuje odlišnou mentalitu afghánského lidu, který vyznává zcela jiné hodnoty 

neţ například společnost v USA. S příběhem vyvstává otázka, zda je moţné nastolit 

                                                 
160

 Jedná se o jeden z nejvyuţívanějších transportních letounŧ v americkém vojsku ve válce 

v Afghánistánu i v Iráku: C-130 [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 

http://combatindex.com/hardware/detail/air/c-130_data.html 
161 NCIS, 09x08,09 Engaged, Gina Lucita Monreal a Gary Glasberg, 2011 
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v této zemi pořádek prostřednictvím prvkŧ západní civilizace. Podobně přemýšlel 

skutečný člen amerických speciálních sil Marcus Luttrel, který se po nezdařilé operaci 

ocitl zraněný v afghánské horské vesnici: „Říkám si, jak chcete zavádět národní vládu 

v takové zemi? Bez silnic, elektřiny, pošty, s malou moţností komunikace, kde jsou 

základními výrobky kozí mléko a opium, hlavní vodohospodářskou firmou je horská 

řeka a veškeré náklady, včetně opia, se převáţejí na mulách. Vidíte to strašně růţově. 

To se nikdy nemůţe podařit.“
162

 

Postavy 

Ústřední hrdinkou je nadporučík Floresová, která pomáhala ţenám v Afghánistánu 

bojovat za jejich práva. 

Lokace 

Vyšetřování NCIS se přesouvá přímo do Afghánistánu, kam odjíţdí i jeden z agentŧ. 

 

4.2.3 NCIS: Los Angeles 

NCIS: Los Angeles je odnoţí pŧvodní televizního seriálu NCIS, ve Spojených státech 

vysílá tento seriál od roku 2009 do současnosti stanice CBS. Seriál vypráví o týmu 

námořní vyšetřovací sluţby, která prošetřuje případy a trestné činy týkající se 

amerického námořnictva a námořní pěchoty. 

Hlavní postavy seriálu jsou vyšetřovatelé týmu NCIS v Los Angeles. Všichni z nich 

mají určitý vojenský výcvik, dvě postavy jsou nějakým zpŧsobem přímo spjati s válkou 

v Afghánistánu či v Iráku. 

Agent Sam Hanna je bývalým příslušníkem Navy SEAL
163

 a společně se svým týmem 

byl nasazen ve válce v Afghánistánu. Při jedné misi byl v přestřelce oddělen od svého 

týmu a ocitl se sám v afghánské horské vesnici. O jeho ţivotním příběhu vypráví 

epizoda šestnáctá část čtvrté řady Lokhay. 

 

                                                 
162

 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. s. 238 
163 Jedná se o nejvšestrannější jednotky primárně amerických ozbrojených sil, které jsou vycvičeny k 

pozemním, námořním i vzdušným operacím. Jejich celý název zní United States Navy's Sea, Air, and 

Land Teams: Navy SEAL [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://www.sealswcc.com/ 
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Search And Destroy 01x04 

Příslušník námořní pěchoty Walton Morrow Flinn pracoval pro soukromou 

bezpečnostní firmu, kterou si vláda USA najala v Iráku. Předtím strávil v Iráku dva 

turnusy jako voják. Flinn měl hlídat iráckého obchodníka Násira Amina, místo toho se 

ale stal podezřelý z toho, ţe daného obchodníka zabil a vrátil se do USA. Tento díl byl 

vysílán 13. října 2009. 

NCIS zjistí, ţe ve skutečnosti Násira Amina, který byl proti americké přítomnosti 

v Iráku, zvláště pak proti soukromým bezpečnostním sluţbám, zabil šéf dané 

bezpečnostní agentury. Ten vše zařídil tak, aby indicie ukazovaly právě na Flinna. Flinn 

měl ale vraţdu Amina nahranou na videu, takţe svého nadřízeného usvědčil. 

Shrnutí 

Epizoda demonstruje nárŧst počtu soukromých bezpečnostních agentur na území Iráku. 

Jejich počet se podle seriálu zvyšuje se stahováním vojsk. Pracovníci těchto agentur 

jsou přitom vyjmuti z právního řádu jak v USA, tak v Iráku.
164

 Tento trend ale přináší 

podle epizody nový druh bojŧ – ne pro stát, ale pro soukromou firmu. „Privátní 

bezpečnost nemá ţádnou ideologii, ţádnou domovinu, ţádnou vlajku. Není ţádný Bůh a 

vlast. Je jenom výplatní šek,“ říká novinář Robert Young Pleton, který se problematikou 

bezpečnostních kontraktorŧ zabývá.
165

 

Postavy 

Hlavními postavami příběhu jsou v první řadě vojáci, v druhé řadě se pak jedná o 

zaměstnance soukromých bezpečnostních agentur, které v Iráku pŧsobily. 

Lokace 

Úvod příběhu se odehrává přímo v Iráku. 

 

Brimstone 01x10 

Desátá epizoda, která se vysílala 15. prosince 2009, se také dotýká iráckého konfliktu. 

Ashera Rosse, bývalého rotného z námořního pyrotechnického oddílu, usmrtila 

                                                 
164

 PELTON, Robert Young. Oprávnění zabíjet: kontraktoři ve válce s terorizmem. 1. vyd. Praha. ISBN 

978-802-0419-071. s. 137 
165

 PELTON, Robert Young. Oprávnění zabíjet: kontraktoři ve válce s terorizmem. 1. vyd. Praha. ISBN 

978-802-0419-071. s. 244 
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výbušnina ukrytá v jeho mobilním telefonu. Dŧstojník Ross byl před pŧl rokem součástí 

konvoje, který zasáhla bomba v iráckém městě Fallúdţa. Kvŧli poruše sluchu byl Ross 

z ozbrojených sloţek propuštěn. Během dalších dnŧ se někdo pokusí pomocí výbušnin 

zabít i další členy Rossovy jednotky. Vrah za sebou při jedné z nepodařených akcí 

zanechá jako vzkaz verš z Koránu: „Ti, kdo odmítají víru a popírají naše znamení, se 

stanou obětí pekelného ohně.“
166

 

Kdyţ se Rossova jednotka jednou vracela z hlídky, potkala dvě ţeny a vojáci jim 

nabídli jídlo. Ve vypjaté situaci, kdy se jedna z ţen blíţila k obrněnému vozidlu a 

nereagovala na příkazy, došlo k přestřelce, při které ţena zahynula. Poté se ukázalo, ţe 

ţena měla na sobě připevněnou výbušninu, kdyby ji jeden z vojákŧ nezastřelil, zemřeli 

by všichni.  

Muslimku zastřelil voják Stanton Olin, který se se svými záţitky z války nedokáţe 

vyrovnat a jako odplatu a vykoupení chce postupně potrestat smrtí všechny členy 

jednotky včetně sebe.  

„Je to rozřešení za to, co jsme provedli v Iráku,“ ospravedlňuje své činy Olin. „Nikdo 

nedostane rozřešení tím, ţe se zabije,“ oponuje mu agent Callen. „Dělali jsme hrozné 

věci.“ „Bylo to ve válce, ta v lidech probouzí to nejhorší.“ „Bez krveprolití není ţádné 

odpuštění.“
167

 

Shrnutí 

Epizoda ukazuje psychické problémy vojákŧ, kteří se vrací z války a nedokáţou se 

vypořádat s jejich následky. 

Postavy 

Hlavními postavami příběhu jsou vojáci, kteří se po návratu z bojové zóny nedokáţí 

vyrovnat se svými záţitky. 

Lokace 

Vzpomínky na minulost jsou situovány přímo do Iráku. 

 

                                                 
166 NCIS LA, 01x10 Brimstone, R. Scott Gemmill and Gil Grant, 2009 
167 NCIS LA, 01x10 Brimstone, R. Scott Gemmill and Gil Grant, 2009 
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Recruit 04x02 

Epizoda, která se vysílala 2. října 2012, začíná v Afghánistánu, kde americká vojenská 

jednotka pomocí laseru zaměří budovu s Adanem Al-Ahmadinim známém také jako 

Triple A a bezpilotní letoun cíl zasáhne. Al-Ahmadi ale stihne objekt opustit. Triple A 

je výrobce výbušnin pro Al-Kájdu a Tálibán. 

Následné ohledání objektu ukáţe, ţe uvnitř budovy byl také příslušník námořní pěchoty, 

konkrétně specialista kontrarozvědky podporučík David Adams. Podle sluţebního 

záznamu ale podporučík Adams v Afghánistánu vŧbec neměl být. 

NCIS zjistí, ţe David Adams skutečně letěl do oblasti Blízkého východu, konkrétně do 

Dubaje. Pro utajení cestou pouţil několik rŧzných aerolinek, včetně českých ČSA. 

Ukáţe se, ţe David Adams ve skutečnosti pracoval pro bezpečnostní agenturu Atama 

Security Potection, která najímala bývalé mariňáky pro práci v Afghánistánu. Nabídka 

práce byla ale pouze fiktivní. Kdyţ vojáci dorazili na místo setkání, jejich údajní 

zaměstnavatelé je mučili, aby získali tajné informace a poté je předali místním 

teroristŧm. 

Shrnutí 

Epizoda poukazuje na problematiku velkého mnoţství bezpečnostních agentur 

operujících ve válečných zónách. 

Zajímavé je jméno fiktivního teroristy Adana Al-Ahmadiho přezdívaného podle 

epizody Triple A. Výraz Triple A totiţ v americké vojenské terminologii odkazuje 

k protileteckému dělostřelectvu – Anti-Aircraft Artillery, které bojovníci pouţívají proti 

americkým vojákŧm.
168

 

Postavy 

Hlavní postavou příběhu je americký námořní pěšák, který pracoval pro 

kontrarozvědku. 

Lokace 

Počáteční útok bezpilotního letounu v Afghánistánu je zobrazen přímo v Afghánistánu. 

 

                                                 
168 Triple-A. [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: http://www.hbo.com/generation-

kill/index.html#/generation-kill/inside/glossary/detail/p-t.html 
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Lokhay 04x16 

Epizoda Lokhay se v USA vysílala 26. února 2013. Během své sluţby v Afghánistánu 

se agent Sam Hanna dostal do potíţí a pomohl mu afghánský stařešina Yusef Khan, 

který kvŧli němu riskoval nejen svou bezpečnost ale také ochranu celé vesnice. Ten ho 

zavázal slibem Lokhay, tedy ţe jeho a jeho rodinu bude ochraňovat proti nepřátelŧm za 

kaţdou cenu.
169

 

Nyní se v Los Angeles pohřešuje synovec Yusefa Amir. Amira srazilo auto, řidič auta 

ho poté naloţil do vozu a odjel. Spolujezdec v autě byl identifikován jako Habib – muţ, 

který rekrutuje místní muslimy v USA a dělá z nich členy Tálibánu. 

Následně se útočníci pokusí zabít Amirova strýce. Při přestřelce je zabit Ali Durrani, 

člen radikální skupiny Národní dţihádské fronty s kontakty na Habiba a Tálibán. 

Yusef Khan se domnívá, ţe jde o odplatu za to, ţe pomohl přeţít americkému vojákovi 

(agentu Hannovi). Poté, co se Hanna dostal v Afghánistánu do bezpečí, vyplenili 

bojovníci Tálibánu celou Yusefovu vesnici včetně jeho rodiny. Přeţil jen on a jeho 

synovec Amir, kteří se poté rozhodli přestěhovat do USA. 

Technici NCIS z pouličních kamer zjistí, ţe Amir se s Habibem znal osobně. Celý 

případ byl zinscenován s cílem přilákat agenta Hannu a dokončit práci z Afghánistánu – 

zabít ho. 

Yusef s Amirem nesouhlasí, jeho synovec ale odporuje: „Naše rodiny zemřely kvůli 

tvému rozhodnutí pomoct tomu cizinci. Jsem unavený neustálým utíkáním.“
170

 Habib ale 

Amira zradí. Podle jeho názoru si Amir a Yusif zaslouţí trpět stejně jako Hanna, 

protoţe poskytli pomoc Američanovi. Habibŧv čin má být podle jeho slov „důkaz, ţe 

není na Zemi místo, kam by nešli potrestat ty, kdo nedodrţují právo Tálibánu“.
171

 

Agenti NCIS stihnou přijet včas a místo zabezpečit. 

Shrnutí 

Epizoda pojednává o paštunské tradici Lokhay, při které místní chrání jedince před 

nepřítelem i za cenu jejich osobní bezpečnosti. Epizoda se vysílala 16. února roku 2013. 

Agent Hanna vypráví, jak se o něj místní v afghánské vesnici postarali a bránili ho před 

Tálibánem, kdyţ byl v boji oddělen od své jednotky. 

                                                 
169 Lokhay je tradice Paštunŧ, kteří ţijí převáţně v Afghánistánu a Pákistánu. Podle tradice daný Paštún 

chrání kaţdého před jeho nepřáteli. 
170 NCIS LA, 04x16 Lokhay, Joseph C. Wilson, 2013 
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Epizoda je inspirována skutečnou vojenskou operací Red Wing, která se uskutečnila 

v červnu a červenci roku 2005. Voják Marcus Luttrell se tehdy se svým týmem dostal 

do přestřelky s Tálibánem a z celé jednotky zbyl jen on sám. Místní obyvatelé našli 

zraněného Luttrella v horách a postarali se o něj, dokud ho americké jednotky nenašly. 

Dle tradice Lokhay chránili místní amerického vojáka před nájezdy Tálibánu.
172

 
173

 

Postavy 

Předními postavami epizody jsou agent Hanna, bývalá voják a nyní vyšetřovatel NCIS, 

a jeho afghánský přítel. 

Lokace 

Děj se odehrává přímo v USA. 

 

4.3 Kriminální seriály 

Kriminální seriály jsou v této diplomové práci definovány jako seriály, jejichţ hlavním 

obsahem je vyšetřování určitého zločinu a daným vyšetřovatelem nejsou útvary 

Ozbrojených sil USA. Pro tuto magisterskou práci je vybráno celkem sedm seriálŧ, 

které na základě pozorování nejlépe vystihují obraz daných válek v tomto seriálovém 

ţánru. Všeobecně kriminální seriály reagují na soudobé války většinou pouze několika 

epizodami. 

 

4.3.1 Lie To Me 

Americký seriál Lie To Me vznikl v roce 2009 a jeho tvŧrci celkem natočili tři série. 

V letech 2009 aţ 2011 pořad vysílala stanice FOX. Producenti seriálu jsou Samuel 

Baum a Tim Roth, který je také představitelem hlavní role – doktora Lightmana. 

Seriál je zaloţen na práci skutečného profesora psychologie Paula Ekmana, který 

pŧsobil jako poradce policie a protiteroristických útvarŧ.
174

 Hlavní postava, psycholog 

                                                                                                                                               
171 NCIS LA, 04x16 Lokhay, Joseph C. Wilson, 2013 
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 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. 
173

 Na motivy tohoto příběhu vznikl v roce 2013 film Lone Survivor, v české distribuci jako Na ţivot a na 

smrt.  
174

 Paul Ekman. [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: http://www.paulekman.com/paul-ekman/ 
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Cal Lightman umí pomocí psychologických technik rozluštit, zda člověk mluví pravdu 

či lţe.
175

 

 

Secret Santa 02x08 

V osmém dílu druhé série, který se vysílal 23. listopadu 2009, americká armáda 

přepadne Talibánce v Afghánistánu přibliţně třicet kilometrŧ od pákistánských hranic. 

Při přestřelce byli dva prŧzkumníci odděleni od své jednotky. Jedná se o poručíka 

Williamse a serţanta Harta. Americká jednotka později zadrţí Franca – Američana, 

který se pravděpodobně přidal na stranu Tálibánu. Ten tvrdí, ţe zadrţovaní dva 

mariňáci jsou v tálibánském táboře Gremen Valley.  

Agent Lightman je poslán do Afghánistánu, aby zjistil, zda Franco říká pravdu. Během 

psychologického pohovoru zjistí, ţe Franco lţe a získá od něj novou lokaci unesených 

vojákŧ. Jednotka ale na daných souřadnicích padne do léčky a jsou hlášeny oběti. Hovor 

Lightmana a amerických vojákŧ s Francem se následně mění ve fyzické i psychické 

mučení. 

Tálibán mezitím najde utajenou americkou vojenskou základnu, kde se nachází 

Lightman s vojáky a Francem a zaútočí na ni. Na základně zŧstávají pouze Lightman 

s Francem, vojáci se vydávají bojovat. 

Franco se nakonec rozhodne říct pravdu: „Moje pravé jméno je specialista Glen Welsh. 

Byl jsem vycvičen pro zvláštní operace. Neţ jsem se tam dostal, byl jsem ve vězení za 

vraţdu. Krátce po 11. září 2001 jsem dostal nabídku od CIA. Převezli mě do 

výcvikového tábora. Po výcviku mě vysadili uprostřed tálibánského území. Vydával jsem 

se za humanitárního pracovníka sympatizujícího s šíity. Slíbili, ţe mě kryjí a zase 

vyzvednou, ale zradili mě. Tak jsem přešel na druhou stranu.“
176

 

 

Shrnutí 

Epizoda upozorňuje na moţné tajné operace, které mohou v bojových zónách probíhat. 

Dŧleţitým tématem jsou také motivy, které vedou k psychickému a fyzickému mučení. 

Díl nastoluje otázky: Kdy je moţné pouţít mučení? Lze ospravedlnit mučení člověka 

pro záchranu ţivotŧ? 

Postavy 

                                                 
175 Lie To Me. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné 

z:http://www.fox.com/programming/assets/lietome.pdf 
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 Lie To Me, 02x08 Secret Santa, Alexander Cary, 2009 
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V epizodě se objevují američtí vojáci bojující v Afghánistánu. 

Lokace 

Děj je zasazen do Afghánistánu a tamějších amerických vojenských základen. 

 

React To Contact 02x14 

V nemocnici v Hamptonu ve Virginii je hospitalizován serţant Jeff Turley 

s psychickými problémy v podobě pocitu pronásledování. Kdyţ se naposledy snaţil 

smyšleným pronásledovatelŧm bránit, málem zastřelil svého syna. Serţant Turley se 

před šesti měsíci vrátil z Iráku, kde byl jeden z nejlepších poddŧstojníkŧ, zachránil 14 

vojákŧ a získal stříbrnou hvězdu. Epizoda byla vysílána 28. června 2010. 

Serţant Turley věří, ţe ho někdo i po návratu z Iráku chce zabít. Lékaři diagnostikují 

posttraumatický syndrom. Pomocí virtuální reality proţívá serţant Turley znovu své 

traumatické záţitky z války. Během jedné hlídky najelo humvee před Turleym na minu 

a celá posádka transportéru zahynula. Turley musel ven ze svého humvee, aby se 

zachránil. Byl ale tak vystrašený, ţe se nemohl hýbat a z vozu ho musel dostat jeho 

kapitán Renshowe, který podle svých slov při zásahu v nadsázce řekl, ţe by ho nejradši 

zabil, protoţe svým jednáním ohrozil celou četu. 

Shrnutí 

Epizoda poukazuje na psychické problémy válečných veteránŧ, kteří se vracejí z boje. 

Pocity pronásledování a permanentního nebezpečí často suţují vojáky po návratu 

z války. „Na ulici jsem si kaţdého člověka pozorně prohlíţel od hlavy k patě, jestli 

nemá na těle nějakou bouli s ukrytou pistolí nebo výbušninou. Pocit nejistoty jsem měl 

také z toho, ţe jsem u sebe neměl lékařský turniket ani kapačku,“ popisuje své pocity 

skutečný bývalý dŧstojník nasazený v Iráku Nathaniel Fick.
177

 

Postavy 

Hlavní postavou je americký voják, serţant Jeff Turley 

Lokace 

Prostřednictvím vzpomínek se některé scény odehrávají v boji v Iráku. 
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4.3.2 NUMB3RS  

Kriminální seriál NUMB3RS, který je v České republice znám pod názvem Vraţedná 

čísla, byl originálně vysílán na stanici CBS od roku 2005 do 2010. Hlavními postavami 

seriálu je agent FBI Don Eppes a jeho mladší bratr Charlie, profesor matematiky. 

Charlie Eppes pomocí matematiky a logiky pomáhá svému bratrovi řešit některé 

případy FBI.
178

 

Členem vyšetřovacího týmu Dona Eppese je agent Colby Granger, jenţ dříve bojoval 

v Afghánistánu a pŧsobil v U. S. Army v útvaru Criminal Investigation Command, který 

vyšetřuje zločiny a závaţná porušení vojenského práva v americké armádě
179

. 

 

Protest 02x16 

V šestnácté epizodě druhé série se objevuje motiv války v Iráku. V části nazvané Protest 

se vyskytuje paralela mezi válkou ve Vietnamu a iráckým válečným konfliktem. Díl se 

v USA vysílal 3. března 2006, tedy téměř přesně tři roky od vstupu koaličních vojsk do 

Iráku. 

Na začátku epizody vybuchne bomba u náborového centra americké armády
180

. Jeden 

člověk zemře. K incidentu se přihlásí skupina Weather Underground
181

, která 

protestovala jiţ proti válce ve Vietnamu. V mailu zaslaném FBI stojí: Náš čin je 

odvetou za válku rozpoutanou americkým imperialismem.
182

 Kriminalisté z FBI zjistí, ţe 

se jedná o stejně domácky vyrobenou náloţ jako při výbuchu, který se odehrál na den 

přesně pře 35 lety jako protest proti válce ve Vietnamu. 

Během vyšetřování bombového útoku, se odehraje další incident v univerzitním 

kampusu v Los Angeles – opět přesně 35 let od identického poţáru na stejném místě. 

                                                 
178 NUMB3RS. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.numb3rs.org/ 
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 United States Army Criminal Investigation Command: Mission [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: 

http://www.cid.army.mil/mission.html 
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 U. S. Army Recruiting Center 
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 Weather Underground je skutečná radikální skupina, která v 70. letech pořádala protesty proti 
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Vzkaz zní stejně jako předtím: you don't need a weatherman to know which way the 

wind blows.
183

  

Jeden ze svědkŧ demonstrací proti válce ve Vietnamu uvedl, ţe ve své tehdejší ideály uţ 

nevěří. Naopak je toho názoru, ţe místo demonstrací měli tenkrát pomáhat vojákŧm, 

kteří se z války vrátili. Viníkem výbuchŧ je nakonec syn tohoto svědka, tedy nová 

generace bojovníkŧ za mír. Zatímco jeho otec říká: „Poučil jsem se. Věřím v naši zemi. 

Nechci ji rozvrátit.“ Syn je jiného názoru: „Co se s tebou stalo, tati? Dřív jsi v něco 

věřil a teď zase umírají nevinní kluci. A ty pořád volíš ty samé lidi, kteří je posílají do 

války.“
184

 

Shrnutí 

Epizoda pojednává o aktivitách protiválečných hnutí, jako je například Weather 

Underground. Jejich zástupce v jedné ze scén říká: „Válka v Iráku je nezákonná. Odpor 

proti ní umoţňuje mezinárodní právo.“
185

 Dále upozorňuje, ţe mnoho lidí nesouhlasí 

s náborovými metody americké armády. 

Objevuje se zde střet mezi prací americké administrativy a těmito hnutími. Obě strany 

shodně tvrdí, ţe se snaţí zabránit zabíjení nevinných osob – ozbrojené sloţky chtějí 

zabránit smrti nevinných civilistŧ, hnutí smrti nevinných vojákŧ. V díle se také zmiňují 

teroristické útoky z Madridu. 

Na této epizodě je názorně vidět rozpolcenost americké společnosti ohledně vedení 

války v Iráku. Díl končí rozhovorem mezi dvěma policisty. Policista z dob vietnamské 

války říká: 

„Museli jsme těm lidem z mírových hnutí zabránit zabíjet Američany. Kdyţ k tomu 

dojde, je jedno jakým způsobem, jsou to teroristi. A my musíme lidi chránit všemi 

prostředky.“ Odpovídá mu současný kriminalista FBI: „Tím si nejsem jistý. V jednu 

chvíli ty prostředky začnou vadit. Musí. Proto máme po světě špatnou pověst a obrací se 

to proti nám.“
186

 

Šestnáctá epizoda druhé série Vraţedných čísel se také zamýšlí nad válkou v Iráku a 

dává ji do souvislostí s válkou ve Vietnamu. V obou případech byla totiţ podle seriálu 

společnost rozpolcena a svou roli hrála mírová a protiválečná sdruţení. 

                                                 
183
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Postavy 

V epizodě nejsou přímo vojáci bojující v Afghánistánu či v Iráku. V prostřizích se 

objevují fotografie vojákŧ z války ve Vietnamu. 

Lokace 

Děj se odehrává pouze v USA, konkrétně v Los Angeles. 

 

4.3.3 Without A Trace 

Without A Trace je americký kriminální seriál, který vysílala stanice CBS v letech 2002 

aţ 2009. Seriál pojednává o vyšetřovatelském týmu FBI v New Yorku, který se 

specializuje na hledání pohřešovaných osob. Během sedmi sérií se v seriálu objevovaly 

aktuální společenské problémy včetně válek.
187

 

   

Going Home 02x17 

Motiv války v Iráku se objevuje v seriálu Without A Trace v sedmnácté části druhé 

série, která byla vysílána 26. února 2004 – tedy rok poté, co konflikt započal a zároveň 

se jedná o první sérii natočenou po začátku války.  

Vojín Kevin Grant jednoho dne zmizel ze svého domu. Do USA se vrátil před týdnem 

na rekonvalescenci po zranění, které utrpěl ve válce v Iráku u Tigridu. Po vyléčení se 

má vrátit ke své jednotce. 

Jeho snoubenka popisuje Kevinovy noční mŧry a jeho starosti kvŧli dluhŧm, které měl. 

Pŧvodně měl v armádě slouţit jen pŧl roku, ale pak začala válka v Iráku a on narukoval 

jako záloţník. Ve válečné zóně strávil celkem třináct měsícŧ. Mezitím doma 

zkrachovala jeho firma a pár přišel o všechny úspory. 

Jediný, s kým se Kevin doma přátelil, byl jeho kamarád z Iráku Chuck Whiting, který se 

měl vrátit z mise aţ za tři měsíce. Po přestřelce, kde byl Kevin zraněn, byl ale náhle 

propuštěn ze sluţby. Od jejich jednotky byl zároveň odvolán i velitel muţstva. Ukazuje 

se, ţe Chuck Whiting byl podezřelý z konání loupeţných přepadení v Iráku. 

Agenti FBI Malone a Tylor se vydávají do Iráku, aby pokročili ve vyšetřování. Podle 

svých spolubojovníkŧ se Kevin v poslední době změnil. Uţ nevěřil ve válku v Iráku ani 
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v to, ţe jsou v Iráku zbraně hromadného ničení. Kevin se podle vyšetřování nechal při 

přestřelce zranit schválně, aby se dostal domŧ do USA.  

Chuck Whiting a Kevin Grant po svém zmizení vyloupili společně banku, aby měl 

Kevin peníze na své dluhy. Při přepadení ale Kevin zabil policistku v civilu. Kevin 

nakonec vyprovokuje přestřelku s FBI a nechá se zabít. 

Shrnutí 

Tato epizoda je typickým příkladem reakce seriálu na skutečnou válku, kterou USA 

vedou. Tvŧrci seriálu se v době, kdy se část veřejnost začala od této války distancovat, 

rozhodli reflektovat tento konflikt v jedné ze svých epizod. Tento díl navíc otevírá 

otázku existence zbraní hromadného ničení, které měly být jednou z příčin vstupu 

amerických vojsk do Iráku. Ţádné zbraně se v Iráku ale nenašly: „Tým, který pod 

vedením CIA hledal zbraně hromadného ničení, došel na začátku roku 2004 k závěru, ţe 

Irák nevlastní jaderné, biologické ani chemické zbraně. Ukázalo se, ţe laboratoře, o 

nichţ Dick Cheney a další členové Bushovy administrativy tvrdili, ţe se v nich vyrábí 

příslušenství pro biologické a chemické bojové prostředky, jsou stanice pro testování 

zemědělských produktů a zchátralá lékařsko-výzkumná centra,“ píše novinář Evan 

Wright.
188

 

Postavy 

V epizodě se objevují vojáci, kteří bojovali v Iráku, jejich rodiny, ale také stále aktivní 

válečníci v irácké válce. 

Lokace 

Děj se odehrává v New Yorku i v Iráku. V epizodě se objevují scény přímo z válečné 

zóny. 

 

4.3.4 CSI: Miami 

Crime Scene Investigation: Miami je americký kriminální seriál, který se vysílal 

v letech 2002 aţ 2012 na stanici CBS. Pořad vznikl jako odnoţ originálního seriálu CSI: 

Crime Scene Investigation. Vyšetřovatelé kriminálních zločinŧ pracují v Miami-Dade 
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Police Department.
189

 Pro magisterskou práci je z tohoto seriálu vybrána jedna epizoda, 

která se vysílala 27. listopadu 2006.
190

  

 

Come As You Are 05x10 

Pracovníka náborového střediska námořní pěchoty Timothyho Hickse zastřelí neznámý 

útočník. Jeho tělo je nalezeno ve výcvikovém středisku, kde se budoucí vojáci cvičí 

v boji. Vyšetřovatelé se domnívají, ţe motivem jeho vraţdy je jeho práce náboráře. „S 

tím, co se děje v Iráku, nemohou lidi vojákům přijít na jméno,“
191

 říká jeden 

z kriminalistŧ. 

Serţant Hicks měl psychické potíţe a depresivní stavy. Cítil se viný, kdykoli obdrţel 

informaci z Iráku, ţe někdo z vojákŧ, které naverboval, zemřel. 

Hicksovi poslal pár dnŧ před jeho smrtí někdo výhrŧţný dopis. Stálo v něm: Zabil jsi 

mě. Zabily mě tvoje lţi a máš na rukou moji krev.
192

 Podle DNA na obálce poslal dopis 

vojín Kevin Kirby, který dostal z Iráku propustku do Miami na pohřeb svého bratra – 

rovněţ vojáka. Vojín Kirby obhajuje dŧvody k napsání dopisu: „Hicks říkal, ţe si tím 

vydělám hodně peněz, kdyţ přivedu dalšího rekruta, a on si je prý vydělá taky. Tak jsem 

přivedl svého bratra a teď je mrtvý. Zabil jsem svého bratra.“ 

„Hicks za námi přišel do školy. Vypadal dobře, v té své uniformě a tak. Mluvil o tom, 

jak můţeme změnit historii. Udělat historii. Chránit ţivoty. Tak jsme to podepsali,“ 

pokračoval Kirby.
193

 

Teroristi napadli polní vojenskou základnu, kde oba bratři slouţili. „Jste ve střehu 24 

hodin denně. Pak jednou mrknete a oni vás dostanou. Teroristi začnou střílet a všechno 

vypadá najednou úplně jinak,“ popisuje Kevin Kirby. Po přestřelce našel Kirby svého 

bratra Patricka mrtvého. „Střílel jsem tam jako zběsilý. Naučili mě zabíjet, tak jsem 

zabíjel. Vystřílel jsem celý zásobník.“
194

 Vojín Kirby je přesvědčený, ţe to on svého 

bratra zabil. Ve skutečnosti ho ale zabil jejich společný kamarád, který v Iráku pracoval 

jako civilista. 
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Vyšetřovatelé zjistí, ţe serţanta Hickse nešťastnou náhodou uhodil jeden z rekrutŧ a ten 

na následky pádu zemřel. Rekrut byl na Hickse naštvaný, protoţe zamítl jeho přihlášku 

do námořní pěchoty. Dŧvodem bylo, ţe jeho rodiče pocházejí z Íránu a americká 

administrativa tento fakt vyhodnotila jako bezpečnostní riziko. „Hicks mi lhal, ţe je to 

ze zdravotních důvodů. Mohl jsem být nejlepší mariňák. Mám dokonalý zrak, uběhnu 

stovku pod jedenáct vteřin. Mí rodiče jsou slušní lidé, lékaři, platí daně. Nejsou 

teroristi,“ říká rekrut.
195

 

Shrnutí 

Epizoda se věnuje problematice verbování ţen a muţŧ do ozbrojených sil USA. 

Poukazuje na zpŧsoby přesvědčování lidí jít do války a popisuje, jaká je náplň 

pracovníkŧ náborových center. „Odměřený serţant si mě prohlédl od hlavy k patě a 

usmál se. Řekl, ţe mě můţe zapsat okamţitě a uţ koncem týdne mohu sedět v autobuse 

jedoucím do přijímače na základně Parris Island,“ popsal své zkušenosti s náborářem 

jeden z reálných amerických námořních pěšákŧ.
196

 Epizoda se také dotýká posuzování 

muslimŧ v americké společnosti. 

Postavy 

V příběhu vystupují vojáci bojující v Iráku, jejich velitelé i rekruti, kteří se teprve cvičí 

v boji v USA. 

Lokace 

Děj se odehrává v Miami a v přilehlém výcvikovém středisku armády Spojených státŧ 

amerických. Záběry z přestřelky, kdy umírá jeden z vojákŧ, jsou v této epizodě 

situovány přímo do Iráku. 

 

4.3.5 Bones 

Kriminální seriál Bones vysílá stanice FOX od září roku 2005. Kriminalisté FBI v něm 

pomocí forenzní antropologie zjišťují příčiny úmrtí, které jim napomáhají nalézt viníka 

zločinu.  
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Hlavní postavou seriálu je zvláštní detektiv FBI Booth
197

, který byl dříve vojákem 

v americké armádě. Během své vojenské kariéry bojoval například v první válce 

v zálivu nebo se účastnil mise v Kosovu. Při vyšetřování případŧ s vojenskými 

souvislostmi vzpomíná na své armádní pŧsobení, coţ ovlivňuje jeho vyšetřování. „Mám 

okolo sebe lidi s předsudky o válce, kteří nemají ponětí, o čem to sakra mluví,“ říká 

detektiv Booth.
198

 

 

The Soldier On The Grave 01x21 

V epizodě vysílané 10. května 2006 je na vojenském hřbitově nalezeno u jednoho 

z náhrobkŧ ohořelé tělo. Náhrobní kámen patří vojínu Charliemu Kentovi – členu 

národní gardy, který se v Iráku postavil nepřátelŧm, aby tak ochránil svou jednotku. 

V den nálezu mrtvoly na jeho hrobě uplynul přesně rok od vojákovy smrti. 

Nalezený je identifikován jako Devon Marshall, který slouţil v iráckém městě Mosul 

s vojínem Kentem. Podle pitvy se Marshall nezabil sám, ale byl zavraţděn. Policie 

zjistí, ţe vojín Kent byl zabit palbou z vlastních řad. Jednotka se dohodla, ţe o tom bude 

mlčet, nicméně Devon Marshall chtěl říct pravdu, proto byl zabit. Navíc vyjde najevo, 

ţe v objektu, který měla četa zajistit, ţila nevinná irácká rodina.  

Nezkušený vojín Kent si je spletl s rebely a všechny postřílel. Zbytek jednotky pak zabil 

jeho. Za smrtí vojína Marshalla nakonec stála doktorka z jejich jednotky, která nechtěla 

dopustit, aby pravda vyšla najevo. 

Shrnutí 

Epizoda diskutuje o válce v Iráku, polemizuje o dŧvodech invaze do Iráku. V epizodě se 

objevují motivy nedostatečného výcviku mladých vojákŧ, zbytečné smrti ve válce či 

rozpolcenosti společnosti ve válečném stavu: 

Lékařka: „Nezvyknu si na velikost toho místa (myšleno hřbitov – pozn.). Tolik ţivotů 

stála svoboda státu. 

Detektiv Booth: „Všechny společnosti budují pomníky mrtvým, aby řekli budoucím 

bojovníkům, ţe zemřít v boji je čest. Pro tyhle vojáky to byla čest. A proto mě tak štvou 

ti, kteří vyuţívají tohle místo k protestům proti válce. Tyto ţivoty jim to umoţnily, 

zaslouţí si úctu. Kdyby byli ctěni, nebylo by jich tu pohřbeno tolik.“
199

 

                                                 
197 Zde existuje zajímavá paralela: Skutečný jmenovec se stejným příjmením William Booth zaloţil 

v roce 1865 organizaci Armáda spásy: The Salvation Army. [online]. [cit. 2014-04-26]. Dostupné 
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V epizodě se také mluví o psychologii válek a potřebě rozdělení na hrdiny a lotry. Bez 

takového rozlišení by totiţ podle tohoto dílu nebylo moţné bojovat.
200

 

Postavy 

Hlavními aktéry epizody jsou vojáci, kteří slouţili u města Mosul ve válce v Iráku. 

Lokace 

V díle se ve vzpomínkách vojákŧ objevují bojové scény z iráckého konfliktu včetně 

dané přestřelky. V USA se část děje odehrává na tamním vojenském hřbitově. 

 

The Corpse On The Canopy 08x12 

V domě dvou pracovníkŧ FBI je nalezena mrtvola Xaviera Freemena, bývalého 

příslušníka speciálních jednotek, který slouţil v Iráku. Celkem absolvoval pět misí u 

jednotek NAVY SEAL.  Freeman po odchodu z ozbrojených sil pracoval pro Serberus – 

bezpečnostní agenturu dodávající ţoldáky. Tento díl byl vysílán 21. ledna 2013. 

Za hlavního podezřelého je označen Christopher Belant, který je povaţován za 

egyptského teroristu. Po příchodu do USA si změnil identitu. Při vypátrání Belanta 

pomohou detektivu Boothovi jeho zkušenosti z války v Afghánistánu. Přečtené 

souřadnice GPS, které Belant FBI zanechal, označují cíl v afghánské provincii 

Kandahár.  

K souřadnicím míří bezpilotní ozbrojený letoun MQ-9
201

. Letadlo míří na afghánskou 

školu. Americké U. S. Air Force posílá na místo dvě stíhačky F-18
202

. FBI nakonec 

dokáţe na dálku vyslat k letounu sebedestrukční kód. Belanta ale dostihnout 

nedokázala. 

Shrnutí 

V epizodě se objevuje motiv soukromých bezpečnostních agentur, které si ve válkách 

v Afghánistánu i v Iráku najímala americká administrativa. Zajímavý je název epizody 
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The Corpse On The Canopy, který částečně koresponduje s názvem jedné 

z nejvýznamnějších bezpečnostních agentur operujících v Iráku – Triple Canopy.
203

 

Postavy 

V epizodě se objevují příslušníci speciálních vojenských jednotek USA. 

Lokace 

Děj se převáţně odehrává v USA, závěr epizody vidí divák prostřednictvím kamery 

bezpilotního letounu, který je vyslán na misi v Afghánistánu. 

 

4.3.7 The Kill Point 

The Kill Point je americký kriminální seriál, který v roce 2007 poprvé vysílala televizní 

stanice Spike TV, kterou vlastní společnost Spike Cable Networks, jeţ je součástí 

Viacom Media Networks.
204

 Seriál byl vysílán v létě roku 2007, konkrétně kaţdý týden 

od 22. července do 26. srpna, přičemţ první dvě a poslední dvě epizody byly vysílány 

bezprostředně za sebou.
205

 Všech osm dílŧ pojednává o skupině bývalých vojákŧ, kteří 

přepadnou banku v americkém Pittsburghu. Po nezdařeném odchodu z banky se 

v budově zabarikádují a všechny přítomné berou jako rukojmí. Seriál následně 

pojednává o ţivotě v bance, vyjednávání s FBI a vyústění celé události.
206

 

Postavy
207

 

Hlavní postavy příběhu tvoří bývalá četa americké námořní pěchoty, která bojovala 

v Iráku. Přímo v bance se s rukojmími nachází pět vojákŧ, kteří se nazývají přezdívkami 

podle zvířat. 

Jake Mendez přezdívaný Mr. Wolf je velitelem celé jednotky. Dále jsou s ním v bance 

bratři Albert a Henry Romanové s přezdívkami Mr. Rabbit a Mr. Pig. Dalšími členy 

Mendezovy jednotky jsou Mr. Mouse a Mr. Cat, který je zároveň vojenským medikem. 
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http://www.triplecanopy.com/company/locations/ 
204

 Viacom Brands [online]. [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: 

http://www.viacom.com/brands/pages/default.aspx 
205

 Z tohoto dŧvodu jsou dvě úvodní a dvě závěrečné epizody sepsány společně. 
206 The Kill Point. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.tv.com/shows/the-kill-point/ 
207

 Postavy i lokace seriálu se po všech osm epizod nemění, proto jsou u celého seriálu zaznamenány jen 

jednou 



   

 

83 

  

Lokace 

Veškerý děj se odehrává pouze ve Spojených státech amerických. Většina scén pochází 

z banky, kde únosci drţí své rukojmí, zbylé scény jsou ze stanoviště FBI či blízkého 

okolí banky v Pittsburghu. 

Shrnutí 

Seriál poukazuje na psychické, finanční a další problémy vojákŧ vracejících se z Iráku, 

které je doţenou aţ k trestnému činu.  

 

Who Is Afraid Of Mr. Wolf 01x01, 02 

V bance Three River Trust v Pittsburghu dojde k přepadení.
208

 Skupina pěti muţŧ ţádá 

peníze. Po vyloupení banky se lupičŧm kvŧli obklíčení budovy ale nepodaří z banky 

dostat, muţi se tedy v bance zabarikádují a všechny přítomné vezmou jako rukojmí. 

Vychází najevo, ţe skupina muţŧ dříve pŧsobila jako vojenská četa ve válce v Iráku, 

které velí komandér s přezdívkou Mr. Wolf.  

Mr. Wolf vlastním jménem Jake Mendez byl třikrát nasazen v Iráku, kde vedl vlastní 

četu 1013. Ta pŧsobila konkrétně v iráckém městě Fallúdţa
209

 a v Bagdádu. Serţant 

Mendez byl nedávno odsouzen vojenským soudem za smrt šestnácti spolubojovníkŧ. 

Odmítl totiţ přímý rozkaz poslat své vojáky do přestřelky. Velitelství tam vyslalo jinou 

jednotku, která utrpěla ztrátu právě šestnácti muţŧ. 

Serţant Mendez vyjde před banku, aby ospravedlnil své činy. „Tahle zatracená vláda 

mě zahnala svými lţemi a do háje šla moje penze, moje nemocenské pojištění… Slouţil 

jsem svoji zemi. Patnáct let jsem jí dal. A kdo bude chránit mě? Kdo? Tak jsem začal 

tohle a podívejte, kde jsem. Zpátky v palbě.“
210

 Motivem loupeţného přepadení tedy 

bylo vzít si peníze, které jim podle jejich názorŧ patří. 

Na všech únoscích je patrná psychická deprivace. „Myslíte, ţe jsem chtěl znovu stát 

tváří v tvář zbrani? Ani náhodou. Ale vrátil jsem se domů jen k nemoci a nočním 
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můrám. Dokonce, i kdyţ zavřu oči, víte, co vidím? Vidím ty tváře vojáků a civilistů, co 

jsem zabil.“
211

 

Všichni únosci jsou patrioti: „Miluju svou zemi. Bojoval jsem za svou zemi a zemřel 

bych pro ni,“ říká Mr. Wolf. Na druhou stranu jsou ale zděšeni tím, co v Iráku 

prováděli: „Necítím nic, kdyţ zabiju. Co jsem to za člověka, ţe to se mnou nic nedělá. To 

mi povězte.“ Cítí se jiní, mají pocit, ţe uţ nikdy nebudou moct vést normální ţivot. 

Svým rukojmím nechtějí ublíţit, naopak o ně pečují. Zároveň jsou ale zoufalí, protoţe 

z dané situace nevidí východisko. „Radši mě zabijte, neţ abych šel do vězení. Já jsem 

neprolíval krev za tuhle zemi, za svobodu, aby mě o ni připravili, kdyţ se vrátím domů,“ 

říká Mendez.
212

 

Serţant Mendez se po svém výstupu opět zabarikáduje s ostatními v bance a 

vyjednavači FBI sdělí své poţadavky. „Mám jen pár poţadavků. Chci antibiotika, 

protoţe máme vevnitř zraněné. A chci neprůstřelnou vestu pro kaţdého vojáka v Iráku. 

Protoţe naše debilní vláda si nemyslí, ţe jsou potřeba. A chci, aby syn kaţdého 

senátora, který hlasoval pro válku, vstoupil do aktivní sluţby. Dejte mi tyhle věci a já 

odsud zmizím.“ 

Na základě televizního zpravodajství o této události se zmobilizuje zbytek Mendezovy 

čety, který mu vyráţí na pomoc. 

 

No Meringue 01x03 

V další epizodě se v bance zvyšuje napětí. Bývalí vojáci se potýkají se stále většími 

psychickými problémy. Jeden z vojákŧ začne ze vzteku bít rukojmí. Ani ostatním 

únoscŧm se výbuchy vzteku nevyhýbají. Jediný, kdo je dokáţe uklidnit, je Jake 

Mendez. 

Ten se také všemoţně snaţí rukojmím zpříjemnit jejich pobyt v bance. Hraje s nimi 

rŧzné hry, nechává jim od FBI dováţet dostatek jídla, povídá si s nimi a snaţí se jim dát 

co největší volnost. Výměnou za proviant únosci čas od času propustí některého 

z rukojmích. 

Zbytek čety 1013 se mezitím zmobilizuje, obsadí strategické pozice kolem banky a 

začne shromaţďovat informace pro pomoc svým spolubojovníkŧm. 
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Bývalí vojáci v bance stále uţívají vojenské postupy i terminologii. Rozdělili například 

prostor banky na zóny a do nich umístili určité skupiny rukojmích. Kaţdý únosce má 

jeden ze sektorŧ na starosti. Mr. Mouse jednou usne v křesle se samopalem v ruce. Zdá 

se mu noční mŧra z Iráku. Ve snu se mu promítají vzpomínky na boj, vykřikne a 

omylem zmáčkne spoušť. Kulka zasáhne jednu z mladých dívek. 

 

Pro Patria 01x04 

Serţant Mendez ihned zavolá svého zdravotníka, který postřelené dívce Cass 

Conforthové poskytne první pomoc. Zraněnou únosci propustí ven s neozbrojenou 

záchrankou. Mendezovi se situace začíná vymykat z rukou. Upozorní ostatní vojáky, ţe 

střelec Mr. Mouse trpí psychickými potíţemi a ţe na něj musí dávat pozor. Vojáci se se 

situací špatně srovnávají: „Přinesli jsme těmhle lidem jen násilí. Dělali jsme špatné věci 

tam a teď děláme špatné věci tady. Jsme jak nějaký virus, co cestuje. Šíříme se po celém 

světě pořád dál a dál.“
213

  

Někteří z vojákŧ by rádi celou akci ukončili. Dohromady se ale nemohou jednotně 

shodnout. „Kdyţ jsme zabíjeli civilisty ve Fallúdţe, taky jsme se nevzdali. Pokračovali 

jsme. Proč bychom to tady měli zastavovat?“ ptá se jeden z nich. „Ţivoty těchhle lidí 

mají větší cenu neţ těch iráckých civilistů,“ odpovídá druhý.
214

 

Psychické potíţe únoscŧ se stále zvyšují, ačkoli se snaţí navzájem ujišťovat o opaku. 

„My nejsme v pohodě. Nikdo z nás není v pohodě. A nikdy nebudeme v pohodě,“ 

poznamenává jeden z nich. Bývalým vojákŧm se navíc stále vrací vzpomínky z boje: 

„Republikánská garda, pátá obrněná bagdádská divize. Udělal jsem jim věci, které by 

člověk neměl dělat, ani je vidět. A nikdy jsem ve své nehynoucí loajalitě ke své zemi 

nezaváhal.“
215

  

Zbytek Mendezovy jednotky mezitím najde starý tunel a dostane se aţ k podzemním 

zdím banky. Muţi uvnitř uslyší za zdí hluk. Nejprve si myslí, ţe je to policie, pak ale 
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v úhozech na zeď poznají Morseovu abecedu, která vyťukává slova Pro Patria
216

, tedy 

Pro naši zem. Tak znělo motto čety 1013 v Iráku. 

 

Visiting Hours 01x05 

Zatímco únosci připravují plán útoku a ostatní členi se mezitím snaţí prorazit zeď, která 

je mezi nimi, rukojmí chtějí vzít situaci do vlastních rukou a zkusit se osvobodit. Jedna 

z dívek se tak začne schválně s jedním únoscem sbliţovat. „Co to kreslíte?“ zeptá se 

ho. „To je mé Hrůznostrašné já.“ „Coţe?“ „Je to komiks, na kterém dělám. Víš, 

v moment, kdy se člověk narodí, se na druhé straně světa narodí i jeho nebo její 

hrůznostrašné já. A to je čistým zlem. A úkolem těch hrůznostrašných já je najít 

originály a převzít jejich ţivoty. A napáchat tolik zla, kolik jen jde. Ţivoty některých 

z nás uţ byly převzaté. Aţ na to, ţe o tom zatím nikdo neví.“
217

 

Dívka začíná s únoscem Albertem Romanem trávit více času, aby si získala jeho 

dŧvěru. Během toho ale přichází na to, ţe její únosce byl v jádru dobrý člověk, neţ ho 

změnila válka. Dokonce by mu ráda pomohla, ale cítí zodpovědnost vŧči ostatním 

vězněným, se kterými vymyslela plán úniku. 

Vyjednavač FBI mezitím zorganizuje před bankou setkání Jakea Mendeze s jeho synem. 

Jake Mendez se před ním snaţí ospravedlnit: „Kdyţ jsem se vrátil z Iráku, začal jsem 

znova opravovat auta. Víš, jako by válka vůbec nebyla. Já ani nevím, co jsme tam sakra 

dělali, aţ na to, ţe to způsobilo spoustu bolesti. Válka byla prostě jako takové menší 

přerušení kaţdodenního ţivota. Já jsem se změnil a ostatní chlapi se změnili, ale nic 

jiného se nestalo. Snaţil jsem se to všechno otupět. Utéct od toho všeho. Dělat blbosti. 

Jako třeba tohle.“ „A nemáš strach?“ ptá se ho syn. „Víš, z čeho mám strach? Mám 

strach z toho, ţe se kaţdý den probudím a budu se snaţit být skutečný občan. Skutečná 

lidská bytost,“ odpovídá otec.
218
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The Great Ape Escape 01x06 

Četa 1013 zorganizuje únikový plán, který se má uskutečnit za dvě hodiny. Pro 

stabilizaci jednotky a zvýšení morálky si vojáci zpívají písničku, kterou si zpívali pro 

povzbuzení v Iráku: „Jel jsem tam třikrát a jsem tam jak doma. Zrovna jsem zjistil, ţe 

jedu domů. Seberu své kámoše a pojedu domů. Zpátky do Států, kde ţádný domov 

nemám.“
219

 

Spojka jednotky venku zorganizuje velkou sešlost, aby byla odvrácena pozornost od 

blíţící se akce. Jsou zde přítomni normální lidé i váleční veteráni a kamarádi z Iráku. 

Mendez vyjde ven a podaří se mu svým projevem zfanatizovat dav. 

„Moje četa tam jela dvakrát. To je patnáct měsíců pekla. Měli jsme jet domů v prosinci 

2005. Pak nám zavolali a řekli, ţe nás potřebují a ţe nás přesunují do Mosulu. Do toho 

zabíjení, co se dělo v Mosulu
220

. A potom mi řekli, ţe jsem srab, a strčili mě do vězení. A 

víte proč? Protoţe jsem nechtěl nechat umřít své muţe kvůli jejich válce. Proto. Protoţe 

oni by radši měli mrtvé vojáky neţ ţivé veterány. Protoţe to je mnohem trapnější a 

levnější. Proto.“
221

 

Ostatní vojáci v bance odhalí spiknutí, které rukojmí chystali. Rozzuří se a odtáhnou je 

do bankovního trezoru bez přístupu vzduchu. Albert Roman se špatně smiřuje s tím, ţe 

si s ním mladá dívka jen pohrávala, protoţe se do ní zamiloval. „Jsme odpad. Niţší 

formy ţivota. V jejich světě pro nás není místo. Nikdy nebude. Nejsou naprogramovaní, 

aby se o nás starali, o lidi jako my, sociálně slabší… Válka plodí vůdce a stroje. Kaţdý 

z nás je jedno z toho,“ konejší ho spolubojovník.
222

 

Mezitím zbytek jednotky prorazí zeď přímo do banky. Mendez se stáhne a s ostatními 

utíká tunelem pryč. Policie je ale objeví a pronásleduje je, dokud nedojde k přestřelce, 

při které jeden z čety zemře. Zbytek jednotky se stáhne zpět do banky. Vojáci ztrátu 

kamarádŧ špatně nesou. „Zemřel pro svou četu. Pro svou četu. To je to, co děláme,“ 

snaţí se je uklidnit serţant Mendez.
223
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Mezi únosci dochází k rozbroji. Někteří vojáci obviňují Henryho Romana z toho, ţe 

v tunelu nestřílel na policisty, aby ochránil svou jednotku. Ostatní upozorňují, ţe takto 

se Henry choval jiţ v Iráku a ohroţoval tak celou četu. 

Psychický stav Mr. Mouse se zhoršuje. Nakonec jiţ situaci neustojí a vyjde ven před 

banku. 

 

The Devils Zoo 01x07,08 

Jake Mendez vyjde před banku a snaţí se svého kamaráda přesvědčit, aby se vrátil 

dovnitř. Ten je ale v psychickém šoku a nevnímá okolí, pouze vykřikuje: „My nejsme 

zrůdy. Ale uţ nikdy nemůţeme být my. Ty nelidské tragédie, ďáblova ZOO. Armády 

okupují je, armády okupují nás. Všechny oči jsou upřeny pouze k výhře. Zabijte mě, 

prosím. Zabijte mě a zabijete i jeho. Tu zrůdu ve mně.“
224

 Vytáhne zbraň a policisté ho 

zastřelí. 

Po této události zbaví zbytek jednotky Mendeze velení. Kdyţ do banky po posledním 

incidentu volá vyjednavač FBI, představí se jiţ jiný muţ: „Desátník Henry Roman. 

Jsem stroj. Zplozený svou zemí. Naprogramovaný. Znecitlivělý.“
225

 Henry Roman 

poţaduje autobus a helikoptéru a vyhroţuje, ţe začne rukojmí postupně zabíjet. 

Vyjednavačŧm dokonce říká, ţe pokud nesplní jeho poţadavky, čeká na rukojmí Route 

Irish.
226

 

Vojáci rozdávají rukojmím karty s fotografiemi iráckých nepřátelských představitelŧ 

včetně bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna. Jeden z nich poté losuje, 

kterého z iráckých nepřátel respektive rukojmí zastřelí. V poslední chvíli ho zastaví 

serţant Mendéz a začnou se prát. Jeho spolubojovník při potyčce umírá.  

Únosci rozpoutají oheň a zakouří prostor, následně se v plynových maskách vydávají za 

rukojmí, díky čemuţ se dostanou z místa sanitkou i s vyjednavačem kapitánem Horstem 

Calim.  
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Policisté nakonec dokáţí Mendeze a jeho podřízené lokalizovat a strhne se přestřelka, 

při které zbytek jednotky umírá, a přeţívají jen dva. 

Vyjednavač FBI nakonec dostane neozbrojeného Mendeze na mušku. „Přál bych si mít 

ţivot jako vy. Přál bych si mít za co bojovat. Ale i kdybych měl takový ţivot, tak já uţ 

nemám ţádnou sílu bojovat,“
227

 říká Mendez a prosí, aby ho vyjednavač zastřelil. Ten 

tak nakonec v sebeobraně učiní. 

„Hledám čest ve světě bez cti. Nemůţu být voják. Byl jsem vycvičen, abych byl zabiják. 

Vojákem chci být. Vojákem budu,“ zní jedna z posledních Mendezových slov.
228

 

Z celé jednotky, která vpadla do banky pro pár tisíc dolarŧ jako odškodné za válku, 

nakonec přeţil a uprchl pouze jeden voják. 

 

4.4 Lékařské seriály 

Do kategorie lékařských seriálŧ jsou zařazeny ty, které se odehrávají v lékařském, 

nejčastěji nemocničním, prostředí a jejich hlavními hrdiny jsou lékaři a zdravotnický 

personál. Lékařské seriály ve velké míře reagují na války, které v dané době vedly USA 

na Blízkém a Středním východě. Epizody zmiňující tyto konflikty se nejčastěji 

soustřeďují na zraněné vojáky či jejich psychické problémy nebo na vojenské lékaře. 

Pro tuto magisterskou práci jsou vybráni tři zástupci amerických seriálŧ z lékařského 

prostředí – ER, Grey´s Anatomy, House M. D. 

 

4.4.1 Grey´s Anatomy 

Pořad Grey´s Anatomy je americký seriál z lékařského prostředí, který vysílá televizní 

stanice ABC. Seriál se na obrazovkách objevuje od roku 2005, do této doby bylo 

natočeno 10 sérií. Hlavním tvŧrcem a producentem seriálu je Shonda Rhimes.
229

 

Hlavními hrdiny jsou lékaři a stáţisté v nemocnici Seattle Grace, popřípadě jejich 

pacienti. V seriálu se několikrát objevuje motiv války v Iráku. V nemocnici slouţí 

lékaři, kteří dříve pŧsobili ve vojenské nemocnici v Iráku nebo v jiném vojenském 

medicínském zařízení. Do nemocnice přicházejí pacienti s rŧznými traumaty po návratu 

z válečné oblasti. 
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Postavy 

Lékař Owen Hunt v Seattle Grace Hospital jako vedoucí lékař traumatologického 

oddělení poté, co pŧsobil před jako chirurg u U. S. Army u druhé chirurgické jednotky 

ve válce v Iráku. Doktor Hunt bojuje s posttraumatickým stresem. Objevují se u něj 

psychické záchvaty. Na jakýkoli prudší pohyb reaguje Owen Hunt buď spontánním 

leknutím, nebo agresivitou. Během několika let se doktoru Huntovi podaří 

prostřednictvím psychoterapie posttraumatický syndrom vyléčit. 

Doktorka Altmanová, jejíţ specializací je kardiochirurgie, se v seriálu objevila poprvé 

v devátém díle šesté série a naposledy v závěrečné epizodě osmé řady. Teddy 

Altmanová byla kolegyní Owena Hunta ve válce v Iráku a pŧsobila v americké armádě 

na základně v Bagdádu po dobu tří let. Poté strávila dva roky jako lékařka ve 

zdravotnickém zařízení na základně v Německu ve městě Landstuhl. Do armády 

vstoupila poté, co její nejlepší přítelkyně zahynula 11. září 2001 v jedné z věţí 

Světového obchodního centra. 

Doktorka Arizona Robbinsová přichází do seriálu jako primářka dětské chirurgie. 

Arizona pochází z vojenské rodiny. Své jméno dostala podle lodi U. S. S. Arizona, která 

byla potopena při útoku na Pearl Harbor během druhé světové války.
230

 Její bratr 

Timothy Robbins zahynul ve válce v Iráku. 

 

Becoming 04x14 

Ve čtrnácté epizodě čtvrté série, která se vysílala 8. května 2008, se objevuje motiv 

války v Afghánistánu, který je následován motivem problematiky homosexuality 

v ozbrojených sloţkách. 

V nemocnici přijmou pacienta Darrena Covingtona, který je válečným veteránem. 

Účastnil se války v Afghánistánu jako příslušník U. S. Army. Nyní ovšem bojuje 

s nádorem na mozku a má se podrobit nebezpečné experimentální operaci. Podporuje ho 

jeho přítel z boje, který doslova říká, ţe „Darren po záţitcích z Afghánistánu přeţije 
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všechno a ţe k vítězství vţdy pomohou kamarádi“. Dodává: „Voják nesmí opustit muţe, 

kdyţ je v nouzi.“
231

 

Záhy se ovšem ukáţe, ţe Darren a jeho kamarád je ve skutečnosti homosexuální pár. 

Před armádou však svŧj vztah po celou dobu tajili. Darren k tomu říká: „V armádě se 

nemíchá soukromý ţivot s pracovním.“
232

 Darren nakonec po operaci zemře. Jejich 

vztah nevyjde najevo, takţe Darrenŧv přítel Todd mŧţe dál pokračovat ve své vojenské 

kariéře. 

Shrnutí 

Děj příběhu poukazuje na problematiku homosexuality v amerických ozbrojených 

silách. 

Postavy 

Aktéry epizody jsou dva vojáci americké armády, kteří spolu mají homosexuální vztah. 

Lokace 

Děj se odehrává výhradně v nemocnici Seattle Grace Hospital. 

 

Life During Wartime 05x06 

Do nemocnice Seattle Grace nastupuje jako šéf traumatologie doktor Owen Hunt, jehoţ 

předchozím pŧsobištěm byla vojenská nemocnice v Iráku, kde se major Hunt účastnil 

jako lékař U. S. Army válečného konfliktu. Epizoda se vysílala 30. října 2008. 

Major Hunt byl z armády propuštěn, coţ vysvětluje takto: „Na své poslední výpravě 

jsem byl v předsunutém chirurgickém týmu. Ošetřovali jsme raněné v boji, přímo na 

bitevním poli. Většinou jen provedeš kontrolu všech poranění, dáš jim sedativa, zavedeš 

okysličování, pošleš je do Bagdádu a pak co nejrychleji zmizíš. Jednou jsme se ale 

nedostali pryč dost rychle, protoţe jsme skončili uprostřed granátového útoku. V mé 

jednotce bylo dvacet lidí včetně mě a devatenáct jich zemřelo. A pak mě propustili.“ 

Dále mluví o tom, jak ho válka změnila: „Uţ nejsem tím, kým jsem byl předtím.“ Říká, 

                                                 
231

 Grey´s Anatomy, 04x14 Becoming, Tony Phelan a Joan Rater, 2008 
232

 Grey´s Anatomy, 04x14 Becoming, Tony Phelan a Joan Rater, 2008 



   

 

92 

  

ţe uţ nemŧţe ţít v době předtím, nyní ţije v době „potom“ a distancuje se od 

minulosti.
233

 

Doktor Hunt začne zavádět nová výuková cvičení pro rezidenty, poţaduje, aby jeho 

lékaři pracovali rychle a efektivně a aby byli schopni udrţet člověka naţivu 

v extrémních podmínkách. Práce se podle jeho slov musí dělat: Rychle a špinavě. Tedy 

stabilizovat pacienta a přejít k dalšímu, aby bylo zachráněno co nejvíce ţivotŧ, a to za 

pouţití jakýchkoli prostředkŧ. Říká, ţe „práce na pohotovosti je jako práce v terénu. 

Pouţijete, co je po ruce“
234

. Aţ poté se k jednotlivým zraněným vrátit a dŧkladně je 

ošetřit. 

Owen Hunt v epizodě popisuje rozdíl mezi prací v Iráku ve válce a na pohotovosti 

v Seattlu: „Pokud se tady někdo jeví jako mrtvý, jdete nejdřív k němu. Pokud by se 

v Iráku někdo jevil jako mrtvý, nikdo by k němu nešel.“
235

 

Shrnutí 

Epizoda poskytuje pohled na diference akutní medicíny v bojovém konfliktu a 

v americké nemocnici. 

Postavy 

Jedinou postavou spjatou s válkou je lékař Owen Hunt. 

Lokace 

Děj se neodehrává ve válečné zóně, nýbrţ ve fakultní nemocnici v Seattlu. 

 

Here´s to the Future 05x23 

Epizoda Here´s to the Future poukazuje na válečná psychická traumata. Vysílala se 14. 

května 2009. Doktor Hunt přijme v nemocnici poručíka americké armády s tak velkou 

bolestí v noze, ţe nemŧţe chodit ani se hýbat. Z lékařského hlediska má nohu 

v pořádku. Jedná se o psychické trauma. Poručík po lékařích vyţaduje, aby mu nohu 

amputovali. Voják se chce po amputaci a nasazení protézy vrátit do aktivní sluţby 

v Iráku. Lékaři nakonec pacienta vyslechnou a nohu mu amputují. 
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Voják popisuje, ţe rodina uţ pro něj přestala být tou pravou rodinou. Nejlépe se cítí 

s kamarády vojáky v Iráku: 

Doktor O´Maley: „Proč si chcete nechat uříznout nohu? Abyste šel do války? Nemáte 

rodinu?“ 

Poručík: „Mám rodinu, ale nemám s ní uţ nic společného. A pak jsou kluci v Iráku – 

skutečná rodina. Ve všech situacích jsme byli společně. Tady (myšleno v USA – pozn.) 

jsem sám, jsem nikdo.“
236

  

Shrnutí 

Epizoda popisuje psychické problémy vojákŧ a také pouta, které mezi nimi výcvik a 

následný boj vytvoří. 

Postavy 

Hlavní postavou příběhu je dŧstojník americké armády, který z psychických dŧvodŧ 

poţaduje amputaci své nohy. 

Lokace 

Epizoda se odehrává pouze v nemocnici v Seattle Grace Hospital. 

 

Suicide Is Painless 06x18 

Epizoda, kterou diváci poprvé viděli na kanále ABC 25. března 2010, pojednává o 

asistované sebevraţdě. Kromě děje v nemocnici se druhá paralela odehrává ve 

vzpomínkách doktora Hunta v Iráku. Owen Hunt trpí nespavostí. Bojí se usnout, aby 

neměl zlé sny z války. Čas v noci tedy tráví například cvičením klikŧ.  

Doktorka Altmanová přizve doktora Hunta k případu ţeny v konečném stádiu rakoviny, 

která je ţádá o ukončení svého ţivota. V doktoru Huntovi to vyvolá vzpomínku 

z podobné situace v Iráku, kde slouţil společně s doktorkou Altmanovou: 

Do mobilní vojenské nemocnice v Iráku přivezou zraněné vojáky, lékaři se je snaţí 

ošetřit, kdyţ se dozví, ţe se blíţí písečná bouře a nemocnice se musí ihned přestěhovat. 

Doktor Hunt převáţí svého pacienta obrněným transportérem. Během cesty vozidlo 

najede na minu. Kromě Owena a ještě jednoho lékaře Dana jsou všichni mrtví. 

Veškeré lékařské zásoby byly během výbuchu zničeny. Major Hunt nemá, čím by utišil 

Danovu bolest. Oběma je jasné, ţe Dan s nejvyšší pravděpodobností nepřeţije, Owen se 

                                                 
236

 Grey´a Anatomy, 05x23 Here´s to the Future, Allan Heinberg, 2009  



   

 

94 

  

ale nechce vzdát. Dan má zničenou tepnu, na kterou Owen tlačí rukou. Jakmile dá ruku 

pryč, Dan vykrvácí. Dan trpí bolestí a prosí Owena, aby ho nechal jít. Ten ho nakonec 

poslechne. 

Shrnutí 

Epizoda připomíná psychické následky, které si vojáci z boje přiváţejí. Podobně jako 

zde Owen Hunt se choval například i poručík námořní pěchoty Nathaniel Fick, který své 

stavy popisuje takto: „Po několik měsíců od návratu domů mě vţdy budil válečný sen. 

Nebylo to kaţdou noc, jenom asi dvanáctkrát, ale i to stačilo, ţe jsem se k spánku musel 

přemáhat. Někdy jsem na to reagoval tím, ţe jsem vstal a šel se projít. Jindy jsem zase 

dělal kliky na podlaze loţnice tak dlouho, dokud jsem se nezhroutil únavou. Ve většině 

případů jsem ale jen hleděl do stropu a pokoušel se na něco myslet. Na cokoli, jen aby 

to bylo něco jiného.“
237

 

Postavy 

V epizodě se kromě doktorŧ Hunta a Altmanové objevují také vojáci v Iráku včetně 

dalších lékařŧ v mobilní vojenské nemocnici. 

Lokace 

Část příběhu se odehrává přímo v bojové zóně v Iráku – buď v mobilní nemocnici, nebo 

v okolní poušti. Ve scénách je zobrazena vojenská technika. 

 

4.4.2 ER 

ER v českém překladu známý jako Pohotovost vysílala americká stanice NBC v letech 

1994 aţ 2009. Seriál vypráví o kolektivu lékařŧ a sester pracujících na pohotovosti ve 

všeobecné nemocnici v Chicagu.
238

 

Během patnácti sezón seriál pravidelně reagoval na rŧzná světová témata. Objevily se 

třeba epizody situované do Demokratické republiky Kongo nebo do Súdánu. Lékaři 

z chicagské nemocnice byli například poslání pomáhat do Darfúru. Tvŧrci seriálu tak 

chtěli vyuţít sledovanosti pořadu k tomu, aby poukázali na poměry v Africe a pomohli 

tak osvětě. „Obrátili jsme pozornost na Kongo a Darfúr v době, kdy to nikdo jiný 
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nedělal. Našemu publikum, které čítalo 25 aţ 30 milionů, jsme tak mohli ukázat, co se 

děje v Africe,“
239

 uvedl producent John Wells. 

Podobně jako na africké události reagovali tvŧrci seriálu na rozpoutané války v Asii. 

Konkrétně se zaměřili hlavně na válku v Iráku a to nejen na válku jako takovou, ale také 

na zdravotní podmínky v této zemi či na zdravotnické vybavení amerických vojenských 

lékařŧ v této lokalitě. Wells sám podotýká: „Úspěch seriálu dovolil upozornit na 

kritické zdravotní podmínky a problémy a to nejen lokálně ale i globálně.“
240

 

Here And There 11x16 

Šestnáctá část jedenácté série Here And There byla poprvé vysílána 24. února 2005. 

Epizoda ukazuje střídavě nemocnice a lékařskou péči v Iráku a nemocnici v Chicagu. 

Lékaři Neela Rasgotra a trauma chirurg v Iráku Michael Gallant, kteří jsou partneři, si 

posílají emaily, ve kterých se navzájem seznamují s tím, co právě dělají. Tento díl 

ukazuje, ţe zranění jsou v míru a ve válce často podobná – střelná zranění, amputace. 

Rozdílem je četnost zranění a fakt, ţe lidí ţijící v míru nejsou nikde z popudu rozkazŧ, 

které musí plnit. 

V seriálu je ukázáno, ţe vojenské zdravotnické zásoby v irácké nemocnici často nestačí 

a lékaři musí odmítat ošetření místních obyvatel a posílají je do místních nemocnic. 

Místní nemocnice ovšem často nemají vhodné podmínky a zdravotnické prostředky, aby 

mohli iráčtí lékaři zraněným pomoci. Přesto se doktoru Gallantovi podaří zorganizovat 

transport popálené holčičky do USA. V epizodě se objevují také pochybnosti o válce 

v Iráku a zpŧsobu, jak se jim vyvarovat. „Vím, co si lidé o této válce myslí. Ti, co tu 

jsou, se musí snaţit věřit, ţe za něco bojují. Ţe na tom záleţí. Říkám si, ţe hoši, co 

přeţili, i ti, co zemřeli, i ti zachránění jsou hrdinové. Ne oběti,“
241

 píše domŧ kapitán 

Gallant. 

I v seriálu Pohotovost se objevují zmínky o americké vojenské nemocnici v 

německém Landstuhlu. 
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Shrnutí 

Epizoda dává do kontrastu lékařské vybavení v USA a podmínky zdravotnictví v Iráku. 

Irácké nemocnice opravdu často nedisponují nutnými zdravotnickými prostředky. O této 

problematice například pojednává článek britského periodika British Medical Journal, 

který 19. října roku 2006 vydal článek Lack Of Equipment And Skilled Doctors Costing 

Civilian Lives In Iraq.
242

 

Postavy 

V příběhu jsou zobrazeni kromě vojenského lékaře Gallanta také další příslušníci 

vojenské nemocnice. 

Lokace 

Část děje se odehrává přímo v Iráku 

 

Back In The World 11x17 

Na předchozí díl navazuje hned ten další – Back In The World, který se vysílal o měsíc 

později, tedy 24. března 2005. Do chicagské nemocnice přijíţdí z Iráku doktor Gallant 

s popálenou dívkou a její matkou. Na celou akci má ale doktor Gallant dle rozkazu 72 

hodin. Doktora Michaela Gallanta zpátky v USA provází rozporuplné pocity, dle svých 

slov by byl rád takový jako dřív, ale uţ to nedokáţe. 

Během epizody se prostřednictvím Gallantova vyprávění objevují válečné scény 

z Iráku, kdy Gallant popisuje svou lékařskou sluţbu přímo v boji. Na bojišti se musí 

vypořádat nejen s obtíţnými situacemi v rámci medicíny, ale také se samotným 

zabíjením, aby si zachránil vlastní ţivot. 

Shrnutí 

Změnu vojákŧ popisuje také poručík Fick nasazený v roce 2003 v Iráku: „Bylo mi líto 

mých námořních pěšáků, těch dobrých amerických kluků s velkým srdcem, kteří si toto 

utrpení ponesou v sobě po zbytek svých ţivotů. Truchlil jsem i za sebe. Ne ze sebelítosti, 

ale za toho kluka, který přišel do Iráku, ztratil tu svou nevinnost a zmizel navţdy.“
243
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U scén, ve kterých figuruje doktor Gallant, hraje skladba Give Me Novacaine americké 

hudební skupiny Green Day, která dlouhodobě odsuzuje válku v Iráku a v roce 2002 

dokonce uspořádala celosvětovou petici proti tomuto konfliktu.
244

 
245

 

Postavy 

V epizodě se objevuje jak doktor Gallant tak jeho kolegové z vojenské nemocnice 

v Iráku. 

Lokace 

V tomto díle se objevují scény z irácké bojové situace. 

 

Out on a limb 12x16 

Dne 16. března 2006 vysílala stanice NBC epizodu Out on a Limb, která se částečně 

zabývá ţivotem manţelek vojákŧ, kteří jsou momentálně ve válce v Iráku. Lékařka 

Neela Rasgotra jde na setkání do klubu manţelek vojákŧ. Zde se kaţdý týden setkávají 

manţelky i manţelé příslušníkŧ armády, kteří se účastní válečného konfliktu v Iráku. 

Smyslem je sdílet starosti a problémy s lidmi, kteří je mají obdobné a zároveň se 

navzájem podporovat. 

Neela ovšem na rozdíl od ostatních přítomných má na válku jiný pohled: 

Členka klubu: „Naši nejbliţší slouţí vlasti. Být sama je malá daň.“ 

Neela: „Za daných okolností bych řekla, ţe hodně velká.“ 

Členka klubu: „Za jakých?“ 

Neela: „Způsob vedení té války. I jak to tam všechno začalo.“ 

Člen klubu: „Co tím chceš říct?“ 

Neela: „Viděli jsme snad zbraně hromadného ničení?“ 

Člen klubu: „Kdyţ jsi proti, čím pak ospravedlňuješ Michaelovu sluţbu?“ 

Neela: „Neospravedlňuju. Nejsem pro ţádnou válku, ale podporuji naše vojáky a jsem 

na Michaela hrdá.“ 

Členka klubu: „Nevypadá to.“ 

Neela: „Ne? Ví tu někdo na sto procent, ţe je správné, ţe jsme v Iráku?“ 

Členka klubu: „Je naše povinnost podpořit je v boji.“ 

Neela: „Mojí povinností je dobře léčit a být dobrou ţenou a ne nechat si vymýt mozek a 

pak propadnout pseudovlasteneckým iluzím.“
246
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Shrnutí 

Díl je soustředěn na ţeny a příbuzné vojákŧ, kteří se sdruţují v rŧzných klubech, aby 

mohli sdílet své myšlenky a obavy v době, kdy jsou jejich nejbliţší na frontě. Například 

v americké armádě existuje sdruţení Army Wives Club.
247

 

Postavy 

V epizodě se sice neobjevují američtí bojovníci, jednu z hlavních rolí ale hraje klub 

manţelek vojákŧ, kteří jsou právě v Iráku. 

Lokace 

Děj se odehrává výhradně v americkém Chicagu. 

 

The Gallant Hero And The Tragic Victor 12x21 

Předposlední díl dvanácté sezóny se vysílal 11. května 2006. Epizoda začíná scénou 

v Iráku. Dvacet pět kilometrŧ severozápadně od iráckého Mosulu
248

 se jednotka 

americké armády dostane do přestřelky. Doktor Gallant se rozhodne zachránit pacienta 

tím, ţe ho naloţí na jeden z obrněných transportérŧ a chce ho převést do čtyři kilometry 

vzdálené polní armádní nemocnice. Vozidlo ale cestou najede na minu a všichni uvnitř 

zahynou. 

Za doktorkou Neelou Rasgotrou, Gallantovou manţelkou, přichází do nemocnice 

pracovníci americké armády, aby jí sdělili, co se stalo. Během jejich přítomnosti 

vyprovokuje jeden z lékařŧ konfrontaci svými názory na válku: 

„Byla to vlastní střela? Jak můţete vědět, co se tam stalo? Nezavání vám celá tahle 

válka tak trochu bratříčkováním? Jenom kvůli blbým ropným smlouvám za stovky 

miliard dolarů. Víte, co je skutečná psychologická válka? Přijdete a nakrmíte nás 

hromadou lţí, abyste uklidnili davy, ţe jo? Povídáte mi o demokracii? Řekněte, proč 

jsme tam museli jít a zabíjet lidi.“
249

  

Proti válce v Iráku se vyslovují také další lékaři, doktor Prett například poznamenává, 

ţe díky vedení války v Perském zálivu nezbývá dost financí, aby se zachraňovali lidé 

doma v USA, konkrétně například na to, aby se zabránilo domácímu násilí: 

„Nemůţeme zachránit jedno dítě před tím, aby mu někdo rozbil hlavu, je to tak? Ten 

kluk kvůli tomu všemu nakonec svého tátu zabil, protoţe mu nikdo nepomohl. To by totiţ 
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chtěl aţ příliš, ţe ano? Protoţe je mnohem lepší utratit miliardy dolarů měsíčně za 

válku na druhé straně světa a zabíjet další děti, které mají kliku, kdyţ se doţijí deseti. A 

teď toho kluka navíc zatknou. To je jedna z věcí, kterou jsme dotáhli k dokonalosti – 

vězení a válku.“
250

 

Doktorka Rasgotra dostane od armády zásilku s videokazetou, kterou její manţel nahrál 

pro případ svého úmrtí. Michael Gallant v ní mimo jiné vysvětluje, ţe se jako voják 

musel vrátit zpět do Iráku, i kdyţ si to Neela nepřála.  

Shrnutí 

Epizoda zachycuje smrt jednoho z vojenských amerických lékařŧ v Iráku a situaci, 

kterou zpráva o jeho smrti v jeho rodném městě vyvolá. 

Postavy 

V této epizodě se naposledy objevuje postava doktora Gallanta. 

Lokace 

Děj začíná scénou v Iráku a následným najetím transportéru na pozemní minu. Tyto 

scény jsou situovány do Iráku. 

 

21 Guns 12x22 

Finální díl dvanácté série byla na NBC na programu 18. května 2006. Zabývala se 

pohřbem doktora Michaela Gallanta, který zemřel v Iráku. Jeho manţelka Neela 

Rasgotra se odmítá pohřbu zúčastnit. S pomocí kolegy ale nakonec na pohřeb dorazí. 

Kapitán Gallant má pohřeb s vojenskými poctami na vojenském hřbitově. Neela 

odmítne převzít vojenské vyznamenání, které bylo Gallantovi uděleno. 

Shrnutí 

Leitmotivem příběhu je vojenský pohřeb. Finální díl dvanácté série se nazývá 21 guns 

podle rituálu, při kterém se během vojenských pohřbŧ vypálí celkem 21 ran na počest 

padlého vojáka. 

Název dílu tedy 21 Guns je také stejný jako titul písně americké skupiny Green Day. 

K této protiválečné skladbě sám frontman kapely Green Day, která se vţdy vymezovala 
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proti válce v Iráku, Billy Joe Armstrong říká: „Píseň poukazuje na zhroucení 21. století 

v mnoha směrech a na 21 salv pro někoho, kdo uţ je mrtvý.“
251

 

Postavy 

Příběh je o padlém armádním lékaři Gallantovi. V epizodě se objevuje vojenský 

personál, který vykonává tradiční rituály při vojenském pohřbu.  

Lokace 

Děj se odehrává ve Spojených státech amerických. Částečně pak přímo na vojenském 

hřbitově. 

 

4.4.3 House M. D. 

House M. D. je americký seriál, který je v českém prostředí známý jako Dr. House. 

Seriál se vysílá od roku 2004 na stanici FOX. Hlavní postavou je vedoucí lékař 

diagnostického oddělení Gregory House, který pracuje v nemocnici Princeton-

Plainsboro v New Jersey.
252

 

Tento lékařský seriál se od začátku válek v Afghánistánu a Iráku těmto tématŧm 

vyhýbal. Voják v hlavní roli se objevuje aţ v osmé sérii, která se vysílala v sezóně 2011 

aţ 2012. Epizoda se konkrétně vysílala 2. dubna roku 2012. 

 

Blowing The Whistle 08x15 

Do Spojených státŧ se z Afghánistánu vrací voják Brent Macklin obviněný z velezrady, 

který na letišti náhle zkolabuje. Jeho jednotka v Iráku zaútočila na domnívaný 

povstalecký úkryt. Ve skutečnosti byli ale oběťmi civilisti včetně dětí. Tento voják 

následně zveřejnil celou nahrávku útoku na internetu. Epizoda se vysílala 2. dubna 

2012. 
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Některým z lékařŧ vojákovo chování vadí: „Jsem tu jediná, komu vadí někdo, kdo má 

povinnost bránit naši zem a odhalí…“ „Odhalil pravdu. A to je právě úctyhodné, 

protoţe to nebyla povinnost,“
253

 argumentuje doktor House. 

„Bylo to správné. Kdyţ se lidi dozví, co se tam děje. Stáhnou se naše jednotky dřív 

domů,“ říká voják Macklin. 

„Myslím, ţe jsi naivní. A vím, ţe jsi přísahal. Jestli chceš kecat do politiky, kandiduj,“ 

odpovídá jeho bratr.
254

 

„Táta říkal, ţe odhalit pravdu, je čestná věc. Rád dodrţuješ předpisy.“ 

„Protoţe to byla podle táty čestná věc.“ 

„Jestli věříš na slepé dodrţování předpisů, jak vysvětlíš Tora Bora?“ 

„Táta velel jednotce zvláštního nasazení a ztratili spojení. Povaţovali je za mrtvé. 

Dostal rozkaz nechat to být a soustředit se na úkol. Rozkaz neuposlechl, šel a své lidi 

našel ţivé. Zachránil jim ţivot.“
255

 

 

V dalším dialogu rozmlouvá s pacientem sám doktor House. „V nejlepším strávíte 

zbytek ţivota ve vězení a v nejhorším ho strávíte v nemocnici,“ říká doktor House 

vojákovi. 

„Spravedlnost pro 34 mrtvých převáţí obojí,“ oponuje pacient. 

Dr. House: „A co ti mrtví? Dostali ji? Co kdyby jich umřelo jen deset? Nebo čtyři?“ 

Voják: „I jeden mrtvý civilista za to stojí.“ 

Dr. House: „Co kdyby se jen zmrzačili? I za to to stojí?“ 

Voják: „Měl jsem tu nahrávku zaevidovat. Zaznamenat kaţdý detail do zápisu. Kdyţ 

jsem to viděl po desáté, tak jsem si přestal namlouvat, ţe si tu lopatu mohli splést 

s puškou, protoţe jsem viděl jen obličeje těch lidí. Jen jsem odezíral tomu klukovi ze rtů 

jeho poslední slova. Nemohl jsem spát ani jíst. Vlasy mi zešedivěly během tří dnů. Moje 

tělo mi říkalo, ţe musím udělat něco, aby se podobné hrůzy nikdy nemohly opakovat,“
256

 

 

Dr. House diagnostikuje u pacienta tyfus, který si přivezl z Afghánistánu. Součástí této 

nemoci jsou i psychické potíţe, doktor House doporučí vojákovi, aby tento argument 

pouţil u soudu. 

Shrnutí 

Epizoda se zabývá otázkou, zda by se veškeré válečné činy měly dostat do sdělovacích 

prostředkŧ. Veřejnost má podle jedné strany sice právo na informace a existuje také 

svoboda slova, zveřejnění nahrávky ale je podle některých seriálových postav vyzrazení 

tajemství a mŧţe například vést k odplatě povstalcŧ a k ohroţení dalších ţivotŧ. 
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Toto téma vzbuzuje rozporuplnost i mezi vojáky. Poručík Fick k této problematice 

poznamenává: Jako občan jsem podporoval otevřenou politiku Pentagonu ve vztahu 

k médiím jako způsob, kterým se měl obyčejným Američanům poskytnout necenzurovaný 

pohled na činnost jejich ozbrojených sil. Jako důstojník jsem se však obával moţného 

úniku informací a odvádění pozornosti námořních pěšáků od plnění kaţdodenních 

povinností.
257

 

Postavy 

V příběhu vystupují bratři, kteří jsou oba příslušníci americké námořní pěchoty. 

Lokace 

Děj se odehrává pouze v nemocnici v New Jersey, ve scénách se neobjevuje válečná 

zóna. 

 

4.5 Sitkomy a komediální seriály 

V rámci této kategorie jsou v magisterské práci uvedeny jako příklad tři seriály – dva 

hrané a jeden animovaný seriál. V této skupině televizních programŧ se válečné motivy 

vyskytují spíše okrajově. V následujících odstavcích jsou vybráni tři příklady, které 

podle mého názoru nejlépe prezentují a dokládají obraz válek v Afghánistánu a Iráku 

v sitkomech a komediálních seriálech. 

 

4.5.1 Sex and the city 

Sex and the city je americký seriál pojednávající o čtyřech ţenách ţijících v New 

Yorku, který vytvořil Darren Star podle stejnojmenné knihy Candace Bushnellové. Ve 

Spojených státech amerických byl vysílán na kanálu HBO.
258

 

Ţádná z epizod se konkrétně nevěnuje válce v Afghánistánu či v Iráku, nicméně v 

jednom díle je ústředním motivem americké námořnictvo. V epizodě 05x01 se v centru 

zájmu objevuje tzv. týden flotily. Epizoda nemluví o válce jako takové, reflektuje jen 

situaci americké společnosti. 
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Díl nazvaný Anchors Away pojednává o týdnu, kdy v New Yorku kotví lodě amerického 

námořnictva – Fleet Week
259

. Čtveřice kamarádek mluví v epizodě o tom, ţe zúčastnit 

se jedné ze slavností námořníkŧ je vlastenecká povinnost.
260

 

Tento díl byl vysílán 21. července roku 2002, tedy necelý rok od začátku války 

v Afghánistánu. Jednalo se zároveň o první epizodu natočenou po teroristických útocích 

11. září 2001. Hlavní producent seriálu Michael Patrick King řekl v rozhovoru pro 

časopis New York Magazine, ţe se tým rozmýšlel nad tím, jak by měla pátá série 

vypadat. Nakonec se rozhodli, ţe tato řada by lidem měla poskytnout potěšení a 

moţnost chvilkového úniku od aktuálních problémŧ. Přesto se produkce rozhodla 

zařadit jeden díl s tématikou války a teroristických útokŧ. Štáb v ní chtěl odrazit pocity, 

které město New York a celé USA zaţívají.
261

 

Shrnutí 

Kromě společného uvědomění, ţe New York zasáhly teroristické útoky, které vyústily 

ve vyslání vojenských jednotek do Afghánistánu, je v epizodě také pouţita skladba 

Anchors Aweigh typická pro U. S. Navy.
262

 

Postavy 

V epizodě hrají kromě čtyř stálých postav hlavní roli příslušníci amerického 

námořnictva, kteří na týden kotví v New Yorku. 

Lokace 

První díl páté série se odehrává v New Yorku a nevyskytuje se v něm ţádný obraz 

války. 
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4.5.2 Reba 

Reba je americký sitkom, který byl vysílán od 5. října 2001 do 18. února roku 2007. 

Pořad byl vysílán na The WB Television Network zkráceně známé jako The WB. Tento 

kanál ale v roce 200 zanikl a sitkom se přemístil na nově vzniklou stanici The CW 

Television Network, jehoţ vlastníky je CBS Corporation a Warner Bros Entertainment 

– dřívější většinový vlastník kanálu The WB. Název nové stanice – The CW – je 

zkratkou názvŧ obou vlastníkŧ.
263

 

Reba je sitkom o rozvedené ţeně, která ţije se svou rodinou v americkém městě 

Houston v Texasu.
264

 Seriál je primárně komediální, nesoustřeďuje se na aktuální 

témata, či motivy s válečnou tématikou. 

Přesto se v jednom dílu motiv války v Iráku objeví. V epizodě 04x22, v závěrečné 

epizodě čtvrté série, se rodiče Reba a Brock dohadují, zda mohou pustit svou nezletilou 

dceru Kyru se svou rockovou kapelou koncertovat na vojenskou základnu. 

Koncert by měl být pro vojáky, kteří odjíţdějí na misi do Iráku, na vojenské základně ve 

Ford Hood
265

. Kdyţ se Reba dozví veškeré informace, s koncertem nakonec svolí. 

Doslova Kyře říká: „Je to něco, co musíš udělat.“
266

 Následně Reba dodá, ţe je na svou 

dceru hrdá. 

Na válku v Iráku tedy není v sitkomu Reba pohlíţeno negativně. Ze seriálu to naopak 

vyhlíţí, ţe by se mělo americké vojáky podporovat a apeluje se na patriotismus. Tato 

epizoda byla vysílána 20. května roku 2005, tedy více jak dva roky po vstupu 

amerických vojsk do Iráku. 

Shrnutí 

Epizoda odkazuje na přímou událost, tedy na uspořádání rozlučkového večírku pro 

vojáky odjíţdějící do války, nicméně z akce není v sitkomu ţádný záběr. 

Postavy 

V epizodě se nevyskytuje nikdo ve vojenské uniformě, o vojácích se pouze mluví 

v dialozích. Jedna z hlavních hrdinek následně odjíţdí se svou kapelou na vojenskou 

základnu. 
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Lokace 

Všechny scény jsou dislokovány do domu v americkém Houstonu, kde rodina bydlí. 

 

4.5.3 South Park 

Animovaný komediální seriál South Park je vysílán od roku 1997 primárně na stanici 

Comedy Central, kterou vlastní Viacom Media Networks. Seriál, který vytvořili Trey 

Parker a Matt Stone, vypráví o kamarádech ze školy ţijících v americkém městečku 

South Park. Seriál se nevyhýbá vulgárnímu jazyku ani kontroverzním tématŧm. 

V jubilejní sté epizodě si tvŧrci berou na paškál i válku v Iráku. Díl se vysílal 9. dubna 

2003, tedy necelé tři týdny od vstupu amerických vojsk do Iráku.
267

 

Ve čtvrtém díle sedmé série nazvaném I´m A Little Bit Country se děti účastní protestu 

proti válce v Iráku. Pŧvodně se ţáci chtějí z protestu ulít, následně ale vyfasují od 

kolemjdoucího transparenty, na kterých stojí hesla jako: War is not my voice! No blood 

for oil. No war! Nebo – Bush is a Nazi. 

K protestu se přiblíţí skupina podpŧrcŧ druhé války v zálivu se slovy: „Vy neamerický 

parchanti, kdyţ nemáte rádi Ameriku, proč neemigrujete?“ „My nejsme neameričtí! 

Tato země byla zaloţena na právu protestovat,“
268

 odpovídá jeden z demonstrantŧ. Obě 

skupiny se dávají do rvačky, kterou ukončuje jeden z přihlíţejících nakreslením čáry, 

která rozděluje území na proválečné a nepatriocké, dle jeho vlastních slov. Brzy ale 

zjistí, ţe město takhle nemŧţe fungovat a vyřeší to další potyčkou. 

Obě skupiny trvají na tom, ţe zakladatelé Spojených státŧ amerických by byli na jejich 

straně. Cartman, jedna z postav, utrpí zranění hlavy a v halucinacích se ocitá 

v americkém kongresu v roce 1776, kdy se kongres rozhoduje o vstupu do válečného 

stavu s Anglií. V seriálu je zobrazena diskuze mezi členy kongresu. Epizoda uvádí tuto 

část jako paralelu k současnému vstupu do války s Irákem: 

Benjamin Franklin: „Věřím, ţe jestliţe se chystáme zaloţit novou zemi, nemůţe to být 

země, která touţí po válce a chová se násilně ke zbytku světa. Avšak také nemůţeme být 

země, která se zbytku světa bude zdát slabá a neochotna bojovat. Tak co kdybychom 

utvořili zemi, která vypadá, ţe chce oboje?“ 

Kongres: „Ano, samozřejmě. Budeme válčit a zároveň proti válce protestovat. Kdyţ 

budou mít občané v tomhle směru svobodu, tak někteří budou podporovat válku a 

někteří budou protestovat.“ 

                                                 
267 South Park Studios. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.southparkstudios.com/ 
268 South Park, 07x04 - I'm a Little Bit Country, Trey Parker, 2003 

http://en.wikipedia.org/wiki/I%27m_a_Little_Bit_Country
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Benjamin Franklin: „A to znamená, ţe jako národ můţeme válčit s kýmkoli a zároveň 

předstírat, ţe to nechceme. Kdyţ dovolíme lidem protestovat proti krokům vlády, země 

bude navţdy bezúhonná.“ 

Kongres: „Přemýšlejte, celý národ bude něco říkat a něco jiného dělat. A tu zemi 

budeme nazývat Spojené státy americké.“
269

 

 

Další demonstrace odpŧrcŧ a sympatizantŧ s válkou v Iráku se koná na náměstí. Hlavní 

představitelé obou stran začnou spontánně, střídavě po verších, zpívat píseň s jejich 

argumenty: 

Já jsem pro podporu našich vojákŧ. 

A já jsem pro jejich návrat domŧ. 

Věřím, ţe svoboda není zadarmo. 

Ale válka nesmí být náš cíl. 

Musíme bránit naši zem. 

Pokud to znamená válku, pak říkáme – ne. 

Pamatujete na věţe v New Yorku? Pamatujete, jak jste se cítili, kdyţ padaly k zemi? 

Tak jako já? Mysleli jste, ţe to není pravda? 

Rád válím, ale nechci převálcovat Irák. Jediné, o co by se měla Amerika starat, je 

hudba, na kterou se dá tancovat. 

Máme GPS, ICBM a starou dobrou ocel. Ukáţeme Saddámovi, co znamená Amerika. 

Ten parchant zemře. 

Proč bojujeme tuhle válku? V úřadě je člověk, kterého jsme nezvolili. Nedali mi na 

výběr. Jsem proti válce.
270

 

 

Na demonstraci, která opět skončila násilím, z nemocnice přichází Cartman: „Vím, co 

by řekli naši zakladatelé. Tato země byla zaloţena jedněmi z nejmoudřejších lidí na 

světě. A ti věděli, ţe země můţe jít do války, a zároveň se tvářit, ţe nechce. Vy, kteří jste 

pro válku, potřebujete protestující. Díky nim se zdá, ţe země je plná rozumných a 

starostlivých lidí. A vy, kteří jste proti válce, potřebujete tyhle vlastence, protoţe kdyby 

tu byli jen samí zbabělci, hned by nás napadli. Proto se naši zakladatelé rozhodli, ţe 

bychom měli mít oboje.“ 

„Má pravdu. Síla této země spočívá ve schopnosti dělat jednu věc a říkat jinou,“ říká 

pacifista. 

„Ale kdybyste neprotestovali, všichni by nenáviděli všechny Američany, ne jen 

prezidenta,“ odpovídá příznivec války. 

„A kdyby se lidé báli zdvihnout zbraně, Ameriku by lehce obsadili teroristé nebo Čína,“ 

uzavírá pacifista. 

Následně si všichni podají ruce, navzájem se omluví a začnou opět společně zpívat. 

Mimo jiné zde zní verš: Ať vlajka pokrytectví vlaje z kaţdého kouta.
271

 

 

 

                                                 
269 South Park, 07x04 – I´m A Little Bit Country, Trey Parker, 2003 
270

 Little Bit Country/little Bit Rock And Roll Lyrics Read more: Marie Osmond - Little Bit Country/little 

Bit Rock And Roll Lyrics | MetroLyrics. [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: 

http://www.metrolyrics.com/little-bit-countrylittle-bit-rock-and-roll-lyrics-marie-osmond.html 
271 South Park, 07x04 - I'm a Little Bit Country, Trey Parker, 2003 

http://en.wikipedia.org/wiki/I%27m_a_Little_Bit_Country
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Shrnutí 

Společnost se v epizodě zabývá otázkou, zda USA měly vstoupit do války s Irákem. 

Postavy 

V epizodě se americká společnost rozpolcuje na pacifisty a zastánce války v Iráku. 

Lokace 

Veškeré scény se odehrávají mimo válečnou zónu, konkrétně ve fiktivním městě South 

Park. V titulcích se pak objevují muslimové obklopeni americkými vojáky se zbraněmi 

v rukou, coţ odkazuje na Irák. 
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5. Resumé 

5.1 Statistika 

V rámci praktické části magisterské práce bylo na základě pozorování vybráno 18 

amerických televizních seriálŧ a z nich zaznamenáno 66 epizod, které se nějakým 

zpŧsobem týkaly buď války v Afghánistánu, nebo v Iráku. Poměr motivŧ těchto 

konfliktŧ v seriálech je přitom zcela nerovnoměrný – 14 epizod se věnovalo válce 

v Afghánistánu a 52 pojednávalo o válce v Iráku. 

Ve vojenských seriálech je přitom zřetelná rovnoměrná pozornost oběma konfliktŧm. 

Ze zaznamenaných osmi epizod věnuje seriál JAG čtyřikrát pozornost Afghánistánu a 

čtyřikrát Iráku. U pořadu NCIS jsou dvě epizody věnované Iráku a tři Afghánistánu. 

Dvě ze čtyř epizod pojednávají o válce v Afghánistánu v seriálu NCIS: Los Angeles. 

V ostatních typech seriálŧ je tento poměr mnohem vyšší. Například z celkových 16 

pozorovaných epizod v rámci kriminálních seriálŧ se jich válce v Iráku věnuje 12, u 

lékařských seriálŧ je tento poměr podobný – 9:2. 

5.2 Diference v zobrazování konfliktů 

V jednotlivých kategoriích seriálŧ se obraz válek v Afghánistánu a Iráku rŧzní. 

Charakteristické pro válečné seriály je snaha o pravdivé zachycení konfliktŧ, ať se jedná 

o kladné či záporné aspekty, úspěšné mise i neúspěšné. Válečné seriály jsou často 

inspirované reálnými událostmi. Epizody vojenských seriálŧ naopak většinou nejsou 

zaloţeny na konkrétní skutečné události. Pro obě kategorie těchto seriálŧ ale platí, ţe 

prezentují příběhy, ze kterých nelze jednoznačně vyčíst protiválečné či naopak 

souhlasící názory. 

Jinak je tomu u dalších typŧ seriálŧ, ve kterých je rozpoznatelný názor na daný konflikt. 

Zde také narŧstá nerovnoměrnost ve výběru z těchto válek jako seriálového motivu. 

Komediální seriály a sitkomy většinou neprezentují názor na války. Tvŧrci seriálŧ, 

jejichţ hlavním tématem primárně není vojenské prostředí, si pro zmínky o válkách 

vybírají mnohem častěji irácký konflikt. 

Ve většině lékařských a kriminálních seriálŧ je na válku v Iráku nahlíţeno negativně. 

Oproti tomu válka v Afghánistánu je prezentována spíše z pozitivního pohledu. 

Dŧvodem tohoto jevu mŧţe být fakt, ţe se v seriálech odráţí většinový názor americké 

společnosti. Tvŧrci epizod, sami zástupci americké veřejnosti, tedy ve své práci 
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poukazují více na tu válku, která má víc odpŧrcŧ, neţ na tu přijatou kladně. Scénáristi se 

snaţí upozornit na rŧzné negativní dŧsledky tohoto konfliktu. 

 

5.3 Nejčastější motivy 

V rámci sledovaných epizod jsou na následujících stranách vysledovány nejčastější 

motivy, které jsou podloţeny skutečnými argumenty potvrzujících jejich reálnost. 

Téměř všechny zachycené motivy jsou přitom skutečnými tématy, která jsou v těchto 

válkách často skloňovaná. V seriálech se tedy odráţejí skutečné problémy, s nimiţ se 

Spojené státy americké ve válečném stavu musí potýkat. 

 

5.3.1 Psychické problémy vojáků 

Absolutně nejčastějším motivem byly psychické problémy vojákŧ poté, co se vrátili 

z války. Vojáci se po návratu nedokázali zpátky začlenit do svého ţivota a proţívali 

pocit odcizení od svého domova, přátel i rodiny. „Válečného veterána můţe provázet 

pocit, ţe je jiţ někdo jiný, ţe je oddělený od druhých, kteří nezaţili boj, včetně například 

vlastní rodiny. Takový stav můţe vést aţ k sociální izolaci, pocitu osobního pádu a 

ţivotní nudy,“ uvádí psycholoţka Olga Dziaková, která se zabývá vojenskou 

psychologií.
272

 

Vojáky dále suţuje pocit viny přeţivšího popřípadě posttraumatický syndrom, který jim 

brání v normálním ţivotě a někdy je doţene aţ k páchání kriminálních činŧ. „Postiţený 

se v myšlenkách opakovaně vrací k traumatizujícímu záţitku, přestoţe má tendenci se 

vyhýbat všemu, co by mu traumatizující zkušenosti připomínalo. Tento stav často 

provází podráţděnost, vzrušení a strach. Příznaky trvají ve většině případů řádově 

týdny aţ měsíce,“ popisuje Olga Dziaková.
273

 

 

                                                 
272

 DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-807-3871-567. s. 

266 
273 DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-807-3871-567. s. 
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5.3.2 Válečný konflikt vs. sdělovací prostředky 

Opakujícím se motivem je také role a kompetence médií ve válečném konfliktu. 

Epizody poukazují na střet mezi právem společnosti na informace a dŧvody 

ozbrojených sil dané informace tajit. Vyzrazené informace mohou být podle seriálŧ 

bezpečnostním rizikem, pokud by se dostaly do nepřátelských rukou. Jiné informace 

naopak mohou očernit práci amerických vojákŧ na Blízkém a Středním východě. 

K problematice médií v ozbrojených konfliktech se vyjadřuje také skutečný voják 

speciálních jednotek Marcus Luttrell, který doslova uvádí, ţe „kdyţ se do toho ve 

Spojených státech vloţí média, je z toho válka, v níţ nemáte sebemenší šanci vyhrát“.
274

 

Dále poukazuje na to, ţe vytvořit si názor na základě informací zprostředkovaných 

médii je něco jiného neţ se skutečně v situaci nacházet. Jako příklad si bere ne zcela 

korektní zacházení s válečnými zajatci: „Z širšího pohledu, v kontextu se všemi mrtvými 

a zničením, které tito muslimští extrémisté přinesli našemu světu, mě poníţení nějakých 

iráckých vězňů vůbec nezneklidňuje. Nepobouřilo by to ani vás, kdybyste někdy uviděli 

na vlastní oči, čeho jsou tihle chlápci schopni. Mám tím na mysli usekávání hlav lidem, 

amerických hlav, hlav humanitárních pracovníků. Pobití tisíců lidí pro ně nic 

neznamená, pobodali a znetvořili americké vojáky, jako by byl středověk.“
275

 

Marcus Luttrell shrnuje problematiku tvrzením, ţe média jsou pro vojáky zdrojem obav. 

„Tohle jsou problémy moderního amerického vojáka – neustálá obava z překročení 

stanovené hranice a z amerických médií, která si libují v tom, ţe nás neustále 

sráţejí.“
276

 V závěru dokonce naznačuje, ţe mediální produkty válečných reportérŧ 

mohou nepřímo pomáhat nepříteli, protoţe po mediálních aférách přichází pro vojáky 

další omezení, coţ je podle jeho názoru skutečně dobrá zpráva pro nepřítele.
277

 

 

                                                 
274 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. s. 133 
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 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. s. 131 
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 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 

vyd. Neratovice: Omnibooks, 2013. ISBN 978-80-87788-02-8. s. 131 
277 LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing: svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 1. 
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5.3.3 Důvody zahájení války a právo zasáhnout 

Jak jiţ bylo uvedeno, zatímco vstup amerických jednotek do Afghánistánu měl velkou 

podporu veřejnosti, v případě invaze do Iráku byla tato podpora menší a v dalších letech 

se rapidně sniţovala. Tento trend je vysledovatelný i v seriálech. Z epizod často vystává 

otázka dŧvodŧ války v Iráku a také pochybnosti nad tím, zda mají USA právo takto 

v cizí zemi zasáhnout a vměšovat se tak do vnitřních záleţitostí jiného státu. 

V seriálech je uváděno, ţe jim vláda jako dŧvod uváděla zbraně hromadného ničení 

v rukou iráckého diktátora Saddáma Husajna. Zbraně se ale nikdy nenašly. Postavy 

v epizodách tedy spekulují o jiných moţných dŧvodech, jako jeden z nich často zaznívá 

přítomnost ropy v Iráku. 

Tehdejší prezident George W. Bush skutečně jako dŧvod války v Iráku udával hrozbu 

zbraní hromadného ničení v rukou Saddáma Husajna, podezření na spojení Iráku s Al-

Káidou a Irák označoval jako další destinaci pro boj s terorismem.
278

 

Pro vojáky nebyla tato otázka tou nejdŧleţitější, profesionální vojáci se často nezabývají 

ideologií nebo politikou: „Nemám ţádné idealistické iluze o tom, co je zlo a co je dobro. 

Takovou válku jsme neměli od druhé světové. A proč tu teď jsme? Hádám asi proto, 

abychom toho chlapa zbavili moci. Proti tomu nic nemám a rozhodně si to nechci 

nechat ujít,“ řekl serţant Colbert, který byl do Iráku v roce 2003 vyslán.
279

 Desátník 

Josh Person během mise v Iráku zase eufemisticky uvedl: „Já si myslím, ţe bojuju za 

levný benzin a za svět bez lidí s hadry na hlavách, kteří vyhazují do vzduchu naše 

mrakodrapy.“
280

  

V této souvislosti se také několikrát v seriálech objevila paralela války v Iráku 

s konfliktem ve Vietnamu. Americký voják Espera, který se účastnil invaze do Iráku 

v roce 2003, k tomuto tématu uvádí: „Pokud ti lidé nebudou chtít to, co se jim my 

budeme snaţit vnutit, tak tu máme další Vietnam. Budeme si chtít zachránit svou čest i 

dobrou pověst, začnou se do toho hrnout spousty peněz i muţů jako do nějaké černé díry 

ještě hodně dlouho, zatímco všichni ostatní uţ dávno budou vědět, ţe jsme prohráli. 

                                                 
278 POWERS, Rod. Iraq War -- Bush Iraq War Justification Timeline. [online]. [cit. 2014-02-26]. 

Dostupné z: http://terrorism.about.com/od/wariniraq/a/IraqWaronTerror.htm 
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 WRIGHT, Evan. Generation kill: válečný reportér v první linii irácké války. Brno: Jota, 2010, 396 s., 

[16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7217-746-2. s. 44 
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Odejdeme a v Iráku budou panovat mnohem horší poměry, neţ jaké tu byly před 

měsícem, kdyţ jsme sem bez pozvání vtrhli.“
281

 

 

5.3.4 Nedostatek vybavení, zásob a vojenské techniky 

V epizodách se opakovaně objevují zmínky o nedostatku zdravotnického materiálu, 

vojenského vybavení nebo o jeho špatné kvalitě či zastaralosti. Diskutované téma je 

například otázka nedostatku, efektivity a kvality neprŧstřelných vest. 

Z dokumentu Pentagonu z roku 2006 například vyplývá, ţe by aţ 80 % námořních 

pěšákŧ, kteří zemřeli na zranění v horní části těla, mohlo přeţít, pokud by tito vojáci 

měli kvalitnější neprŧstřelné vesty, kterými v té době Pentagon jiţ disponoval, ale i přes 

výzvy vojákŧ je do Iráku neposílal.
282

 

Poručík Nathaniel Fick zase před invazí popisoval, jak si vojáci sami opravovali a 

vylepšovali vojenské vozy: „V době, kdy se úpravy vozů humvee pro boj dokončovaly, 

jsme uţ do nich investovali stovky hodin práce a tisíce dolarů z vlastní kapsy.“
283

  

 

5.3.5 Soukromé bezpečnostní a jiné agentury 

Do seriálŧ se promítá také existence bezpečnostních a dalších soukromých agentur, 

které nasmlouvala pro rŧzná odvětví administrativa USA. Převáţně v Iráku ale i 

v Afghánistánu skutečně operovali a operují soukromí kontraktoři, jedná se například o 

firmy Blackwater Agency, Triple Canopy, DynCorp nebo Control Risk Group.
284

 

Tito bezpečnostní kontraktoři jsou navíc vyňati z právních řádŧ daných zemí včetně 

USA. Pracovníci tedy zde bojují pod záštitou komerčního subjektu. Ke své práci mají 

navíc často lepší vybavení neţ ozbrojené bezpečnostní sloţky a dostávají zpravidla 
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vyšší výplatu neţ američtí vojáci. Za válku v Iráku zemřelo celkem 468 bezpečnostních 

kontraktorŧ rŧzných národností.
285

 

 

5.3.6 Střet americké a afghánské respektive irácké civilizace 

Epizody často upozorňovaly na rozdílnost mezi USA a Afghánistánem respektive 

Irákem. Diference se projevovaly v mentalitě lidí, názorech, hodnotovém systému, 

náboţenství či vyspělosti. Epizody se také zabývaly otázkou, zda lze těmto státŧm 

pomoci vybudovat nový demokratický systém na základě amerického modelu, 

popřípadě zda je takový postup vŧbec správný. Seriály také v některých případech 

demonstrovaly předsudky americké společnosti vŧči muslimŧm a snaţily se je vyvrátit. 

 

5.3.7 Homosexualita a ženy v ozbrojených silách 

Několikrát se tématem epizod stala také homosexualita v amerických ozbrojených 

silách. V seriálech se mluví o tom, ţe homosexuálové mají ve vojenských jednotkách 

těţší pozici neţ heterosexuálové a dokonce je zde zmiňováno, ţe vztahy gayŧ a lesbiček 

jsou v ozbrojených silách USA prakticky tabu. 

Ve skutečnosti platil do roku 2010 zákon označovaný souslovím Don´t Ask, Don´t Tell, 

který sice zakazoval vojenským orgánŧm pátrat po sexuální orientaci vojákŧ, vojenští 

velitelé ale měli zároveň nařízeno propustit vojáky, u kterých bude homosexualita 

odhalena. Prezident Barack Obama podepsal v roce 2010 nový zákon, který 

homosexualitu v ozbrojených silách povoluje.
286

  

Tvŧrci seriálŧ si jako motiv vybírali také práci a pozici ţen v armádě. Buď je 

prezentovali v souvislosti s jejich mateřstvím a rodinou nebo se jednalo o problematiku 

sexuálního obtěţování v ozbrojených sloţkách. 

V dnešní době slouţí v amerických ozbrojených silách přibliţně 200 000 ţen 

z celkového počtu 1,4 milionu osob v aktivní sluţbě. Ţeny tedy tvoří necelých 15 % 
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ozbrojených sil.
287

 Podle dat z konce roku 2013 počet stíţností na sexuální obtěţování 

ţen ze strany jejich kolegŧ narŧstá. Od října 2012 do června 2013 registrovalo americké 

ministerstvo obrany celkem 3 553 oznámení, coţ je téměř o 50 % víc neţ za stejné 

období předcházejícího roku.
288

 

 

6. Závěr 
Magisterská diplomová práce pojednávala o zobrazování válek v Afghánistánu a Iráku 

v amerických televizních seriálech. Celkem bylo zaznamenáno 18 seriálŧ rozdělených 

do pěti kategorií podle jednotlivých ţánrŧ. 

Dle pozorování se motivy těchto dvou konfliktŧ začínají objevovat do jednoho roku od 

vypuknutí dané války, v takovém případě seriály na válečný stav reagovaly od další 

televizní sezóny, která začíná v září. 

Válka v Afghánistánu a Iráku se jako téma objevuje jak v seriálech, které jsou vojensky 

zaměřené, tak i v ostatních ţánrech televizního seriálu. V těchto případech se většinou 

jedná o jednotlivé epizody, které v občasných intervalech připomínají americké války 

na Blízkém a Středním východě. 

V magisterské práci jsou zdokumentovány dva válečné seriály. Pro srovnání byl vybrán 

jeden natočený podle skutečných událostí a druhý fiktivní. Zajímavé je, ţe tento fakt 

není na první pohled rozpoznatelný. V seriálech Generation Kill a Over There je 

realisticky vyobrazeno válečné prostředí, v dialozích je pouţívána reálná vojenská 

terminologie i označení vojenských zbraní či dopravních prostředkŧ. Oba seriály si 

všímají podobných témat – zpŧsobu boje, dostupných zásob a prostředkŧ, problematiky 

válečných zajatcŧ popřípadě jejich týrání či střetu lidské a válečné mentality vojáka. 

Právě pro dokázání tohoto faktu byly u obou seriálŧ zaznamenány všechny vysílané 

epizody. 

V případě vojenských seriálŧ byli vybráni tři zástupci – JAG, NCIS a NCIS Los 

Angeles. Tyto seriály nepojednávaly o daných válkách v kaţdé epizodě, nicméně se 

v nich válečné motivy pravidelně objevovaly. Jelikoţ jádrem těchto seriálŧ je 
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vyšetřování kriminálních zločinŧ, v epizodách docházelo ke stíhání vojákŧ a jejich činy 

byly odsouzeny. Nicméně války jako celek nikdy odsouzeny nebyly, tvŧrci se většinou 

snaţili na obě války nahlíţet spíše neutrálně (ovšem nikdy negativně). 

Nejpočetnější skupinou seriálŧ v této magisterské práci byly kriminální seriály. Právě 

kriminální seriály totiţ tvoří podstatnou část celé americké seriálové produkce. 

V diplomové práci je proto zastoupen větší počet seriálŧ na úkor zaznamenaných epizod 

daného pořadu. Tímto zpŧsobem bylo moţné prezentovat podobné motivy v co 

nejširším seriálovém spektru. Výjimku tvoří osmidílný seriál The Kill Point, pro jehoţ 

přesné vymezení bylo zapotřebí zdokumentovat všechny epizody. 

Lékařské seriály ze své podstaty pojednávaly o válkách z pohledu vojenské medicíny. 

Prezentovaly jak fyzická zranění vojákŧ, tak psychické problémy. U komediálních 

seriálŧ byly vybrány ty, které nejlépe vystihovaly zobrazování válek v Afghánistánu a 

Iráku v tomto ţánru. V případě komediálních seriálŧ nešlo o konkrétní motivy, ale spíše 

o uvědomění si toho, ţe USA v jedné době vedly dvě války. Epizody vyjadřovaly 

většinou podporu vojákŧm a apelovaly na soudrţnost americké společnosti a 

patriotismus. Výjimkou byl kontroverzní seriál South Park. 

Seriály se ve výběrech motivŧ opravdu opíraly o skutečné události a problémy. Nejvíce 

upozorňovaly na psychické problémy vojákŧ, coţ je problematika, se kterou se 

Američané v civilním světě ve Spojených státech mohou nejčastěji a nejsnadněji setkat. 

V souvislosti s tím se v epizodách objevuje také prvek potíţí vojenských rodin, zvlášť 

těch, které v boji někoho ztratily. 

Seriály se také zabývaly problematikou islámského náboţenství a arabským etnikem. 

Americká společnost byla komparována s tou afghánskou a iráckou. Jednalo se 

například o diference ve zvycích, tradicích, víře, hodnotách či v postavení ţen ve 

společnosti. 

Epizody jednotlivých seriálŧ se nevyhýbají ani takovým tématŧm, jako je dŧvod 

začátku války v Iráku, zpŧsob vedení válek, problematika tajných operací či poniţování 

a rŧzné formy mučení válečných zajatcŧ. 
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V souvislosti s oběma válkami se v seriálech také objevuje motiv ozbrojených sil jako 

celku. Epizody se nejvíce zaměřovaly na téma homosexuality a ţen v ozbrojených 

sloţkách.  

V seriálech se objevovaly reálie jako geografické názvy, skutečné vojenské jednotky, 

jména amerických i afghánských či iráckých představitelŧ. Na druhou stranu kromě 

těchto všeobecně známých reálií jsou postavy seriálŧ i zeměpisné údaje smyšlené. 

Výjimku tvoří seriál Generation Kill, který je natočen podle skutečnosti. 

Ve vybraných pořadech se objevuje paralela válek vedených Spojenými státy na 

počátku 21. století s těmi ze století minulého. Zejména odkaz na ozbrojený konflikt ve 

Vietnamu je v epizodách patrný. Vietnamská válka je všeobecně hluboce zakořeněna 

v mentalitě americké společnosti. Je to symbol neúspěšného amerického bojového 

taţení v cizí zemi, které americká společnost jiţ nechce znovu zaţít, neboť se 

s dŧsledky tohoto konfliktu musela dlouho potýkat. Proto jakmile je v epizodách 

zmíněn neúspěch bojových operací v Afghánistánu i Iráku, je tato skutečnost často 

poloţena do kontextu s válkou ve Vietnamu.  

Hypotéza, ţe válka v Afghánistánu bude v seriálech prezentována kladněji neţ irácký 

konflikt, se ukázala jako pravdivá. Válka v Iráku byla zobrazována spíše záporně, 

s čímţ mŧţe souviset fakt, ţe občané USA všeobecně přijímali válku v Afghánistánu 

mnohem pozitivněji neţ tu v Iráku. 
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7. Summary 
Master thesis dealt with the display of the wars in Afghanistan and Iraq in the American 

television series. Total recorded 18 series was divided into five categories according to 

different genres. By observing the patterns of the both conflicts begin to appear within 

one year after the outbreak of the war. The war in Afghanistan and Iraq as the theme 

appears in series, which are militarily oriented, as well as in other genres of television 

series. Television series in the choice of themes really relied on actual events and issues. 

Most drew attention to the psychological problems of soldiers, which is actually an 

issue which Americans can most easily and most often encounter with. 

The series also dealt with the issues of Islamic religion and Arab ethnicities. The 

American company has been compares with the Afghan and Iraq. These included 

differences in customs, traditions, beliefs, values and the position of women in society. 

Episodes of each series of avoiding or themes such as the reason for the war in Iraq, the 

way of war, the issue of covert operations or various forms of humiliation and torture of 

prisoners of war. Topic of the armed forces as a whole also appears in the series. 

Episodes are most focused on the topic of homosexuality and women in the armed 

forces.  

There were differences between displaying war in Afghanistan and Iraq. The war in Iraq 

was displayed rather negatively, which may be related to the fact that U.S. citizens 

generally accepted war in Afghanistan more positively than the one in Iraq. 
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Příloha č. 1: Abecední seznam zaznamenaných seriálů (tabulka) 

 

 

Název seriálu Program Typ seriálu 

Doba premiérového 

vysílání Počet sérií 

Bones FOX Kriminální 2005 -  9 

CSI: Miami CBS Kriminální 2002 - 2012 10 

ER NBC Lékařský 1994 - 2009 15 

Generation Kill HBO Válečný 2008 1 

Grey´s Anatomy ABC Lékařský 2005 -  10 

House M. D. FOX Lékařský 2004 - 2012 8 

JAG NBC, CBS Vojenský 1995 - 2005 10 

Lie To Me FOX Kriminální 2008 - 2011 3 

NCIS CBS Vojenský 2003 -  11 

NCIS Los Angeles CBS Vojenský 2009 -  5 

NUMB3RS CBS Kriminální 2005 - 2010 6 

Over There FX Válečný 2005 1 

Reba 

The WB, The 

CW Komediální 2001 - 2007 6 

Sex And The City HBO Komediální 1998 - 2004 6 

South Park Comedy Central Komediální 1997 -  17 

The Good Wife CBS Kriminální 2009 -  5 

The Kill Point Spike TV Kriminální 2007 1 

Without A Trace CBS Kriminální 2002 - 2009 7 
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Příloha č. 2: Seznam zaznamenaných epizod (tabulka) 

 

Seriál Epizoda Název epizody 

Reflektovaná 

válka 

Datum 

vysílání 

Generation Kill 01x01 Get Some Irák 13.7.2008 

  01x02 The Crade Of Civilization Irák 20.7.2008 

  01x03 Screwby Irák 27.7.2008 

  01x04 Combat Jack Irák 3.8.2008 

  01x05 A Burning Dog Irák 10.8.2008 

  01x06 Stay Frosty Irák 17.8.2008 

  01x07 Bomb in the garden Irák 24.8.2008 

Over There 01x01 Pilot Irák 25.7.2005 

  01x02 Roadblock Duty Irák 3.8.2005 

  01x03 Prisoner Irák 10.8.2005 

  01x04 I Want My Toilets Irák 17.8.2005 

  01x05 Embedded Irák 24.8.2005 

  01x06 It's Alright Ma, I'm Only Bleeding Irák 31.8.2005 

  01x07 Mission Accomplished Irák 7.9.2005 

  01x08 Situation Normal Irák 14.9.2005 

  01x09 Spoils of War Irák 21.9.2005 

  01x10 Suicide Rain Irák 28.9.2005 

  01x11 Orphans Irák 5.10.2005 

  01x12 Weapons of Mass Destruction Irák 19.10.2005 

  01x13 Follow the Money Irák 26.10.2005 

JAG 07x16 The Mission Afghánistán 26.2.2002 

  07x19 First Casualty Afghánistán 26.3.2002 

  07x23 In Country Afghánistán 14.5.2002 

  09x04 The One That Got Away Irák 17.10.2003 

  09x14 People vs. SECNAV  Irák 6.2.2004 

  10x05 This Just In From Baghdad  Irák 5.11.2004 

  10x13 Heart of Darkness  Afghánistán 4.2.2005 

  10x18 Death at Mosque  Irák 1.4.2005 

NCIS 02x06 Terminal Leave Afghánistán 16.11.2004 

  04x08 Once A Hero  Irák 14.11.2006 

  05x10 Corporal Punishment  Irák 27.11.2007 

  

09x08, 

09 Engaged  Afghánistán 

8., 15. 11. 

2011 

NCIS Los Angeles 01x04 Search And Destroy  Irák 13.10.2009 

  01x10 Brimstone  Irák 15.12.2009 

  04x12 Recruit Afghánistán 2.10.2012 

  04x16 Lokhay Afghánistán 26.2.2013 
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Lie To Me 02x08 Secret Santa  Afghánistán 23.11.2009 

  02x14 React To Contact  Irák 28.6.2010 

NUMB3RS 02x16 Protest Irák 3.3.2006 

Without A Trace 02x17 Going Home  Irák 26.2.2004 

CSI. Miami 05x10 Come As You Are  Irák 27.11.2006 

Bones 01x21 The Soldier On The Grave  Irák 10.5.2006 

  08x12 The Corpse On The Canopy  Irák 21.1.2013 

The Good Wife 04x06 The Art Of War  Afghánistán 4.11.2012 

The Kill Point 

01x01, 

02 Who Is Afraid Of Mr. Wolf  Irák 22.7.2007 

  01x03 No Meringue  Irák 29.7.2007 

  01x04 Pro Patria  Irák 5.8.2007 

  01x05 Visiting Hours  Irák 12.8.2007 

  01x06 The Great Ape Escape  Irák 19.8.2007 

  

01x07, 

08 The Devils Zoo  Irák 26.8.2007 

Grey´s Anatomy 04x14 Becoming Afghánistán 8.5.2008 

  05x06 Life During Wartime  Irák 30.10.2008 

  05x23 Here´s to the Future  Irák 14.5.2009 

  06x18 Suicide Is Painless Irák 25.3.2010 

ER 11x16 Here And There  Irák 24.2.2005 

  11x17 Back In The World  Irák 24.3.2005 

  12x16 Out on a limb  Irák 16.3.2006 

  12x21 

The Gallant Hero And The Tragic 

Victor  Irák 11.5.2006 

  12x22 21 Guns  Irák 18.5.2006 

House M. D. 08x15 Blowing The Whistle  Afghánistán 2.4.2012 

Sex and the City 05x01 Anchors Away  Afghánistán 21.7.2002 

Reba 04x22 Hello, My Name is Cheyenne Irák 20.5.2005 

South Park 07x04 I´m A Little Bit Country  Irák 9.4.2003 
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Příloha č. 3: Mapy Afghánistánu 

Politická mapa 

 

 

Satelitní mapa 

 
 Zdroj: Google Maps 
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Příloha č. 4: Mapy Iráku 

Politická mapa 

 

 

Satelitní mapa 

 

Zdroj: Google Maps 
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Příloha č. 5: Mapa vojenského tažení v Iráku 

 

 

 

 

Zdroj: Global Security 
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Příloha č. 6: Průzkum veřejného mínění o válce v Afghánistánu (graf) 

 

 

 

 

Zdroj: Gallupŧv institut 
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Příloha č. 7: Průzkum veřejného mínění o válce v Iráku (graf) 

 

 

 
 

 

Zdroj: Gallupŧv institut 

 


