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1 Úvod 

Název předkládané bakalářské práce zní Mediální obraz zahraniční operace Armády 

České republiky v Afghánistánu ve vybraných českých denících. Důvodem pro výběr 

tohoto tématu je jeho aktuálnost (ozbrojený konflikt probíhá od roku 2001  

do současnosti), i když se celkový počet nasazených českých vojáků již třetím rokem 

snižuje. Například český Provinční rekonstrukční tým (PRT, str. 31) sice ukončil svou 

činnost úplně, příslušníci českých ozbrojených sil, nasazení v menších jednotkách, jsou 

však v Afghánistánu přítomni i nadále
1
. Dalším důvodem výběru tématu je skutečnost, 

že jsem v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií absolvovala seminář 

Antropologie války. Znalosti, jež jsem získala na tomto semináři, ve mně vzbudily 

zájem o problematiku konfliktu v Afghánistánu. Kromě Fakulty humanitních studií 

studuji také obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Téma bakalářské práce jsem tedy zvolila tak, abych při jejím zpracovávání mohla 

zúročit vlastní zkušenosti ze studia obou oborů, jak jsem již učinila např. při skládání 

zkoušky Ověření jazykové kompetence na FHS UK, kdy jsem do češtiny přeložila 

značnou část knihy Johna Hartleyho Understanding news (Jak rozumíme zprávám), jež 

je součástí bibliografie této práce. Pokouším se zde s použitím odborné literatury  

o reflexi často diskutovaného tématu, a sice informační vyváženosti  

a kvality zpravodajských mediálních obsahů, které jsou součástí normativního 

požadavku objektivity médií (str. 23). 

V médiích se od určité fáze konfliktu v Afghánistánu objevují polemiky  

o smyslu celé operace a přítomnosti spojeneckých jednotek v zemi. Například Matyáš 

Zrno, který byl v letech 2010-2011 vedoucím civilní části českého PRT, kritizuje 

v Lidových novinách „afghánizaci“ Afghánistánu prezidenta Baracka Obamy poté, co 

Američané začali své jednotky ze země stahovat (str. 11). Západ by si podle něj měl 

alespoň nějakou vojenskou sílu v zemi ponechat, místo aby prohlašoval, že odejde 

úplně. „Takhle si to každý normální Afghánec přebere zcela logicky podle svého. 

Američané odcházejí, vláda padne, jdu si raději hledat cestičku k Tálibánu“  

(15. 7. 2011: 10). Tentýž autor v pozdějším článku, ve kterém se vyjadřuje k ukončení 

činnosti českého PRT, přiznává, že výsledky (nejen) našeho působení v Afghánistánu 

                                                 
1
 V současnosti (červen 2014) je v Afghánistánu přítomno několik jednotek AČR v rámci 9. úkolového 

uskupení AČR ISAF. Tato organizační forma byla vytvořena na počátku roku 2010 (Ministerstvo obrany 

a Armáda ČR, aktualizováno 5. června 2014). 
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mohly být lepší a že se nikdy úplně nepodařilo vojenskou a civilní aktivitu propojit, 

natož sjednotit postup mezinárodních jednotek, z nichž každá podléhala vlastním 

pravidlům a omezením. Zároveň ovšem upozorňuje, že je nezbytné, aby si Západ 

uvědomil, že jeho přítomnost v Afghánistánu smysl rozhodně nepostrádala a vzal si z ní 

patřičné ponaučení především proto, aby se neopakovala situace z devadesátých let, kdy 

se po odchodu sovětských vojsk zmocnilo vlády v Afghánistánu hnutí Tálibán  

(4. 2. 2013: 10). Operace v Afghánistánu byla terčem politické kritiky, i když někteří 

odborníci označují období konfliktu mezi lety 2006-2009 jako „české vládní ticho“ 

(Hynek, Eichler a Majerník, 2012: 117). Poté se i u nás v souvislosti s děním ve 

Spojených státech rozpoutala politická diskuse, která mimo jiné souvisela  

s  financováním nákladné účasti AČR na operaci v Afghánistánu. Autoři uvádějí, že 

vláda v souvislosti s neshodami během schvalování mandátu v roce 2009 (ČSSD  

a KSČM svými hlasy návrh nejprve zamítly, napodruhé byl již přijat) svým jednáním 

„diskurzivně nastolila zřízení českého PRT jako téma národního zájmu“ (tamtéž: 120), 

což je podstatné pro tuto práci z hlediska teorie nastolování agendy. Soudě podle tohoto 

názoru došlo k  prolnutí politické a veřejné agendy, přičemž lze říci, že se tak nutně 

stalo prostřednictvím mediální komunikace (str. 14). Výsledkem této mezinárodní 

politické debaty skutečně je postupné stahování západních armádních jednotek 

z Afghánistánu, které by během tohoto roku mělo po skončení mise ISAF dospět  

do fáze minimální přítomnosti Západu v zemi. 

Tato práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a analytickou. Hned ve druhé 

kapitole se pokouším charakterizovat konflikt v Afghánistánu a nejdůležitější aspekty 

účasti AČR. Situace v Afghánistánu je složitá, její plné porozumění vyžaduje poměrně 

rozsáhlé znalosti regionálního i mezinárodního historického kontextu a teorie války. 

Omezuji se zde na nejdůležitější charakteristiky konfliktu a jeho prostředí tak, aby text 

byl přístupný i laickému čtenáři. Kromě toho předmětem práce není analýza konfliktu 

v Afghánistánu, nýbrž jeho mediálního obrazu v českém prostředí. Podklady k této 

analýze a její teoretická východiska rozvádím na základě relevantních zdrojů a poznatků 

o vývoji konfliktu v kapitole třetí a dále v analytické části práce. Tato teoretická 

východiska práce lze souhrnně označit jako výběr z teorií mediální komunikace, 

přehledně členěný podle toho, na jakou část komunikace se jednotlivé teorie zaměřují. 

Jedná se o zaměření na produkci mediálních sdělení, na mediální obsahy (jež jsou 

z hlediska rozsahu sdělení předmětem mé vlastní analýzy) či mediální účinky. 
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Analytická část práce je nejrozsáhlejší a je jejím těžištěm. Vhodným způsobem 

v ní zmapuji mediální obraz nasazení jednotek AČR v operaci v Afghánistánu, a sice ve 

vybraných denících během vybraných úseků z doby trvání konfliktu (str. 29, 30). Cílem 

této analýzy je, jak jsem již naznačila, posoudit v rámci možností vyváženost těchto 

zpravodajských obsahů z hlediska jejich rozsahu a rozložení mezi jednotlivými 

obdobími. Účelem práce je zjistit podobu případného rámcování události (str. 17). To 

znamená analyzovat, zda deníky nenabízejí nevyvážený, „negativně“ zarámovaný obraz 

události soustředěním na riziková období, kdy byly v Afghánistánu nasazeny jednotky 

AČR (tzn. doby zvýšené hrozby ozbrojených střetů), jak lze předpokládat na základě 

teorie zpravodajských hodnot (str. 12), o níž by se dalo říci, že je stěžejním teoretickým 

podkladem celé analytické části práce. V závěru práce na základě teoretických 

předpokladů (zakotvených ve studiu odborné literatury, a sice v konceptech  

o mediální produkci a jejích účincích) výsledky analýzy kriticky zhodnotím  

a nastíním možné příčiny a důsledky zjištěných jevů. 

V práci se objevují citace odborné literatury z anglických originálů. Neuvádím-li 

jinak, jsou tyto citace mým vlastním překladem do češtiny (zejména v případě výzkumu 

Johana Galtunga a Mari H. Rugeové či práce Johna Hartleyho). Pokud je k dispozici 

český překlad díla, a já jej v práci využívám, je vždy v příslušném odkazu na literaturu 

uveden jak autor původního výroku, tak také autor českého překladu citace. Některé  

ze zdrojů, jež považuji pro účely práce za opravdu podstatné a čtenář by je měl mít  

„po ruce“ (včetně těch, které jsou k dispozici pouze v anglickém originále), případně 

jsou-li tyto texty hůře dostupné, uvádím jako součást přílohy buď jejich kompletní 

znění, nebo alespoň příslušné pasáže.  Jsou-li texty (zejména odborné články a výsledky 

výzkumů) k dispozici na Internetu, uvádím je v seznamu online zdrojů a v textu na ně 

odkazuji dle aktuální citační normy ČSN ISO 690. Abych se vyvarovala přílišnému 

zahlcení a nepřehlednosti textu, jsou součástí přílohy také grafy (např. výsledky 

výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění) či kódovací arch k analýze. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Konflikt v Afghánistánu 

2.1 Nejdůležitější aspekty konfliktu a jeho vývoje 

Na počátku současného ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu stály teroristické útoky 

na Spojené státy americké 11. září 2001. V ranních hodinách unesli v různých městech 

USA radikální islamističtí teroristé letadla celkem čtyř transkontinentálních letů, 

konkrétně dva Boeingy 757 a dva Boeingy 767. S prvními dvěma letouny zaútočili  

na Světové obchodní centrum v New Yorku, se třetím z nich na Pentagon. Čtvrtý útok 

byl sice zmařen a jeho cíl zůstává dodnes neznámý (spekuluje se o Bílém domě či 

Kapitolu ve Washingtonu, D. C.), letadlo se ovšem zřítilo nad neobydlenou oblastí 

v Pensylvánii a nikdo z cestujících havárii nepřežil (Lambeth, 2005)
2
. Lambeth 

vzhledem k počtu civilních obětí (kterých bylo zrhuba tři tisíce a byl tak překonán  

i počet obětí z japonského útoku na Pearl Harbor v roce 1941) označuje unesené letouny 

jako „de facto zbraně hromadného ničení proti Spojeným státům a jejich občanům“ 

(tamtéž: 1). 

Tehdejší americká vláda bezprostředně po útocích přerušila či zrušila veškeré 

civilní lety, uzavřela vzdušný prostor nad celým územím Spojených států, uvedla 

v platnost krizový plán a vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti všech jednotek armády 

USA. Tehdejší americký prezident Georg W. Bush prohlásil, že vojenská odezva 

Spojených států, k níž zaručeně dojde, nebude brát v potaz rozdíl mezi těmi, kdo 

teroristům poskytují útočiště, a teroristy samými (Lambeth, 2005: 5). Politický přístup k 

věci, spočívající na tomto základě, bývá označován jako Bushova doktrína či také 

Regime Changing Policy (Politika změny režimu)
3
. Vojenská odezva USA, ke které 

skutečně došlo (jen o měsíc později), byla prvním praktickým uplatněním doktríny. 

                                                 
2
 Práce Benjamina S. Lambetha je v této kapitole zdrojem veškerých údajů o průběhu útoků a politickém  

a vojenském dění bezprostředně po útocích. Odkazy uvádím až po určitých částech textu i s údaji  

o příslušných stranách Lambethovy práce, aby nenarušovaly strukturu textu téměř za každou jeho větou. 
3
 Tzv. Bushova doktrína není k dispozici v plném znění, nějakém souvislém dokumentu, jedná se spíše  

o souhrnné označení prezidentovy zahrančiní politiky související s teroristickými útoky 11 září 2001. 

Některé její body jsou ovšem kodifikovány v The National Security Strategy (Národní bezpečnostní 

strategii Spojených států; The White House, záři 2002). 
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Z pohledu této práce je zajímavé, že teroristické útoky spustily mimo jiné vlnu 

výzkumů veřejného mínění. Den po útocích provedly průzkumy dva významné 

americké deníky: Washington Post
4
 a USA Today

5
. Podle výsledků prvního 

jmenovaného se 94 % respondentů vyslovilo pro vojenskou odezvu, 80 % bylo pro 

dokonce i v případě, že by taková odezva měla vyvolat válku. Podle výsledků 

průzkumu, jak je uvedl USA Today, považovalo 86 % jeho respondentů útoky dokonce 

za válečný akt proti USA, tedy nikoliv „pouze“ za kriminální čin. Koncem září 2001 

provedl Gallupův ústav mezinárodní průzkum na vzorku z 37 zemí světa, z nichž 34 by 

většinově upřednostnilo vydání a soudní stíhání teroristů odpovědných za útok spíše než 

vojenskou odezvu USA (Gallup International). Mezi těmito státy byla také Česká 

republika, kde tímto způsobem odpovědělo 64% respondentů. 

Kromě světově uznávaných médií
6
 záhy vyslovili prezidentu Bushovi podporu také 

všichni jeho spojenci či například tehdejší ruský prezident Vladimir Putin. 

K odpovědnosti za útoky na Spojené státy se žádná teroristická skupina nepřihlásila 

ihned, americká vláda však rychle získala spolehlivé důkazy o intervenci Usámy bin 

Ládina a jeho islamistické teroristické sítě al-Káidy (Lambeth, 2005: 6). Prezident Bush 

hodlal uplatnit svou doktrínu a požadoval po hnutí Tálibán, které ovládalo většinu 

afghánského území, aby byli bin Ládin a jeho stoupenci vydáni do USA. Tálibán ovšem 

vydání odmítl a požadoval po americké vládě jednoznačné důkazy o bin Ládinově vině. 

Po nátlaku USA nakonec nabídl, že jej vydá do sousedního Pákistánu, kde by byl 

souzen podle islámského práva, to ovšem Spojené státy odmítly a 7. října 2001 zahájily 

vojenskou ofenzivu proti Afghánistánu (Hynek, Eichler a Majerník, 2012: 37). 

Vzhledem k tomu, že Spojené státy ani žádný jiný národ před obdobnou situací 

nikdy nestály, bylo rozhodování o reakci bez výslovného mezinárodně právního 

ukotvení – bezprecedentní a velmi obtížné. Legitimitu ofenzivy (zpětně) zajistily dvě 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN, a sice rezoluce č. 1378 (United Nations Security 

Council, 14. listopadu 2001) a rezoluce č. 1386 (United Nations Security Council, 20. 

prosince 2001).  První jmenovaná oficiálně přiřkla Afghánistánu odpovědnost za to, že 

                                                 
4
 Deník průzkum provedl ve spolupráci s ABC News metodou telefonického dotazování na vzorku 608 

náhodně vybraných dospělých respondentů (The Washington Post, 11. září 2001). 
5 

USA Today průzkum provedl ve spolupráci s televizní společností CNN a Gallupovým ústavem,  

(USA Today, 5. listopadu 2001). 
6
 Pro doplnění uvádím prohlášení z britského zpravodajského týdeníku The Economist, který teroristické 

útoky označil jako „vyhlášení války nejen Spojeným státům, ale veškerému civilizovanému lidstvu“  

(15. září 2001; cit. dle: Lambeth, 2005: 8). 
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poskytl teroristické síti al-Káida útočiště, a stala se tak legálním základem Operace 

Enduring Freedom (Trvalá svoboda, viz velikost vzorku, str. 31), ve kterou ofenziva 

vyústila (Hynek, Eichler a Majerník, 2012: 37). V rámci operace byla vláda Tálibánu 

ještě do konce roku 2001 svržena a do funkce byl zvolen současný afghánský prezident 

Hámid Karzaj. 

Afghánistán má bohatou historii konfliktů od 19. století, kdy se stal předmětem 

zájmu světových mocností (Velké Británie a Ruska) pro svou zeměpisnou polohu jako 

území důležité z hlediska dostupnosti východnějších oblastí a přístupu k moři – jeho 

dobytí by vítězné mocnosti zajistilo alespoň jedno z toho (Hynek, Eichler  

a Majerník, 2012: 15). Pro úplnost je v příloze práce k dispozici přepis historického 

přehledu vojenských invazí na území Afghánistánu (podle Hynka, Eichlera a Majerníka, 

viz příloha č. 1, str. 60), z nichž každá měla podobu asymetrického konfliktu, a dá se 

říci, že Afghánistán z nich také vždy vyšel vítězně (tamtéž: 35). Uvádí se, že teroristické 

útoky 11. září 2001 definovaly podobu ozbrojených konfliktů 21. století (Lambeth, 

2005: 2). Konflikty 20. století, které Lambeth označuje obecněji jako „post-Cold war 

era“ (éra po Studené válce), a které jsou podle něj následovány „érou fanatického 

mezinárodního terorismu“ (tamtéž), nazývá William S. Lind „konflikty 4. generace“, 

pro které jsou právě asymetrické operace typické (8. 5. 2004). Dále o takových 

konfliktech Lind říká, že je pro Spojené státy těžké jim odolávat, protože nepřítel v nich 

typicky zákeřně vyhledává a zasahuje citlivá a slabá místa, jeho cílem je zejména 

vítězství morální povahy (tamtéž). Tuto definici tedy lze aplikovat i na válku 

v Afghánistánu, kde se povstalecké jednotky svou teroristickou činností  

a mediálním zveličováním civilních obětí snaží podkopat jak morálku spojeneckých 

vojsk a jejich národů, tak podporu přítomnosti západních vojsk u místního obyvatelstva 

(Hynek, Eichler a Majerník, 2012). 

Na základě rezoluce RB OSN č. 1386 z 20. prosince 2001 byla pod velením 

NATO ustavena mise ISAF (International Security Assistance Force, Mezinárodní 

bezpečnostní podpůrné síly), jejímž úkolem bylo po svržení Tálibánu přejít v zemi 

k důrazu na rekonstrukci a rozvoj. Paradoxně se ovšem tato činnost měla rozvíjet také 

v regionech se zhoršenou bezpečnostní situací, zatímco Operace Trvalá svoboda 

s odlišnými cíli nebyla ukončena a obě mise tedy probíhaly současně (Hynek, Eichler  

a Majerník, 2012: 44-45, 89). V rámci mise ISAF vznikl model Provinčních 
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rekonstrukčních týmů (PRT), které se měly zhostit jejích úkolů. V řadách členů těchto 

týmů spolupracovaly vojenské a civilní složky, přičemž ty vojenské měly za úkol 

například výcvik Afghánské národní armády a policie a zajištění bezpečnosti složkám 

civilním, které se staraly o rozvoj školství, hospodářství, státní správy atd. (str. 31). 

V průběhu války se spojenci setkali s obtížemi se soudržností členských států NATO. 

V důsledku různě intenzivních útoků, které na tyto státy podnikali teroristé  

a také v zájmu cílů vlastní zahraniční i vnitřní politiky, byly jednotlivé státy různě 

ochotné riskovat, tedy nasazovat do Afghánistánu rozdílné počty vojáků i civilistů  

do různě nebezpečných provincií (tamtéž: 13). Spojenci se v průběhu konfliktu setkávali 

s mnoha překážkami, např. korupce místní vlády, drogová ekonomika, záškodnická 

činnost povstalců (Hynek, Eichler a Majerník shrnují politické problémy dnešního 

Afghánistánu v přehledné tabulce; 2012: 70-71). Přestože prezident Barack Obama  

po svém nástupu do funkce v roce 2009 navýšil počet nasazených vojáků
7
 a o totéž 

požádal své spojence, nepodařilo se mu zabránit opětovnému růstu moci Tálibánu, který 

pomalu ale jistě získává nad Afghánistánem znovu kontrolu, takže spojenci ze země  

od roku 2011 svá vojska zas postupně stahují. 

2.2 Nasazení Armády ČR 

Dočasná afghánská vláda vyjádřila souhlas s vysláním mise ISAF do Afghánistánu 

podpisem tzv. Bonnské dohody v prosinci 2001 (Ministerstvo zahraničních věcí ČR,  

4. 3. 2009). Po schválení mise zmíněnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 byla 

zajištěna její legitimita. Zároveň s misí ISAF také na základě mandátu RB OSN 

působila na území země zároveň protiteroristická operace Trvalá svoboda. Vláda České 

republiky, která je členem OSN i NATO, musela rozhodnout o spoluúčasti ve válce 

v Afghánistánu. Od počátku diskuse (přelom let 2001 a 2002) se objevovaly problémy 

související s financováním nákladné mise. V souvislosti s těmito problémy se většina 

dotazovaných občanů v různých výzkumech veřejného mínění vyjadřovala proti 

nasazení AČR (tyto aspekty rozhodování o účasti ČR reflektoval denní tisk, zmiňuji je 

dále, viz str. 40). 

                                                 
7
 Pro zajímavost uvádím výsledky výzkumu, který na žádost náčelníka štábu Armády Spojených států 

provedla společnost RAND Corporation. V souhrnu výsledků výzkumu, který byl proveden dle údajů  

o operaci v Afghánistánu i Iráku, se uvádí, že k prosinci 2011 nasadily Spojené státy v Afghánistánu 

postupně asi 1, 5 miliónu vojáků. Od roku 2008 do té doby došlo k nárůstu z původních 67 % vojáků, 

kteří se jedné z operací účastnili, na celých 73 % (Baiocchi, © 2013). 
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I přes počáteční obtíže vláda ČR schválila nejprve účast naší armády na operaci 

Trvalá svoboda, a sice usnesením č. 1340 z 12. prosince 2001 (MZV ČR, 6. 2. 2004). 

Armáda ČR se této operace účastnila vícekrát mezi lety 2004-2009 (MO ČR a AČR,  

19. 10. 2013). V rámci mise ISAF byl v březnu 2008 do afghánské provincie Lógar 

vyslán první samostatný český Provinční rekonstrukční tým (vojenský kontingent  

o měsíc dříve), který působil na americké základně Shank až do roku 2013 (MZV ČR, 

21. 5. 2009). Lógar leží na jihovýchod nedaleko od hlavního města Kábulu a je jednou 

z nejmenších provincií v celé zemi. Přestože se nejedná o nejrizikovější oblast, 

bezpečnostní situace zde byla jako v celé zemi zhoršená: 

„Celkovou bezpečnostní situaci lze hodnotit ze dvou hledisek, podle obecné kriminality  

a aktivit opozičních sil. Úroveň a závažnost kriminálních činů v provincii celkově 

nepřekračuje národní průměr, je spíše nižší. Povstalecké operace jsou oproti sousedním 

provinciím méně časté a omezují se zejména na používání IED
8
 nebo střelby“ (Hynek, 

Eichler a Majerník, 2012: 109). 

Skutečnost, že operace AČR probíhaly na území Afghánistánu se zhoršenou 

bezpečnostní situací a že se bojová a rekonstrukční činnost týmů prolínaly, je pro účely 

této práce velmi podstatná. Autoři publikace Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, 

prostředí a zájmy, ze které v úvodních kapitolách práce hojně čerpám, prováděli 

rozhovory s veliteli jednotlivých týmů, které shrnuli v závěru knihy. V hodnocení za rok 

2009 uvádějí následující: 

„Velitelé AČR ze svých dosavadních zkušeností vyvozovali, že jejich činnost v rámci ISAF 

nebyla okupační ani primárně bojová. Své hlavní poslání spatřovali v zajišťování 

bezpečnosti civilní složky PRT, ale dodávali, že ani přes dominantně asistenční charakter 

mise ISAF nelze vyloučit bojové akce a v jejich rámci pak tzv. kinetické operace
9
“ (Hynek, 

Eichler a Majerník, 2012: 133). 

Je také zajímavé, že poměr zastoupení vojenské a civilní složky v PRT byl 28:1 

(282 vojáků a 11 civilistů; Hynek, Eichler a Majerník, 2012: 110). Uvádí se, že mnozí 

                                                 
8
 Improvised explosive device je anglický terminus technicus, jehož zkratka se běžně používá i v české 

odborné terminologii, a který lze přeložit jako improvizované nástražné výbušné zařízení, tedy 

podomácku vyrobenou bombu. 
9
 O potenciálním nebezpečí, jemuž byl PRT vystaven, svědčí i terminologie autorů: „Pod pojmem 

kinetická operace se rozumí přímý boj proti vzbouřeneckým jednotkám a teroristickým organizacím. Jde 

o takové činnosti, při kterých se střílí, a tak mohou být i ranění nebo dokonce mrtví“ (Hynek, Eichler  

a Majerník: 134). 
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civilní účastníci mise původně pracovali pro humanitární organizaci Člověk v tísni, která 

v Afghánistánu působí dosud. Jedná se v současnosti dokonce o největší zahraniční misi 

této organizace (Člověk v tísni, © 2013). Kromě pracovníků společnosti Člověk v tísni 

jsou v Afghánistánu v rámci 9. úkolového uskupení AČR ISAF přítomni i příslušníci 

armády, jak jsem již zmínila v úvodu (str. 1). 

3 Teoretické východisko – mediální studia 

Následující kapitola je úvodem do problematiky, kterou se zabývám v analytické části 

práce. Jsou zde zmíněny již zpracované projekty na obdobné téma a teoretické 

koncepty, kterými jsem se při zpracování výzkumu inspirovala, a které slouží jako jeho 

přímé podklady (např. pro formulaci hypotéz). Většinu těchto analýz a teorií lze zařadit 

do oblasti mediálních studií, jejich předměty zájmu se často prolínají se sociologií či 

psychologií, a to zejména v případě výzkumů veřejného mínění a vlivu mediálních 

sdělení na jednotlivce či skupiny. Ať už se jedná o jakýkoli sociálně vědní obor, existují 

v oblasti výzkumů mediálních účinků i produkce mediálních sdělení četné teorie 

potřebné k pochopení problému. Některé z nich zde vybírám pro účely práce jako její 

teoretické zakotvení, přičemž postupuji od konceptů týkajících se produkce mediálních 

sdělení ke konceptům a výzkumům, které se zabývají jejich účinky. 

Ještě před tímto výčtem je ale vhodné pokusit se definovat klíčové pojmy
10

, 

kterých se práce týká, a těmi jsou zejména „masová média“ a „mediální komunikace“. 

Masová média: V češtině se užívá také pojem „hromadné sdělovací 

prostředky“. Výraz se začal (stejně jako „masová komunikace“) užívat na počátku  

20. století a souvisí s tehdejší proměnou společnosti, její modernizací, industrializací  

a urbanizací. „Výrazem „masová média“ označujeme organizované prostředky 

komunikace na velkou vzdálenost, s mnoha příjemci a v krátkém čase. Zrodil se 

v kontextu své doby a jejích konfliktů a dodnes je spjat s trendy a změnami společnosti  

a kultury, které prožíváme na osobní úrovni i na úrovni společnosti  

a „světového systému“ (McQuail, 2009: 16). Mezi masová média lze zařadit noviny, 

                                                 
10

 Odborná literatura se v definici těchto pojmů téměř neshoduje, uvádím tedy definice na obecnější 

úrovni (včetně odkazů na příslušnou literaturu), o kterých se domnívám, že by alespoň v určité míře měly 

být součástí povědomí každého člena moderní industrializované společnosti. Termíny definuji podle toho, 

jak s nimi pracuji v rámci vlastní analýzy. 
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časopisy, kino, rozhlas, televizi (tedy jak média tištěná, tak elektronická) a v poslední 

době také tzv. nová média, rozsáhlou oblast spojenou s digitalizací mediální produkce  

a Internetem. 

Mediální komunikace: Pojem komunikace se uvádí spolu s interakcí jako druh 

sociálního jednání, kdy je „komunikace definována jako interakce prostřednictvím 

symbolů (…) jejímž cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení jedné či více 

osobám prostřednictvím symbolů“ (Kunczik, 1995: 12). Mediální komunikací
11

 se pak 

rozumí komunikace s médii či jejich prostřednictvím. Pro tuto práci je relevantní ta 

druhá možnost, jelikož se zpětnou vazbou ze strany příjemce sdělení nezabývám. 

Je důležité podotknout, že veškerá mediovaná (zprostředkovaná) sdělení jsou 

interpretace na úrovni publikujících novinářů nebo na úrovni konzumentů – čtenářů, 

diváků. Každý producent vytváří svou podobu sdělení a každý příjemce si je může 

vykládat po svém. V práci uplatňuji k mediální komunikaci přístup, který médiím 

přiznává určitou moc
12

 a vliv proto, že se v moderní společnosti hromadné sdělovací 

prostředky staly důležitým nástrojem šíření, prosazování i uplatňování sociálních 

hodnot a norem. Tento přístup či teorie (nejen) médií se nazývá sociální 

konstruktivismus, který ovšem do určité míry opomíjí možnost reinterpretace 

mediálního sdělení ze strany příjemce. Jak uvádí Denis McQuail, považuje tato teorie 

média za (předpojatého) hlasatele pohledu na skutečnost a je založena na předpokladu, 

že společnost je spíše konstrukt než objektivní realita, přičemž média jsou prostředkem 

tohoto konstruování, výběrově reprodukujícím určité významy, aniž by vůbec mohla být 

objektivními (protože všechna „fakta“ jsou interpretace; McQuail, 2009: 114). Jsou 

jakýmsi sítem, které určuje podobu společnosti tím, co se jejich prostřednictvím lidem 

sděluje. Právě pod koncept sociálního konstruktivismu spadají dílčí teorie, relevantní 

pro můj výzkum, tj. agenda-setting a rámcování (str. 14-18). Obě se týkají mediálních 

účinků. 

John Hartley také zakládá své pojetí zpravodajství na sociálním konstruktivismu 

a rozvádí je na rozdíl od McQuaila na úroveň diváků. Zdůrazňuje, že zprávy musí být 

„čteny“, aby měly nějaký význam, že „význam je produktem interakce“ (Hartley, 1982: 

                                                 
11

 Jeden z jednoduchých modelů mediální komunikace – model Laswellův – uvádím pro ilustraci 

v analytické části práce (str. 21). 
12

 Zůstává ovšem otázkou (do které zde nehodlám zabřednout), jaké povahy tato moc je a jaký může mít 

dosah (Burton, Jirák, 2001: 15-16). 
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36). Interakce sama (to, jaké zprávy, jakým způsobem a v jakém prostředí nám jsou 

předkládány) ovšem naše názory jednoznačně ovlivňuje, protože, jak říká Hartley, názor 

odněkud nutně pochází a nějak se zachovává či mění (tamtéž). Dá se říct, že příjemce 

zprávy podle Hartleyho není „samostatnou jednotkou“. Média disponují prostředky, jak 

naše názory formovat
13

 a pro některé divácké odezvy dokonce existují určité 

předpokládané vzorce chování. Významný vliv může mít např. to, jak autor mediálního 

sdělení pracuje s jazykem. Je velký rozdíl mezi tím, že použije slovo „válka“ a tím, že 

stejnou situaci označí jako „asymetrický konflikt“ (str. 47). Tento jazykový a 

psychologický problém zastřešuje koncept preferovaného čtení, kterému se kromě 

Johna Hartleyho věnoval také například Stuart Hall. Jeho podstata tkví v tom, že 

producenti mediálních obsahů jsou si velmi dobře vědomi toho, jak přesně mají 

s významy pracovat, aby dosáhli kýžené odezvy publika, a že této schopnosti ovlivňovat 

masy mohou masová média snadno využívat ve vlastní, vládní, komerční či jiný 

prospěch. 

Účinky mediálních sdělení na jednotlivce lze poměrně jednoduše zobecnit: 

„Tím, co nám sděluje, a tím, co vynechává, definuje žurnalistika náš obzor společensko-

politického chápání (…) O účincích žurnalistiky nelze smysluplně diskutovat pouze  

ve vztahu k obsahu“ (McNair, 2004:40-41). Na této citaci jsou pro účely mé práce 

podstatné dvě věci: zaprvé skutečnost, že účinky mediálních sdělení na publikum 

neurčuje pouze to, co se v nich explicitně objevuje a co si následně publikum 

interpretuje po svém, ale také to, jaké podrobnější informace jsou v obsahu sdělení 

vynechány nebo jakým tématům se média nevěnují vůbec. Zadruhé je třeba si uvědomit, 

že je podstatný rozdíl mezi analýzou mediálních obsahů, kterou provádím já, a kterou 

ke zmapování mediálních účinků a jejich dosahu dospět nelze, a výzkumem mediálních 

účinků, který je naopak pro tyto účely určený. 

Vývoj názorů na vliv médií na postoje publika rozdělil Denis McQuail do čtyř 

fází v následujícím pořadí: 

                                                 
13

 Pro tuto roli médií zavedli anglicky píšící autoři pojem „watchdog“, hlídací pes. Média mohou mít roli 

hlídacího psa, pracují-li s tématy ve prospěch veřejnosti, lépe řečeno, užívá-li veřejnost média ve svůj 

prospěch právě díky tématům, kterým se věnují, a která mohou být kriticky reflektována. „Zprávy jsou 

z velké části nevyhnutelně tím, čím je mocní nazvou. Takže se většina kritické pozornosti, zaměřené na 

zpravodajské organizace, soustřeďuje na hlídání hlídacího psa“ (Hartley, 1982: 9). 
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1. Fáze všemocných médií (také teorie „zázračné střely“ či „injekční 

jehly“), počátek 20. století 

2. Fáze omezených účinků, polovina 30. let – konec 60. let 20. století – 

rozvoj empirického výzkumu médií 

3. Fáze renesance silných účinků, 70. léta 

4. Fáze dohodnutého vlivu médií, od počátku 80. let – sílí přesvědčení  

o aktivním publiku 

(McQuail, 1999; cit. dle: Škodová a kol., 2008: 12) 

3.1 Teorie zpravodajských hodnot 

Teorie zpravodajských hodnot se týká výběru mediálních sdělení, mediální komunikace 

na úrovni producenta sdělení (viz Laswellův model komunikace, str. 21). Koncept 

zpracovalo více autorů, věnovali se jak motivaci výběru autora-jednotlivce, tak motivaci 

redakčních celků (např. Walter Lippman nebo Jürgen Wilke, str. 22). Zde jako podklad 

výběru tématu a výzkumného cíle slouží teorie zpravodajských hodnot, jak ji v roce 

1965 formulovali Johan Galtung a Mari Holmboe Rugeová ve své práci The Structure 

of Foreign News (Struktura zahraničního zpravodajství). Tito norští autoři provedli 

výzkum zahraničního televizního zpravodajství, ve kterém formulovali hypotézy na 

základě psychologických teorií o smyslovém vnímání zvukového signálu, tedy na 

základě kognitivní psychologie. Z jazyka psychologie „přeložili“ hypotézy  

do jazyka mediálních studií a zabývali se tím, co musí událost „mít“, aby byla 

dostatečně atraktivní (aby její „signál“ byl „slyšitelný“) jak pro producenty, tak pro 

příjemce sdělení, zkrátka aby zaujala jejich pozornost a objevila se ve zpravodajství. 

Výsledky výzkumu, vlastní zpravodajské hodnoty, vysvětlující motivace výběru 

události do zpravodajství, jsou potvrzením hypotéz autorů. Ti své hypotézy považují  

za obecně platné, otvírají diskusi a předpokládají další obdobné výzkumy, které by 

jejich závěry mohly potvrdit či vyvrátit (Galtung, Rugeová, 1965: 81). Ač primárním 

účelem mé vlastní analýzy, založené zpravodajských hodnotách, není polemika s touto 

teorií, lze ji za takový navazující výzkum a součást diskuse považovat. 

Ze zpravodajských hodnot jsou zde relevantní zejména: jednoznačnost, význam  

a kontinuita, podle kterých se „událost“ spíše stane „zprávou“, odpovídá-li zájmu 

národa, kterému je zpravodajství určeno, a je-li pro čtenáře srozumitelná. Je 

pravděpodobné, že o déle trvajících událostech, o nichž média již jednou informovala, 
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budou v rámci kontinuity informovat po celou dobu jejich průběhu s důrazem  

na výraznější, jednorázové zlomy v rámci události a nikoliv se snahou vývoj události 

interpretovat průběžně, rovnoměrně (Galtung a Rugeová, 1965: 67 a 85). Na základě 

těchto tří hodnot (mimo jiné, str. 21) je vybráno téma tohoto projektu jako nejrozsáhlejší 

aktuální konflikt, do kterého se Česká republika zapojila, s předpokladem, že taková 

dlouhodobá událost, která se bezprostředně týká naší země, bude z hlediska pozornosti 

médií velmi atraktivní, bude k dispozici dostatečné množství materiálu a tisk se 

pravděpodobně zaměří na významné předěly v události (str. 32). 

Obdobnou situací, kdy podle teorie zpravodajských hodnot vzroste pozornost 

publika a producentů mediálních sdělení by v našem prostředí za poslední dobu mohly 

být například takové události jako prezidentské volby v roce 2013 nebo letošní volby  

do Evropského parlamentu, ale také povodně v roce 2013. Kritérií pro výběr 

zpravodajských sdělení je podle Galtunga a Rugeové (1965) celkem 12: 

1. Frekvence (časové rozpětí) 

2. Práh pozornosti (intenzita) 

3. Jednoznačnost či jednoduchost 

4. Význam (etnocentrická či kulturní blízkost) 

5. Souznění 

6. Překvapení 

7. Kontinuita či průběžnost 

8. Variace (zpravodajství o komplementárních událostech v zájmu zachování 

vyváženosti, mnohostrannosti) 

9. Vztah k elitním národům 

10. Vztah k elitním osobám 

11. Personalizace (identifikace v podobě fotografií, filmů, rozhovorů atd.) 

12. Negativita  

(český překlad seznamu zpravodajských hodnot viz Kunczik, 1995: 121-122  

a Burton, Jirák, 2001: 242-246, kteří k seznamu připojili hodnoty novosti, 

možnosti dalšího vývoje a smysluplnosti
14

) 

                                                 
14

 Zpravodajskou hodnotu smysluplnosti uvádějí Burton a Jirák podle pojetí Johna Hartleyho, který tuto 

hodnotu přidává k jasnosti a jednoduchosti jako kritérium pochopitelnosti události pro určité publikum. 

Hartley mluví také o zmíněné „kulturní blízkosti“ (tj. etnocentrickém či kulturním významu), která je 
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3.2 Nastolování agendy (agenda-setting) 

Teoretickým podkladem pro formulaci výzkumného problému jsou koncepty agenda-

setting a rámcování, které uchopují problém vlivu médií na veřejnost. Oba se na rozdíl 

od teorie zpravodajských hodnot, která řeší výběr událostí do mediálních obsahů, týkají 

mediální komunikace z „druhé strany“, strany příjemce sdělení. Agenda-setting je teorie 

založená na tvrzení, že masová média nastolují veřejnou agendu
15

 – problémy, kterými 

se veřejnost aktuálně zabývá, a které události jako problémy vůbec vnímá (Iyengar, 

Simon, 1993). Doslova se jedná o „schopnost sdělovacích prostředků definovat 

problémy dne“ (tamtéž: 366), jimiž mohou být například míra nezaměstnanosti, 

problematika daní, zahraniční politika, financování školství a tak dále, zkrátka témata, 

kterým se média v určitých obdobích hojně věnují. To má podle teorie nastolování 

agendy významný vliv na definování a pojímání problémů veřejností. 

„Události, o nichž sdělovací prostředky neinformují, mají jen nepatrný nebo vůbec žádný 

společenský význam. Jsou samozřejmě důležité pro ty, jichž se přímo dotýkají, ale nikomu 

jinému na nich nezáleží, protože o nich nikdo jiný neví. Žurnalistika propůjčuje událostem 

společenský význam, a proto se stávají skutečností pro celou společnost“ (McNair, 2004: 

54). 

Aby nedošlo k nedorozumění v podobě jakési absolutizace vlivu médií, upozorňují 

mnozí autoři, že i předmět konceptu nastolování agendy má své (i když velmi nejasné) 

hranice. Mediální produkce podle nich není schopna určovat, jak přemýšlíme, 

„našeptávat“ nám příčiny či řešení aktuálních společenských problémů. Čeho ovšem 

prokazatelně schopná je, je určování toho, o čem přemýšlíme, a výběr zpráv a událostí 

do zpravodajství je právě jediným možným způsobem, jak formovat postoje veřejnosti 

                                                                                                                                               
významným faktorem ovlivňujícím podobu zpráv (Hartley, 1990; cit. dle: Burton, Jirák, 2001: 242). 

Hartley na základě hodnoty smysluplnosti definuje dokonce zpravodajství jako celek – říká, že „diskurs 

zpráv“ je překladem „události“ do „smysluplného příběhu“, přičemž tento proces přirovnává ke skládání 

řeči z prvků jazyka. Zdůrazňuje, že stejně jako za řečí, tak také za zpravodajstvím, je třeba hledat více než 

slova a ptát se právě po smyslu zpravodajské „promluvy“ (Hartley, 1982: 11). 
15

 V rámci konceptu se obvykle rozlišují tři druhy agendy: agenda mediální a agendy politická a veřejná, 

přičemž první jmenovaná má podle teorie nastolování agendy významný vliv na dvě zbývající (Škodová, 

2008: 12). Autory tohoto členění jsou James W. Dearing a Everett Rogers, kteří výzkum mediální agendy 

označili jako jakýsi odrazový můstek, tradiční základnu pro výzkumy agendy veřejné a politické, které se 

vyvinuly v podstatě jako reakce na výzkumy předcházející (1996; cit. dle: Trampota in Škodová a kol., 

2008: 40). Jako přenos témat, odehrávající se mezi politickou a veřejnou agendou, může být označena 

zmíněná skutečnost, že vláda ČR nastolila problém účasti v konfliktu v Afghánistánu jako národní (str. 

2), přičemž ke kontaktu těchto dvou sfér a následnému přenosu témat v celonárodním měřítku nutně 

dochází prostřednictvím mediální komunikace/agendy. I zde hovoříme o již zmíněném paradigmatu 

sociálního konstruktivismu dle McQuaila (str. 10). 
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(Entman, 1989; cit. dle: McNair, 2004: 55). Motivacemi producentů mediálních obsahů, 

na jejichž základě některé události a jejich určité podoby do zpravodajství vybírají a jiné 

naopak vynechávají, se zabývá např. sociologie žurnalistiky. Kromě zmíněné teorie 

zpravodajských hodnot, která shrnuje obecná, profesní kritéria výběru zpráv, mají na 

tento výběr samozřejmě vliv mnohé další (i vnější) politické, ekonomické, 

technologické či finanční faktory. Vždy záleží na finančních limitech a zadáních 

novinářů, často hraje svou roli autocenzura
16

, případně preventivní cenzura politických 

orgánů. V extrémních případech, jako tomu bylo například v nacistickém Německu, 

slouží média představitelům politické moci dokonce jako nástroj ideologické 

propagandy k důslednému každodennímu „vymývání mozků“, kdy už o individuálních 

motivech výběru zpráv na úrovni novinářské profese hovořit nelze. Vliv médií má 

v takových případech dopad mnohem významnější, než je tomu u moderních 

demokratických západních států. Je zřejmé, že odhalit tyto motivy a kritéria může být 

často obtížný, ne-li neřešitelný problém výzkumu mediální produkce. Jakákoliv analýza 

této úrovně je (nejen) časově velmi náročná. Také z tohoto důvodu se ve svém vlastním 

výzkumu omezuji na podobu a rozsah mediálních obsahů, nikoliv na jejich produkci či 

dopady na veřejnost, které ovšem na základě odborné literatury a již zpracovaných 

projektů do určité míry lze odhadnout, jak učiním v závěru práce. 

Teorie agenda-setting se v rámci zmíněné periodizace výzkumů mediálních účinků 

podle McQuaila řadí do fáze třetí – fáze návratu k pojetí mocných médií (str. 12). 

Zabývá se tedy přenosem tématu z mediální agendy do agendy veřejné, přičemž 

důležitým faktorem výběru témat je jejich vzájemná konkurence v rámco obou těchto 

agend, jak upozorňuje McCombs (2009: 27). Pro veřejnou agendu, v níž se obvykle 

respondenti nijak výrazně neshodují, byla na základě výsledků deseti průzkumů 

veřejného mínění Gallupova ústavu v letech 1997-2000 stanovena desetiprocentní 

hranice zájmu o téma jako mezní hodnota jeho významnosti, tedy jako hranice nastolení 

agendy (McCombs, 2009: 71). Deset procent se může zdát jako hranice velmi nízká, při 

označování hlavních témat veřejné agendy se ovšem musí brát v potaz mnohé omezující 

                                                 
16

 Autocenzura je obtížně sledovatelný proces na individuální úrovni, kdy autor sdělení podle vlastního 

úsudku raději některé informace či témata vynechá nebo jejich formulaci přizpůsobí určitým prioritám  

a poskytne tak příjemci omezený obraz události. Motivy autocenzury mohou být různé od strachu 

z postihu až po očekávání uznání a úspěchu. Preventivní či předběžná cenzura spočívá oproti tomu v tom, 

že nevydaný výtisk periodika „opravil“ či proškrtal cenzor ve specializovaném úřadu. Existuje také 

cenzura represivní či následná v podobě postihů za nedodržení určitých dobově a politicky podmíněných 

pravidel, o čem a jak se smí psát (Halada, 2007: 37-38). 
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faktory jako je sama přístupnost mediálních obsahů ovlivňovaná čteností deníků či 

rozdílné vysílací časy televizního a rozhlasového zpravodajství. 

Nastolování agendy může probíhat dvěma způsoby či jejich kombinací, jedná se  

o nastolování agendy objektů a agendy atributů. Agenda objektů či jinak agenda témat 

se týká témat a událostí, které média vybírají do svých sdělení. Označení této úrovně 

vychází z psychologického termínu „objekt zájmu“, který je označením toho, k čemu 

upínáme pozornost, o čem přemýšlíme. Nastolování agendy atributů pak znamená 

nastolování charakteristik a vlastností objektů zájmu, kterým publikum připisuje 

význam podle toho, jakou váhu jednotlivým atributům objektu připisují média 

(McCombs, 2009: 111-112). V případě mé vlastní analýzy zpravodajství o konfliktu 

v Afghánistánu se tedy jedná o určitou kombinaci obojího, jak vyplývá z formulace 

výzkumného problému (str. 21-24). Předmětem zájmu analýzy je obsah sdělení  

o nasazení AČR v zahraniční operaci v Afghánistánu, jedná se tedy o analýzu agendy 

atributů – zaměření pozornosti na bojové či nenásilné prvky operace – za předpokladu 

nastolené agendy objektu. 

S rozlišením nastolování agendy na tyto dvě roviny přímo souvisí kategorizace 

výzkumů nastolování agendy na analýzy prvního a druhého stupně. Analýzy prvního 

stupně, tedy objektů, se soustředí na hledání témat ve zpravodajství, jejich pozici  

ve veřejné sféře a obvykle využívají kvantitativní metody šetření. Analýzy druhého 

stupně kladou důraz kromě přítomnosti témat také na způsob jejich zobrazení, jejich 

rámce a kontext. V těchto přístupech převažují analýzy rámcování, které je možné 

provádět pomocí kvantitativní obsahové analýzy i kvalitativní textové analýzy  

(D. Weaver a kol., 1988; cit. dle: Nečas in Škodová a kol., 2008: 23). Analýza, kterou 

provádím v této práci, je klasifikovatelná jako analýza nastolování agendy druhého 

stupně, tedy analýza agendy atributů či rámcování. Výzkumy nastolování agendy 

atributů mohou výrazně narušit zmíněnou „optimistickou“ představu o tom, že média 

nejsou schopna určovat, jakým způsobem máme o věcech přemýšlet, nýbrž maximálně, 

o čem máme přemýšlet. Právě názory o širším dosahu mediální produkce souvisejí 

s návratem analytiků k představě o určujícím vlivu médií v 90. letech 20. století, 

s McCombsovou čtvrtou fází přístupu k mediálním účinkům na veřejnost (str. 12). 

Tištěná média, kterým se zde věnuji, disponují širokým spektrem možností, jakým 

způsoběm docílit zdůraznění nějakého problému: „Hlavní zpráva na titulní straně, 
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rozdíl mezi titulní stranou a dalšími stranami, velikost nadpisu, a dokonce délka zprávy 

– to vše vyjadřuje významnost témat ve zpravodajské agendě.“ (McCombs, 2009:26). 

Tento výčet kritérií významnosti témat výrazně ovlivnil mou volbu testovaných 

proměnných v analytické části práce (str. 34). Je zřejmé, že nejen práce s jazykem, ale i 

grafická podoba sdělení a jiné faktory mohou mít vliv na to, jakým způsobem si 

veřejnost mediální obsah vykládá a jakou důležitost mu připisuje. 

3.3 Rámcování17 

Se zmíněným nastolováním agendy atributů úzce souvisí koncept rámcování, přičemž 

se oba termíny často buď užívají komplementárně, nebo se dokonce zaměňují (Tabery 

in Škodová a kol., 2008: 30). Rámcování se totiž také věnuje podobě mediálních sdělení 

a jejich možným interpretacím. Literatura uvádí Entmanovu definici: „Rámovat 

znamená vybrat některé aspekty pozorované reality a udělit jim vyšší významnost 

v komunikovaném textu, a to způsobem podporujícím určitou definici problému, 

příčinnou interpretaci, morální hodnocení, a/nebo doporučení řešení popsané 

skutečnost“ (1993; cit. dle: Škodová a kol., 2008: 30). Na konceptu rámcování je tedy 

klíčový proces zasazení události do určitého kontextu, čímž je jí udělen jasný význam, 

přístupný konzumentům zarámovaných mediálních obrazů. Proces je velmi 

problematický a složitý, protože interpretace faktů a následně mediálních obsahů 

probíhá jak na úrovni producenta sdělení, tak na úrovni obsahu samého i jeho příjemce, 

nehledě na to, že na příjemce mají vliv mnohé vnější faktory jako již zmíněný přístup 

k médiím vůbec. Tento problém souvisí také s teorií preferovaného čtení, tedy 

přítomností výkladových, kulturně podmíněných schémat
18

 ve veřejné sféře. To 

v důsledku znamená, že na rámce lze pohlížet minimálně dvojím způsobem – jako  

na mediální, externí rámce, součást zpravodajského diskursu, nebo jako individuální, 

                                                 
17

 V celé práci užívám v různých obměnách vždy jako synonyma dva pojmy: rámcování a rámování 

události. V odborné literatuře lze vyhledat obě verze, záleží na konkrétním překladu anglického 

ekvivalentu framing do češtiny. Tento výraz lze přeložit jako rámování (mediálního) obrazu  

i propůjčování rámců (mediálnímu) sdělení, vždy však znamená totéž. 
18

 Synonymem kulturního schématu může v tomto smyslu být pojem (kulturní) stereotyp, jak s ním 

pracuje sociologie: „Pojem zavedl americký novinář Walter Lippman v roce 1922, když upozornil na 

existenci určitých ustrnulých představ ve vědomí lidí, obvykle, i když ne výhradně, přejímaných z jiných 

zdrojů, než je vlastní sociální zkušenost. Tyto představy hrají významnou úlohu jako předem daná 

schémata vnímání, uvažování a hodnocení nových jevů.“ (Linhart, Vodáková a Klener, 1996: 1230). Fakt, 

že producenti mediálních sdělení spoléhají na existenci těchto stereotypů, které mohou být významným 

faktorem, ovlivňujícím jak způsob subjektivního uspořádávání skutečnosti, tak veřejné mínění, tvoří 

základ teorie preferovaného čtení. 
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interní rámce na úrovni jednotlivce a jeho přemýšlení o předkládaném zpracování 

události (Pan, Kosicki, 1993; cit. dle: Tabery in Škodová a kol., 2008: 31). 

Co se týče zmíněného vztahu obou přístupů, tedy nastolování agendy a rámcování, 

jsou podle McCombse propojené tak, že nastolování agendy druhého stupně,  

tj. nastolování agendy atributů v sobě koncept rámcování zahrnuje. V jeho pojetí jsou 

totiž rámce chápány právě jako atributy objektů, kdy způsob rámcování přiřazuje 

vybraným atributům objektu určitou míru důležitosti. „Ovšem ne všechny atributy jsou 

rámce. Pokud je rámec definován jako dominantní perspektiva pohledu na objekt – 

všudypřítomný popis a charakterizace objektu – pak je užitečné jej vymezit jako zvláštní 

typ atributu“ (McCombs, 2009: 134). McCombs dále rámcům připisuje určité gestalt
19

 

kvality. Stručně řečeno jsou rámce určité organizační principy, které v sobě zahrnují 

vybrané atributy objektu a upřednostňují je tak oproti jiným, jež zcela opomíjejí nebo 

alespoň upozaďují. Tímto způsobem rámcované zpravodajství nabízí příjemci pouze 

omezenou, vybranou podobu sdělení. 

Koncept rámcování je relevantním východiskem pro mou práci, protože se 

v analytické části jedná právě o otázku udělení významnosti některým atributům 

konfliktu v Afghánistánu, přičemž atributy konfliktu se zde rozumí jeho násilné  

a nenásilné aspekty a udělením významnosti zas rozsah sdělení, který těmto jednotlivým 

atributům média věnovala. Soustředěním na některé aspekty konfliktu by periodika 

zřejmě nastolila specificky zarámovaný problém, což by mohlo vést k nastolení agendy 

druhého stupně ve veřejné sféře, tedy ovlivnit vnímání konfliktu a přemýšlení o něm 

v mezích mediálně určených rámců. V mém případě je předmětem analýzy pouze 

externí rámcování události, nikoliv charakteristika dopadu na veřejnost. 

  

                                                 
19

 Gestalt je psychologický termín přejatý z německého jazyka, znamená tvar, formu jako celek, který 

není jen pouhou sumou součástí. Pojem gestalt tvoří jádro tvarové psychologie, která je „směr založený 

na celostním chápání psychických dění; nadřazenost celku nad částmi; psychické obsahy nevznikají 

složení prostorových nebo časových částí, ale ze zážitku jako celku podle tvarových zákonů“ (Hartl, 

Hartlová, 2009: 179, 485). Lze tedy říci, že podle McCombse je rámcovaná událost celkem, který také 

celostně vnímáme tak, jak je nám podán. 
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3.4 Výzkum Iyengara a Simona 

Základním metodologickým a teoretickým podkladem pro vypracování analytického 

postupu je zde kromě výzkumu Galtunga a Rugeové (1965) analýza, kterou provedli 

Shanto Iyengar a Adam Simon. V roce 1993 ji publikovali pod názvem News Coverage 

of the Gulf Crisis and Public Opinion – A Study of Agenda-Setting, Priming and 

Framing (Zpravodajství o válce v Zálivu – Výzkum nastolování agendy, vypichování  

a rámcování). Předmětem jejich výzkumu byly tři druhy mediálních efektů, a sice 

agenda-setting, priming (vypichování)
20

 a framing (rámcování). Předpokládali, že média 

publikují výpovědi vybraných (vládních) informačních zdrojů, čímž lze působením 

zmíněných efektů u veřejnosti docílit legitimizace vládní perspektivy v průběhu krize 

v Zálivu. Iyengar a Simon testovali hypotézy založené na předpokladu, že ti 

respondenti, kteří jsou vlivu televizního zpravodajství pravidelně vystaveni, označí krizi 

v Zálivu a s ní spojené kroky USA jako hlavní národní problém a zároveň  

se přikloní spíše k možnosti vojenské než diplomatické odezvy (Iyengar, Simon, 1993). 

Co se týče této části výzkumu, věnovali se autoři rámcování, které dělí na dva druhy: 

1. Epizodické 

2. Tematické zpravodajské rámce 

Epizodické rámce zpravodajství v určité podobě předpokládám i pro svou analýzu 

tisku, ačkoli v práci využívám vhodnější terminologii podle McCombse. Na rozdíl  

od rámců tematických, které jsou označením pro obsáhlejší zpracování zpravodajství, 

zaměřené na téma jako takové (které explicitně zmiňuje historické pozadí, politickou 

diskusi či možné důsledky jednání politiků), se epizodické rámce naopak obvykle 

zaměřují na specifické, jednorázové události a zmiňují příklady ze života konkrétních 

osob (Iyengar, Simon, 1993: 371). Iyengar a Simon provedli rozsáhlou analýzu účinků 

mediálních sdělení a k verifikaci hypotéz použili celkem tři zdroje, a sice výzkumy 

veřejného mínění Gallupova ústavu, vlastní kvantitativní obsahovou analýzu náhodně 

vybraných zpravodajských relací a celostátní průzkumy volebních preferencí. 

Porovnáním výsledků potvrdili testované hypotézy, i když připouštějí, že zkoumané tři 

                                                 
20

 Priming neboli vypichování určitého tématu je důležitým konceptem, přímým důsledkem nastolování 

agendy. Je spojením mezi významností objektu (tématu) a názory členů publika, konkrétně má možnost 

ovlivnit směřování jejich názorů například vůči jiným příbuzným tématům (Tabery in Škodová a kol., 

2008: 37). 
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mediální efekty nejsou zdaleka jedinými svého druhu, a že média nejsou ani jedinými 

možnými faktory vlivu na veřejné mínění obecně. 

Analýza Iyengara a Simona vhodně ilustruje dopady epizodického zdůrazňování 

určitých aspektů témat (pro tuto část jejich analýzy by ve výzkumu nastolování agendy 

podle McCombsova pojetí byl ekvivalentem výzkum nastolování agendy druhého 

stupně, tj. výzkum nastolování agendy atributů-rámcování) a je důkazem, že mezi 

(epizodickým) rámcováním událostí a změnou veřejného mínění vztah existuje. 

Z výsledků analýzy zpravodajství o krizi v Zálivu a následného dotazníkového šetření 

totiž skutečně vyplynulo, že lidé více vystavení televiznímu zpravodajství, jehož rámce 

jsou téměř výhradně epizodického charakteru, upřednostňovali v dotazníku spíše 

vojenskou, násilnou odezvu Spojených států na krizi, než nabízené diplomatické 

alternativy řešení situace. Z toho lze odvodit závěr relevantní pro zakotvení mé vlastní 

analýzy, a sice že rámcování pomocí jednoznačných, (v mém případě „negativních“) 

událostí je v kontrastu k zaměření na obecný vývoj situace minimálně jedním z faktorů, 

podněcujících ve veřejné sféře také jednoznačné („negativní“) názory na věc. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

4 Výzkumný problém 

Předmětem analýzy vybraných českých deníků jsou sdělení týkající se přímo nasazení 

jednotek naší armády v Afghánistánu. Účelem projektu je zjistit, jak je formován 

mediální obraz nasazení AČR v konfliktu v Afghánistánu, přičemž důraz je kladen na 

výběr zpráv a rozsah těchto sdělení v rámci vymezených období. Cílem je získat 

představu o objemu zpráv, které jsou události věnovány, a také zjistit, zda jsou některé 

body časové osy nasazení AČR v Afghánistánu z hlediska pozornosti deníků 

atraktivnější, zda jim věnují větší prostor. Pokud z výsledků analýzy vyplyne, že se 

periodika na „negativní“ atributy události zaměřují podstatně více, pak v interpretační 

části závěru práce na základě teoretických východisek analýzy posoudím možné důvody 

takového postupu novinářů, kdy dochází v rámci jedné dlouhodobé události ke kolísání 

rozsahu zpráv. Předpokládám podle analýzy Iyengara a Simona (str. 19-20), že 

epizodické rámcování události má dopad na veřejné mínění a dále v analýze vycházím 

již téměř výhradně z teorie zpravodajských hodnot, jak ji formulovali Galtung  

a Rugeová (str. 12-13), kterou považuji za vysvětlení upřednostňování „negativních“ 

atributů události (zde úseků trvání konfliktu) v mediální produkci. 

Aby bylo zcela zřejmé, na kterou část mediální komunikace se v projektu 

zaměřuji, je zde vhodné uvést, na jaké úseky se obvykle dělí. Odborná literatura uvádí 

například Laswellův model mediální komunikace. Je poměrně zjednodušený, 

strukturovaný v pěti bodech: Komunikátor produkuje sdělení, mající určitý obsah, a toto 

sdělení se skrze nějaký informační kanál (médium) dostává k příjemci vždy 

s konkrétním účinkem (cit. dle: Vybíral, 2000: 19). Přestože model zcela opomíjí otázku 

motivace sdělení (kterou pro účely této práce vynahrazuji právě konceptem 

zpravodajských hodnot, str. 12-13), je pro ilustraci dostačující. Předmětem mého 

projektu je analýza na úrovni obsahu sdělení se zaměřením na jeho rozsah v různých 

obdobích konfliktu, zatímco ostatní složky mediální komunikace ponechávám stranou. 

Ve formulaci konkrétního výzkumného problému vycházím z pojetí 

zpravodajství podle Galtunga a Rugeové, kteří formulovali zde stěžejní zpravodajskou 

hodnotu negativity, již definují pomocí čtyř faktorů: frekvence, jednoznačnosti, souznění 
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a neočekávanosti. Jedná se podle nich o události jednorázového, neočekávaného  

a krátkodobého charakteru, které publikum spíše vnímá jako „negativní“ (například 

autonehoda, vražda) a které odpovídají profilu „dnešního běžného“ zpravodajství, jež 

zřídkakdy vyznívá „pozitivně“
21

 (Galtung, Rugeová, 1965: 69-70). Také se právě tyto 

události stanou součástí zpravodajství jako výrazné zlomové body vývoje spíše, než aby 

média poskytovala nějaký průběžný výklad vývoje událostí, aniž by se zaměřovala 

pouze na některé (ty „negativní“) z nich. Tato teorie je přímým podkladem pro 

formulaci výzkumné otázky a hypotéz pro výzkum. Na jejím základě předpokládám, že 

se deníky budou události více věnovat v těch etapách konfliktu, kdy z hlediska 

pozornosti ČR docházelo k výraznějším změnám situace a dále také v dobách zvýšené 

hrozby ozbrojených střetů, čímž zřejmě nejen nastolí toto téma jako významné (teorie 

agenda-setting, str. 14-17), ale zaměřením na „negativní“ aspekty nasazení AČR 

v Afghánistánu také propůjčí mediálnímu obrazu události „negativní“ rámec, čímž 

prakticky naruší jeho vyváženost. Takové narušení, jak již bylo zmíněno, může mít 

významný vliv na veřejné mínění. 

Důvody, potvrzující tendenci mediální produkce tíhnout k publikování sdělení 

„negativního“ charakteru formuloval také Jürgen Wilke, který navázal na výsledky 

výzkumu Galtunga a Rugeové. Situaci charakterizuje čtyřmi možnými vysvětleními: 

1. „Negativní události lépe odpovídají frekvenčnímu
22

 kritériu než události 

pozitivní, které zpravidla potřebují ke svému vzniku mnohem více času. 

2. Negativní události jsou jednoznačné, což znamená, že při označení dané zprávy 

za negativní existuje větší shoda. 

3. Negativní události jsou konsonantní, což znamená, že u mnoha lidí odpovídají 

jejich obrazu světa. 

4. Negativní události se na rozdíl od pozitivních objevují nečekaně a náhle.“ 

(1984; cit. dle: Kunczik, 1995: 123) 

Vyváženým mediálním obrazem události mám zde na mysli situaci, kdy by si 

rozsah zpráv z období relativního klidu v afghánském konfliktu a těch z doby zvýšené 

hrozby ozbrojených střetů alespoň přibližně odpovídaly, tedy jakousi ideální podobu 
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 Ekvivalentem těchto jednorázových události s „negativními“ atributy jsou ve výzkumu Iyengara  

a Simona epizodické rámce (str. 19). 
22

 Všechna kritéria, která spojuje se zpravodajskou hodnotou negativity, užívá Wilke ve stejném smyslu 

jako Galtung a Rugeová (str. 13). 
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průběžného, „neutrálního“, zpravodajství o vývoji událostí. Vyvážený výsledek analýzy 

by se dal očekávat za předpokladu, že by vybraná periodika splnila problematický 

požadavek objektivity, který je zakotven nejen v odborné literatuře či veřejném mínění, 

ale také v tiskovém zákoně. 

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (46/2000 Sb.) ze dne 22. února 2000
23

, tj. tiskový zákon, 

ukládá v § 4a povinnost ohledně obsahu sdělení v periodickém tisku územního 

samosprávního celku (za obsah nese odpovědnost vydavatel) poskytovat „objektivní  

a vyvážené“ informace a poskytovat přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 

vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto 

územního samosprávného celku. Jedná se o příklad jasného požadavku objektivity 

médií, zakotveného v tiskovém zákoně zejména proto, aby nedocházelo k politickému 

stranění periodik. Definici této objektivity se zákon ovšem nevěnuje. Obdobné 

požadavky na veřejnoprávní média kladou také Zákon o České tiskové kanceláři, Zákon 

o České televizi a Zákon o Českém rozhlase (MK ČR, © 2007). 

Přestože se na mediální produkci požadavek objektivity klade neustále z různých 

směrů, zůstává problematickým a je považován spíše za jakýsi nedosažitelný ideál než 

za (psané či nepsané) pravidlo a kritérium „dobrého zpravodajství“. Literatura uvádí 

různé postoje a členění těchto požadavků, někde se uvádějí normativní požadavky 

objektivity, nestrannosti, vyváženosti a informační přesnosti v jedné rovině (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 128). Jinde se ovšem, což je pro účely mého výzkumu přesnější  

a vhodnější, uvádí spíše než problematická objektivita, požadavek informační kvality 

sdělení či obecněji profesionality, přičemž kromě např. věcnosti, aktuálnosti či 

srozumitelnosti, je právě vyváženost obsahu jedním z kritérií jeho kvality (Hagen in 

Schulz a kol., 2011: 53). Lutz Hagen ve svém zpracování uplatňuje na zpravodajství 

kritérium vyváženosti v podobě rovnoměrného zastoupení politických alternativ sdělení. 

Píše zejména o možnosti kvantitativního měření hodnotových postojů novinářů či jejich 

informačních zdrojů, přičemž klade důraz na problematickou povahu konceptu 

vyváženosti, jejíž měření je mnohem obtížnější, než je tomu například u kritérií věcnosti 

či srozumitelnosti (tamtéž: 62-63). Pro posouzení vyváženosti mediálních obsahů se 

často používá metoda kvantitativní obsahové analýzy, protože pro vyváženost je 
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Uvedená legislativní opatření jsou dostupná na webových stránkách Ministerstva kultury ČR (MK ČR, 

© 2007). 
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důležitá zaprvé otázka výběru (kdo a co se ve zprávě objevuje), zadruhé možnosti 

propojení subjektů s určitými přímými či nepřímými pozitivními či negativními 

asociacemi, což jsou poměrně dobře kvantifikovatelná kritéria (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 133). 

Teoretický požadavek informační kvality, potažmo vyváženosti mediálních 

obsahů ve svém výzkumu tedy aplikuji na zpravodajství o nasazení Armády ČR 

v zahraniční operaci v Afghánistánu. Konkrétně se jedná o vyváženost zpravodajství 

v průběhu konfliktu a případné zaměření tisku na dílčí události. Na základě zmíněného 

konceptu o zpravodajské hodnotě negativity lze předpokládat, že se periodika zaměří  

na „negativní“ sdělení, a to pravděpodobně ze zištných důvodů („negativní“  

a emocionálně náročnější mediální sdělení mají zpravidla větší komerční úspěch u své 

cílové skupiny čtenářů, čehož zcela zřejmě ve své komunikaci využívají například 

bulvární deníky, pravidelně se umisťující na předních pozicích statistik o čtenosti 

periodického tisku).  

4.1 Výzkumná otázka 

Miroslav Disman rozlišuje dva možné stupně formulace hypotéz a tohoto dělení se 

držím i ve své práci. Jedná se o hypotézu obecnou a soubor hypotéz pracovních (2011: 

75-91). Hypotézu obecnou neboli vstupní nelze podle Dismana bezprostředně 

verifikovat, je jakýmsi uvedením do problému, vymezením oblasti zájmu. Oproti tomu 

hypotézy pracovní již problém formulují do podoby předpokládaných závislostí mezi 

dvěma proměnnými, což umožňuje analýzou otestovat jejich pravdivost. 

Výzkumnou otázku lze formulovat takto: 

Věnují vybrané celostátní deníky (str. 29) v souvislosti s teorií 

zpravodajských hodnot větší prostor nasazení AČR v Afghánistánu 

v dobách vyšší hrozby ozbrojených střetů, tedy spíše bojovým než 

nenásilným činnostem příslušníků AČR, a předkládají tak čtenářům 

„negativní“ rámec události? 
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4.2 Hypotézy 

H1: V březnu 2004 a v únoru 2008
24

 bude ve všech periodikách znatelný nárůst 

objemu zpráv věnovaných nasazení AČR v Afghánistánu (článků – viz 

kódovací jednotka, str. 33 – bude jednak více a budou také delší
25

) oproti 

ostatním sledovaným obdobím a tyto zprávy budou spíše než v ostatních 

obdobích alespoň úvodem umístěny na titulní straně periodika. 

H2: V březnu 2004 a v únoru 2008 budou články ve všech periodikách doplněné 

aktuálními fotografiemi z místa konfliktu častěji (budou v alespoň o 25 % 

větším počtu článků) než v ostatních obdobích. 

H3:  V březnu 2004 a v únoru 2008 bude ve všech periodikách znatelný (alespoň 

o 25 %) nárůst publicistických a čtenářských příspěvků
26

 oproti ostatním 

obdobím. 

Všechny hypotézy jsou založeny na teorii zpravodajských hodnot. Lze 

předpokládat, že větší rozsah zpráv v období zvýšené hrozby ozbrojených střetů bude 

mít za následek častější doplnění článků aktuálními fotografiemi z místa konfliktu  

za účelem zvýšení dramatičnosti zpráv a atraktivity deníků. Kromě toho by se 

zvýšeným zájmem médií měl souviset zvýšený zájem publika, jehož národa se událost 

bezprostředně týká. Tudíž je také pravděpodobné, že se v denících budou v takových 

obdobích častěji objevovat publicistické příspěvky z řad redaktorů i příspěvky 

čtenářské, hodnotící či alespoň komentující aktuální situaci. 
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 Obecně předpokládám, že období nasazení vojenských složek do operace v Afghánistánu budou 

s ohledem na zvýšení rizika ozbrojených střetů mediálně atraktivnější než období výjezdu polní 

nemocnice, civilních složek či ukončení činnosti jednotek (str. 32). 
25

 V případě kritérií zahrnutých v hypotéze č. 1 se tedy porovnávají tři proměnné (celkový počet článků, 

počet článků delších než čtvrtina strany periodika a počet článků, které jsou alespoň úvodem umístěny  

na titulní straně periodika) s hodnotami jejich aritmetického průměru za všechna sledovaná období. 

Předpokládám u všech těchto kritérií v březnu 2004 a v únoru 2008 alespoň 25 % nárůst oproti 

průměrným hodnotám. Stejný postup uplatňuji při verifikaci hypotéz č. 2 a 3. 
26

 To znamená, že články budou častěji zařazené v rubrikách věnovaných publicistice a také budou spíše 

autorské (ať už od redaktorů či čtenářů) než převzaté z ČTK nebo kombinované (převzaté částečně). 
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5 Výzkumná strategie  

V literatuře dostupné k výzkumům nastolování agendy a rámcování se uvádějí různé 

možnosti, co se týče volby metody. Obecně se píše o postupném přesunu zájmu od 

kvantitativních ke kvalitativním šetřením. Zároveň se jedná o přesun od deskriptivních 

výzkumů nastolování agendy objektů (témat, prvního stupně) k výzkumům agendy 

atributů (rámcování, druhého stupně). Předmětem zájmu této analýzy jsou atributy 

konfliktu v Afghánistánu, kterými se zde rozumí obsahové zaměření na určité fáze 

konfliktu (viz výše), postup volby metody je tedy svým způsobem specifický a je nutné 

provést určitou analýzu doporučení odborníků. Přestože se pro obdobné účely obvykle 

volí kvalitativní metoda, jak vyplývá ze zmíněného přesunu zájmu, není tato volba nijak 

předepsaná. Pro mou analýzu je podstatné zejména to, že se uvádí, že deskriptivní 

kvantitativní přístupy typické pro analýzy prvního stupně jsou „vždy základem pro 

jakékoli bádání v této oblasti“ (tzn. například pro sociologické a psychologické 

výzkumy agendy druhého stupně; Červenka in Škodová a kol., 2008: 48). „Tradiční 

výzkum mediální agendy tedy zkoumá jen množství zpráv (příspěvků) k danému tématu, 

případně jejich rozsah, nikoliv obsah příspěvků“ (Trampota, tamtéž: 41). Ambicí tohoto 

projektu je právě taková „základní“ analýza obsahové podoby sdělení, rozsahu textu, se 

zájmem o možnosti rámcování události. Mnohem složitější by byla volba metody 

například v případě pozorování novinářské práce přímo v redakci periodik, výzkumu 

účinků mediálních sdělení na adresáty nebo průzkumu veřejného mínění (syntézu 

posledních dvou jmenovaných přístupů provedli ve své analýze zpravodajství o válce 

v Zálivu Iyengar a Simon, str. 19-20). Časové a rozsahové limity zpracovávání 

bakalářské práce ovšem výzkum takového rozsahu provést nedovolují. Zvolila jsem 

metodu kvantitativní obsahové analýzy pro její vysokou reliabilitu (viz dále) a 

vzhledem k úmyslu testovat předem stanovené hypotézy. Uvádí se, že tuto metodu jako 

první formuloval americký behaviorista Bernard Berelson ve své práci Content Analysis 

in Communication Research vydané v roce 1952. 
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5.1 Kvantitativní obsahová analýza 

„Obsahová analýza je kvantitativní, objektivní analýza sdělení jakéhokoliv druhu. 

Obsahová analýza se může zabývat právě tak obsahem sdělení jako jeho formou, 

autorem i adresátem takového sdělení.“ (Disman, 2011: 168). Označuje se také jako 

„tradiční nástroj zkoumání mediálních obsahů“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 103).  

Zjednodušeně řečeno se kvantitativní metody výzkumu obecně zakládají  

na deduktivních postupech, kdy formulaci hypotéz předchází ujasnění teoretického 

problému. Následuje sběr dat a analýza samotná, tedy potvrzení či vyvrácení 

pravdivosti hypotéz, které se zakládají na předpokladu souvislostí mezi předem 

stanovenými proměnnými (Disman, 2011). V případě kvantitativní obsahové analýzy 

tedy po formulaci hypotéz následuje výběr vzorku, operacionalizace v podobě definice 

proměnných a jejich kategorií, sběr dat, kódování jednotlivých proměnných, analýza 

dat, verifikace hypotéz a vyhodnocení výzkumu. K analýze většího objemu získaných 

dat a následnému statistickému zpracování lze použít software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), pro účely této práce a zvolený objem materiálu je to 

ovšem zbytečné (aby nedošlo ani k zbytečnému nabytí rozsahu práce a přehlcení 

tabulkami, uvedu v kapitole věnované verifikaci hypotéz pouze dílčí výsledky, 

kompletní seznam kódovaných článků či kódovací arch jsou k dispozici v závěru práce, 

str. 53 a příloha č. 3, str. 62). 

Výhody kvantitativního výzkumu spočívají ve vysoké strukturovanosti jasně 

kvantifikovatelných výsledků. Při správné definici všech proměnných (v případě 

rozsáhlejšího výzkumu také při důsledném proškolení kódovačů) jsou výsledky 

výzkumu poměrně jasně ověřitelné, jinými slovy je výzkum vysoce reliabilní – jeho 

závěry jsou stejné, chopí-li se instrukcí jiný badatel, případně skupina výzkumníků, a 

provedou-li analýzu znovu, klidně na odlišně konstruovaném vzorku. Jak bylo 

naznačeno, kvantitativní metody umožňují analyzovat výrazně větší objemy dat než 

alternativní kvalitativní metody. 

Je pravda, že ani v kvantitativní obsahové analýze se nelze vyhnout problému 

transformace a redukce dat či interpretačním schopnostem a intencím autora. Jak 

upozorňuje Červenka, subjektivita se ve výzkumech mediálních sdělení projevuje nejen 

na úrovni autora výzkumu, ale také na úrovni příjemce sdělení, jehož názory jsou 
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součástí veřejné agendy, kterou Červenka považuje za velmi svébytný fenomén
27

  

(in Škodová a kol., 2008: 48). Zde se prvky subjektivity projevují již na samém počátku 

výzkumu, při formulaci výzkumného problému, výběru metody a vzorku, které všechny 

závisí na zájmech konkrétního výzkumníka. Operacionalizaci proměnných lze přičíst 

určitou subjektivitu, která se projevuje ve výběru proměnných, jejich formulaci, 

označení i seřazení. Každý krok výzkumu do určité míry podléhá záměrům svého 

autora. Zde eliminuji prvky subjektivity volbou vysoce strukturované metody 

kvantitativní obsahové analýzy a uváděním všech teoretických východisek, aby bylo 

možné důsledně odůvodnit a popsat každý krok analýzy, která by v opačném případě 

nebyla dostatečně reliabilní a ztratila tak veškerou výpovědní hodnotu.  

 V tomto výzkumu má verifikace hypotéz vypovědět o rámcování události,  

tj. o vyváženosti zpravodajství. Požadavek vyváženosti zpravodajských žánrů je 

problematický, přesto existují metody, které lze na takový výzkum aplikovat: 

„Velmi často se pro posouzení tohoto kritéria využívá kvantitativní obsahová analýza. 

Vyváženost může být měřena jako interní vyváženost v rámci jedné zprávy, nebo jako 

vyváženost v rámci většího celku (…) Nejčastěji užívanou metodou zkoumání vyváženosti 

je posuzovat, zda mediálně zpracované akce, události, nebo fakta odrážejí příznivě nebo 

nepříznivě jednu ze stran, pozic, nebo politických uskupení kontroverzního tématu“ 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010: 133).  

 Pokud bych měla shrnout teorii o vhodném metodologickém přístupu, je 

v případě této analýzy znatelná mnohost přístupů i terminologie. Jedná se o analýzu 

rámcování neboli nastolování agendy druhého stupně neboli agendy atributů. Pod 

všechny tyto pojmy lze předmět analýzy zahrnout, a jak vyplývá z této kapitoly  

o výzkumné strategii, je kvantitativní obsahová analýza hojně doporučovanou metodou 

tohoto druhu výzkumu, ať už jej autoři nazývají jakkoliv.   
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 Argumentace tohoto typu je obvykle základem kritiky výzkumů veřejného mínění spojených  

s hledáním kauzálních vztahů mezi veřejnou a mediální agendou. Takový kritický přístup lze samozřejmě 

aplikovat i na výzkumy Galtunga a Rugeové či Iyengara a Simona (str. 12 a 19). 
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6 Kódovací kniha 

6.1 Výběr vzorku (analyzované zdroje) 

Projekt je omezen na analýzu tištěných médií s denní periodicitou, konkrétně tří 

nejčtenějších
28

 deníků. Důvodem pro takový výběr vzorku je dobrá dostupnost tištěných 

médií, která jsou ve spolehlivých archivech (povinný výtisk např. v Národní knihovně  

a Městské knihovně v Praze). Na základě statistik o čtenosti také (po vzoru hypotéz, jak 

je formulovali a potvrdili Iyengar a Simon, str. 19) předpokládám, že čím větší je 

čtenářská základna, tím výraznější je dopad na veřejné mínění, které je souhrnem 

názorů všech (nejen) čtenářů. Z aktuálního žebříčku nejčtenějších deníků v České 

republice za rok 2013 jsou úmyslně vynechány bulvární tituly jako Blesk, Aha! či Sport, 

které sice splňují kritérium denní periodicity a pravidelně obsazují přední příčky 

žebříčků odhadované čtenosti, ale jejich tematické zaměření, tendence události 

dramatizovat a barvitý způsob práce s jazykem a znaky by mohly výsledky výzkumu 

zkreslit. U deníků tohoto typu jsou komerční záměry z grafického a textového 

zpracování události snadno odvoditelné, o snaze splňovat požadavek vyváženosti 

zpravodajských sdělení můžeme v jejich případě pochybovat
29

.  

Sledovaná periodika tedy jsou: 

 Mladá fronta Dnes (pražské vydání) 

 Právo (vydání pro Prahu a střední Čechy) 

 Lidové noviny (pražské vydání) 

Všechny deníky zahrnuté do analýzy, vycházejí šestkrát týdně kromě neděle 

 a státních svátků. Do analýzy v rámci sledovaných období zahrnuji vždy všechna 

vydání včetně sobotních, ovšem bez jakýchkoli (i pravidelných) příloh, tedy pouze 

zpravodajské a publicistické rubriky, které jsou součástí periodik každý den. 
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 Dle aktuálních údajů, vyplývajících na konci roku 2013 z výzkumu odhadů čtenosti tisku MEDIA 

PROJEKT, měla MF Dnes 797 000, Právo 333 000 a Lidové noviny 194 000 čtenářů (Median, prosinec 

2003; viz příloha č. 2, str. 61). 
29

 Dalším důvodem vyloučení bulvárního tisku z analýzy je skutečnost, že reportéři deníků tohoto druhu 

do Afghánistánu spolu s příslušníky AČR nevyjížděli. Tuto informaci mi poskytl vedoucí práce  

pplk. Mgr. Foltýn, který se osobně několika afghánských misí účastnil. 
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6.2 Velikost vzorku (analyzované období) 

Pro analýzu je zde z časové osy operace (MO ČR a AČR, aktualizováno: 19. října 2013)
 

vybrán vzorek technikou účelového výběru, která „je založena pouze na úsudku 

výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno, a o tom, co je možné pozorovat (…). 

Účelový výběr nám téměř nikdy neumožní nějakou opravdu širokou generalizaci našich 

závěrů (…)“ (Disman, 2011: 112). Z hlediska pozornosti ČR je vytipováno několik 

výrazných období (vždy celý kalendářní měsíc), jež odpovídají době začátku či konce 

plnění konkrétních úkolů, tedy období zásadních změn v organizaci a nasazování nebo 

střídání jednotek naší armády v Afghánistánu. Předpokládám, že takto vymezené úseky 

by měly být z hlediska pozornosti žurnalistů i veřejnosti nejatraktivnější
30

, takže se  

ve zkoumaných periodikách objeví větší množství materiálu vhodného pro výzkum.  

Velikost vzorku je zvolena účelovým výběrem, aby bylo množství materiálu 

vhodné pro rozsah práce a kvůli předpokládanému zaměření deníků na níže jmenované 

konkrétní události (předpoklad založený na teorii zpravodajských hodnot, str. 12). 

Předmětem analýzy je posouzení vyváženosti zpravodajství mezi těmito událostmi. 

Předpokládám sice, že se periodika zaměřují na výraznější změny v průběhu konfliktu, 

ale i v rámci takového zpravodajství by měla splňovat požadavek vyváženosti obsahu. 

Dalo by se tedy říct, že předmětem analýzy je posouzení vyváženosti obsahu, který je 

v důsledku působení zpravodajských hodnot vlastně a priori nevyvážený. S užitím 

McCombsovy terminologie tedy předpokládám již nastolenou mediální agendu objektů 

(témat) a věnuji se dále analýze agendy atributů (rámcování). Tématem analýzy jsou 

vybrané události jako atributy konfliktu (kterými se zde rozumí bojová či mírová 

činnost jednotek AČR). 

Na tomto místě je vhodné uvést stručnou charakteristiku již zmíněných (str. 7) 

nejdůležitějších misí a projektů, kterých se AČR v rámci zahraniční operace 

v Afghánistánu účastnila, a kterých se analýza týká. Jedná se o účast v operaci Trvalá 

svoboda a vyslání provinčního rekonstrukčního týmu. Vzhledem k tomu, že v práci 

nevyužívám přepisy rozhovorů s účastníky operace nebo podobné zdroje, přiblížím 

činnost jednotek Armády ČR v Afghánistánu přímou citací Návrhu usnesení Poslanecké 
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 Podle teorie zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové se „dobrou zprávou“ stane spíše „nečekaná, 

vzácná událost“ (Galtung, Rugeová, 1965: 67). Z průběhu konfliktu jsou tedy vybrány takové události 

jednorázového charakteru, o které se bude zpravodajství pravděpodobně zajímat podrobněji. 
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sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu působení sil a prostředků 

Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008
31

, ve kterém jsou 

zmíněné operace charakterizovány následovně: 

„Operace Trvalá svoboda je vojenskou reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001. 

Vychází z rezoluce RB OSN č. 1373 ze dne 28. září 2001. Primárním cílem operace je 

zničení teroristů a jejich podporovatelů. Vojenské akce v rámci protiteroristické operace 

„Trvalá svoboda“ byly zahájeny v Afghánistánu dne 7. října 2001. Do této operace se 

v letech 2004 a 2006 zapojila vysláním jednotky speciálních sil také ČR. (…) PRT jsou 

uskupení obsahující vojenský prvek k zajištění bezpečnosti a civilní specialisty na obnovu 

infrastruktury, hospodářství, správních a administrativních struktur apod. Spolupracují 

s nevládními organizacemi a místním obyvatelstvem“ (Návrh usnesení Poslanecké 

sněmovny, 2008: 7). 

Jedná se tedy o dvě formálně samostatné operace, přičemž Trvalá svoboda je 

primárně zaměřena na eliminaci teroristických a povstaleckých kapacit, kdežto ISAF 

má širší záběr obsahující kromě bojových operací i stabilizační prvky, jako je podpora 

státní správy, efektivního vládnutí a pozitivních vztahů s obyvatelstvem.  

Z citovaného úseku vyplývá, že období pro analýzu byla vybrána tak, aby se 

dotýkala jak primárně rekonstrukční, nebojové činnosti (PRT), tak i činnosti AČR, u níž 

existoval předpoklad použití síly nad rámec sebeobrany, např. standardní útočné 

operace za účelem „zničení teroristů a jejich podporovatelů“ během operace Trvalá 

svoboda.  

Rekonstrukční a rozvojová činnost civilních složek (zde polní nemocnice, PRT)  

a bojová činnost s cílem vyhledávat a eliminovat teroristické jednotky ukrývající se na 

území země (Trvalá svoboda, dílčím způsobem PRT, jehož součástí jsou jak vojenské, 

tak civilní složky armády) probíhají po celou dobu nasazení jednotek ISAF 

v Afghánistánu zároveň. V analýze předpokládám, že se zvýší nebezpečí hrozící našim 

armádním jednotkám v době, kdy vysílají bojové jednotky (tj. v březnu 2004 a v únoru 

2008) do míst se zhoršenou bezpečnostní situací (do jižních a východních provincií 

Afghánistánu). Právě tehdy by nasazení AČR mělo být na základě teorie 

zpravodajských hodnot pro tisk atraktivnější. Přestože se jedná o různorodé úseky, 

                                                 
31

 Relevantní část návrhu je součástí přílohy, viz příloha č. 4, str. 64-69. 
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kontinuita zpravodajství o celkovém průběhu události by s přihlédnutím na požadavek 

vyváženosti zpravodajských mediálních obsahů narušována být neměla. Na základě 

teorie zpravodajských hodnot a konceptu o převážně negativním zpravodajství (str. 21) 

ovšem lze předpokládat, že nastane situace přesně opačná (tisk se zaměří  

na „dramatičtější“ události), kterou lze v důsledku označit jako „negativní“ rámcování 

události.  

Vybraná analyzovaná období v chronologickém pořadí: 

Období Poznámka 

Duben 2002 

 Polní nemocnice 

Činnost polní nemocnice je sledována pouze 

v jejím počátku, byla totiž do Afghánistánu 

vyslána jako vůbec první jednotka AČR, 

ovšem její následné působení se již prolíná 

s aktivitou jiných vyslaných týmů a v tisku jej 

lze stěží vyhledat. 

 

Březen 2004 

 Operace Trvalá svoboda (Enduring 

Freedom) 

 

Září 2006 

 Poslední operace EF 

Operace byla definitivně ukončena v měsíci 

říjnu, kdy o ní média již neinformovala.  

V Afghánistánu tou dobou příslušníci 

jednotky AČR plnili již pouze logistické 

úkoly (stažení materiálu), které nebyly 

v přímé spojitosti s úkoly ISAF. 

Únor 2008 

 1. Provinční rekonstrukční tým 

(PRT) 

Větší část týmu (civilní složka) byla  

do Afghánistánu vyslána o měsíc později, 

média se ale věnovala především vůbec první 

(i když víceméně jen přípravné) fázi činnosti 

českého PRT, kdy byl do Afghánistánu vyslán 

vojenský kontingent. 

 

Únor 2013 

 Ukončení činnosti 10. PRT 

10. PRT svou činnost ukončil k 31. 1. 2013, 

média o události informovala následně 

v průběhu února. Definitivně činnost českého 

PRT ukončil až 11. PRT v červenci 2013, 

který stejně jako odsunový odřad speciálních 

sil v operaci Trvalá svoboda vykonával již 

pouze logistické úkony, nikoli úkoly přímo 

související s operacemi ISAF. 
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6.3 Kódovací jednotka 

Kódovací jednotkou analýzy je jeden článek
32

 ve sledovaném periodiku, přičemž 

kritériem výběru jednotky je, zda se článek přímo týká nasazení AČR v Afghánistánu, 

zda takové jeho tematické zařazení vyplývá na první pohled z titulku, podtitulku či 

perexu článku, případně z obsahu samého. Je tedy nutné článek před zařazením  

do analýzy přečíst, pokud jeho zaměření není jasné již z titulku. Nasazením AČR se 

rozumí probíhající i případné a teprve diskutované zapojení do konfliktu (například 

téma jeho financování). Otázka nasazení AČR musí být v textu explicitně vyjádřena  

a měla by být jeho hlavním tématem, text by se této problematice měl věnovat většinou 

svého obsahu. To znamená, že analyzovány nejsou články, týkající se afghánského 

konfliktu obecně nebo články, ve kterých se případné/již probíhající nasazení AČR 

zmiňuje pouze okrajově (například několika větami, narážkou). Poměr zastoupení 

článků, odpovídajících kritériím pro kódování, a těch ostatních totiž není předmětem 

výzkumné otázky ani jedné z dílčích hypotéz, není tudíž nutné jej sledovat. Pro výběr 

článku jako kódovací jednotky není rozhodující žánrové zařazení, nýbrž pouze jeho 

obsah. Součástí analýzy se tak mohou stát jak publicistické příspěvky ve formě glos  

a komentářů, tak sdělení ze zpravodajské rubriky či reportáže z místa konfliktu  

i případná interview zaměřující se primárně na účast AČR v operaci v Afghánistánu, 

jsou-li součástí každodenních rubrik a nikoliv příloh periodika. Pro výzkum relevantní 

rozlišení žánrového zařazení kódovacích jednotek je ošetřeno v seznamu proměnných 

(str. 34). 

 Celkově bylo za těchto podmínek do analýzy začleněno 70 článků ze všech 

sledovaných periodik a období. 
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 Ač literatura označení „článek“ definuje jako: „1. v širším laickém pojetí jakýkoli materiál v novinách 

kromě zprávy; 2. v odborném pojetí samostatný žánr, obsahující jasné, věcné, srozumitelné a logické 

vysvětlení události nebo myšlenky, faktů i jevů.“ (Osvaldová, 2007: 45), je tento výraz k definici kódovací 

jednotky v celé práci užíván právě v prvním zmíněném, ne zcela odborném slova smyslu – tedy jako jasně 

ohraničený novinový útvar bez žánrového zařazení. 
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6.4 Seznam proměnných 

V tabulce uvádím seznam standardizovaných
33

 proměnných, vytvořený na základě 

teoretického východiska. Číselné znaky, které užívám k jejich označení, jsou nominální, 

nenesou žádný význam a nelze je nijak seřadit (s výjimkou proměnné D, kde jsou 

periodika seřazena na základě aktuálních údajů o čtenosti denního tisku). 

Proměnná  Kategorie Kód Poznámka 

A (KDY) 

Kdy článek vyšel? 

Datum ve formátu 

RRRRMMDD 

  

B (KDE1) 

Ve kterém periodiku 

článek vyšel? 

Mladá fronta Dnes 1 Deníky jsou řazeny podle aktuálních 

údajů o čtenosti (příloha č. 2, str. 61). Právo 2 

Lidové noviny 3 

C (KDO) 

Kdo je autorem 

článku? 

Zpráva převzatá z 

ČTK 

1 Ad Kombinace – nejčastěji fotografie 

převzatá z tiskové agentury a komentář 

či kombinace hodnot 1 a 2, tj. zpráva 

částečně převzatá z ČTK. 
Autorský článek 2 

Čtenářský příspěvek 3 

Kombinace 4 

Neuvedeno  5 

D (ZP/PUB) 

Je článek v rámci 

periodika součástí 

zpravodajství
34

? 

Ne 0 Ad Ne – znamená, že článek lze zařadit 

mezi žánry publicistické. 

Ad Jiné – například rozhovor. Ano  1 

Jiné  2 

E (KDE2) 

Kde je článek 

umístěn? 

Celý na titulní straně 

periodika  

1 Magazíny a jiné přílohy předmětem 

analýzy nejsou. 

Úvod na titulní 

straně periodika, 

pokračování uvnitř 

2 

Uvnitř periodika 3 

F (ROZ) 

Rozsah článku 

Krátký 1-24% 1 Procenta uvádějí přibližný podíl plochy 

článku (včetně připojených fotografií) 

na rozsahu celé jedné strany (dle 

formátu konkrétního periodika) 

nezávisle na případné ploše inzerce.  

 

Středně dlouhý 25-

49% 

2 

Dlouhý 50-99% 3 

Celá strana 4 

Více stran 5 

G (FOTO) 

Připojená fotografie 

Žádná 0 Nehraje roli autor fotografie, pouze to, 

zda je k článku vůbec nějaká připojena,  

a zda je aktuální. 
Ilustrační/z archivu 1 

Aktuální 2 

  

                                                 
33

 Standardizace „příznivě ovlivňuje reliabilitu, eliminuje některé zdroje chyb měření, hlavně 

subjektivnost záznamu.“ (Šťovíčková Jantulová, 2009/2010). 
34

 Využívám zde následujícího vymezení pojmů zpravodajství a publicistika: „Publicistika – (…) v užším 

smyslu pojmu činnost spojená se stanoviskem, objasňující události, situaci nebo myšlenky slovem, zvukem 

nebo obrazem v tisku, rozhlase, televizi i tzv. nových médiích (internetu). Na rozdíl od zpravodajství, kde 

se uplatňují především fakta, publicistika kromě informací obsahuje názor, hodnocení a subjektivní 

přístup, zahrnuje pojmy, soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický přístup, jejím výsledkem je 

poznání a eventuálně přesvědčení a získání recipienta.“ (Osvaldová, 2007: 164) 
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6.5 Analýza dat 

Do analýzy dat se zahrnují všechny sledované proměnné, jejichž předpokládané 

vzájemné vztahy jsou explicitně vyjádřeny v dílčích hypotézách, přičemž za účelem 

verifikace některých z nich je nutné analyzovat hodnoty, jichž nabývá hned několik 

proměnných najednou. 

Postup verifikace hypotéz užitý v této práci předvedu na příkladu jedné proměnné 

z hypotézy č. 1, která zní: 

V březnu 2004 a v únoru 2008 bude ve všech periodikách znatelný nárůst 

objemu zpráv věnovaných nasazení AČR v Afghánistánu (článků bude jednak 

více a budou také delší) oproti ostatním sledovaným obdobím a tyto zprávy 

budou spíše než v ostatních obdobích alespoň úvodem umístěny na titulní 

straně periodika. 

Pro verifikaci této hypotézy je nutno posoudit kromě celkových počtů kódovacích 

jednotek pro jednotlivá období také proměnné E a F, týkající se umístění a rozsahu 

zpráv. Vzhledem k tomu, že pro verifikaci všech hypotéz užívám stejný matematický 

postup, uvádím zde pouze příklad prvního kritéria z první hypotézy, tedy porovnání 

počtu článků vydaných ve všech sledovaných periodicích během všech sledovaných 

období. Co se týče dalších dílčích proměnných a hypotéz č. 2 a 3, uvedu již pouze 

výsledky verifikace a jejich interpretaci. 

Postup verifikace hypotézy: 

1. V kódovacím archu (viz příloha č. 3, str. 62-63) je v tomto případě potřeba 

sledovat hodnoty dvou proměnných v prvních dvou sloupcích (KDY a KDE1), 

abychom získali počty sledovaných článků v jednotlivých měsících pro každý 

deník zvlášť. Po sečtení sledovaných článků získáme následující údaje: 

 Duben 2002 Březen 2004 Září 2006 Únor 2008 Únor 2013 

Mladá fronta Dnes 7 4 3 1 1 

Právo 8 10 4 5 4 

Lidové noviny 10 6 4 2 1 
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2. Dále je nutno zaznamenat průměrné hodnoty pro jednotlivé deníky,  

tzn. průměrný počet kódovacích jednotek na jedno periodikum za všechna 

sledovaná období: 

Mladá fronta Dnes: 3,2 článku 

Právo:   6,2 článku 

Lidové noviny: 4,6 článku 

V posledním kroku verifikace hypotéz se již pouze ptáme, zda jsou hodnoty 

v březnu 2004 a únoru 2008 (v tabulce zvýrazněné tučným písmem) alespoň o 25 % 

vyšší, než průměrné hodnoty, zaznamenané v druhém bodě postupu. Tedy zda jsou 

v případě Mladé fronty Dnes vyšší nebo rovné 4 článkům, v případě Práva 7,75 článku 

a u Lidových novin 5,75 článku. Je tedy zřejmé, že toto kritérium splnily všechny 

sledované deníky, ovšem jen v období března 2004 (přičemž počet článků v Mladé 

frontě Dnes narostl právě o čtvrtinu a v Lidových novinách lze zaznamenat méně 

výrazný nárůst počtu článků proti Právu).  

Všechna periodika za březen 2004 a zároveň únor 2008, jak hypotéza předpokládá, 

kritérium ovšem nesplňují. Tato část hypotézy byla tedy analýzou dat vyvrácena. 

Obdobným postupem, tedy sledováním četnosti výskytu číselných znaků pro 

jednotlivé hodnoty proměnných, které jsou zapsané v kódovacím archu, a následnými 

jednoduchými výpočty, se lze dobrat k otestování zbylých kritérií potřebných 

k verifikaci první hypotézy, a dále také k verifikaci hypotéz č. 2 a 3. 
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7 Verifikace hypotéz 

H1: V březnu 2004 a v únoru 2008 bude ve všech periodikách znatelný nárůst 

objemu zpráv věnovaných nasazení AČR v Afghánistánu (článků bude jednak více 

a budou také delší) oproti ostatním sledovaným obdobím a tyto zprávy budou spíše 

než v ostatních obdobích alespoň úvodem umístěny na titulní straně periodika. 

Hypotéza vyvrácena. 

 Co se týče jednotlivých kritérií, tak v březnu 2004 je znatelný nárůst počtu 

článků oproti průměrné hodnotě alespoň o 25 % (dále jen „nárůst“, jelikož u všech 

hypotéz je předpokládán stejný vzorec, viz hypotézy, str. 25) ve všech denících (viz 

výše). V únoru 2008 počet zpráv ovšem tímto způsobem nevzrostl naopak ani v jednom 

z periodik. Nárůst počtu zpráv umístěných alespoň úvodem na titulní straně periodika je 

zřejmý v březnu 2004 zas pouze v případě Lidových novin, které splňují také kritérium 

nárůstu rozsahu sdělení, a to dokonce jak v březnu 2004, tak v únoru 2008. Nárůst zpráv 

delších než čtvrtina strany periodika lze v březnu 2004 zaznamenat také v Právu. 

 Všechna periodika tedy kritéria nesplňují, podíváme-li se ovšem na počet 

článků, je jejich nárůst oproti průměru v březnu 2004 znatelný (a to hlavně v Právu). 

Zejména Lidové noviny podle dílčích výsledků testování všech proměnných 

formulovaných v hypotéze č. 1 tendují k předpokládanému zaměření na události března 

2004 spíše než ostatní periodika. 

H2: V březnu 2004 a v únoru 2008 budou články ve všech periodikách doplněné 

aktuálními fotografiemi z místa konfliktu častěji (budou v alespoň o 25 % větším 

počtu článků) než v ostatních obdobích. 

Hypotéza vyvrácena. 

 Nárůst počtu článků doprovázených aktuálními fotografiemi z místa události (ať 

už agenturními nebo fotografiemi redakčních pracovníků) je v březnu 2004 znatelný 

pouze v Právu, v únoru 2008 zas pouze v Lidových novinách. Kritérium ovšem v obou 

obdobích a ve všech periodikách zároveň, jak předpokládá hypotéza č. 2, splněno 

nebylo. 
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H3: V březnu 2004 a v únoru 2008 bude ve všech periodikách znatelný (alespoň 

o 25 %) nárůst publicistických a čtenářských příspěvků oproti ostatním obdobím. 

Hypotéza vyvrácena. 

 Nárůst počtu článků, zařazených podle hodnot příslušné proměnné mezi 

publicistické příspěvky, je znatelný pouze v březnu 2004, a to jak v Právu, tak 

v Lidových novinách. Kritérium autorství článku, tj. nárůstu počtu článků, jejichž 

součástí nejsou zprávy převzaté z ČTK, splňují v březnu 2004 zas Mladá fronta Dnes  

a Právo. V únoru 2008 ovšem kritérium nesplňuje ani jedno periodikum, nárůst se tedy 

opět netýká všech periodik v obou obdobích zároveň a ani hypotézu č. 3 tedy nelze 

potvrdit. 
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7.1 Výsledky analýzy jednotlivých deníků 

Mladá fronta Dnes 

Podíváme-li se na dílčí výsledky verifikace hypotéz, je u Mladé fronty Dnes 

v porovnání s ostatními deníky znatelný jak postupný úpadek zájmu o událost jako 

takovou, tak celkově nižší počet článků, zařazených do analýzy vůbec. Deník tedy 

projevil nejmenší zájem o nasazení AČR v Afghánistánu a zároveň nejvýraznější 

zaměření na první sledované období, vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu 

v dubnu 2002. Toto období bylo skutečně jediné, kdy MfD uváděla články týkající se 

nasazení AČR v Afghánistánu (nebo alespoň jejich anotace) na titulní straně, a kdy lze 

tyto články zařadit mimo zpravodajské rubriky
35

. Zároveň se v dubnu 2002 v Magazínu 

MfD (který má týdenní periodicitu, vychází každý čtvrtek) objevila jedna rozsáhlá 

reportáž z Afghánistánu
36

 a výsledky čtenářské ankety
37

, v níž se mohli čtenáři  

na webových stránkách www.idnes.cz a prostřednictvím SMS zpráv vyjádřit k nasazení 

AČR v Afghánistánu v souvislosti s problémem financování této zahraniční operace.  

 Co se týče všech kritérií pro verifikaci hypotéz, splnila jich Mladá fronta Dnes 

oproti ostatním sledovaným deníkům nejméně. V březnu 2004 lze pozorovat akorát 

mírný nárůst počtu článků (oproti průměru přesně o čtvrtinu) a článků (ani částečně) 

nepřebíraných z ČTK. Ostatní dílčí kritéria deník nesplňuje, v únoru 2008 dokonce ani 

jedno z nich. 

 Lze tedy říci, že Mladá fronta Dnes vykazuje vzhledem ke sledovaným obdobím 

a hodnotám, kterých proměnné nabývají, nejvýraznější zaměření přesně opačné oproti 

tomu předpokládanému. Bezesporu se zaměřuje na jediný „čistě“ mírový aspekt 

nasazení AČR v Afghánistánu, a sice vyslání polní nemocnice. 

  

                                                 
35

 Tematicky se tyto příspěvky věnovaly zejména motivaci jednotlivců k účasti na armádních 

zahraničních misích a různým historickým příkladům obdobné činnosti AČR, např. Gazdík, 25. 4. 2002: 

A4 a Šedivý, 25. 4. 2002: C12). 
36

 Titulek reportáže se dokonce objevil na titulní straně deníku: Afghánistán: příliš mnoho mužů se 

zbraněmi – exkluzivní reportáž. (Mladá fronta Dnes. 25. 4. 2002: A1; Magazín Dnes: 29-35). 
37

 Na otázku „Měli bychom vyslat své vojáky na zahraniční mise, i když se stát kvůli tomu zadluží?“ 

odpovědělo „ano“ celkem 224 respondentů, proti se vyjádřilo 282 čtenářů (Mladá fronta Dnes,  

22. 4. 2002: A2). 

http://www.idnes.cz/
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Právo 

S přihlédnutím k výsledkům analýzy Mladé fronty Dnes lze zaměření deníku Právo 

v případě března 2004 označit za pravý opak. Prokazuje to jak celkový prostor události 

věnovaný (v Právu se objevilo vůbec nejvíc analyzovaných článků celkem), tak 

verifikace dílčích proměnných v rámci hypotéz, kdy Právo v březnu 2004 splňuje  

ze všech deníků nejvíc kritérií: nárůst počtu článků, větší rozsah článků, nárůst počtu 

článků doprovázených aktuálními fotografiemi, publicistických a autorských příspěvků. 

 Co se týče chronologického vývoje, lze v Právu obdobně jako v MfD vysledovat 

postupný pokles zájmu o událost, přičemž v dubnu 2002 se deník události také věnoval 

nejvíce. Právo se ovšem tematicky zaměřuje jinak – namísto osobních motivů a příběhů 

věnuje velký prostor spíše politické otázce financování mise (viz například:  

(hou) 10. 4. 2002: 1, 3; (hou, luk) 13. 4. 2002: 2). Reportážím z místa události se Právo 

zpočátku nevěnovalo, až v březnu 2004 vydalo ve svém magazínu třístránkovou 

reportáž Naši výsadkáři se smrti nebojí (Magazín Právo, 27. 3. 2004: 12-14), věnující se 

nasazeným příslušníkům AČR a názorům jejich rodinných příslušníků. Považujeme-li 

takové zaměření na osobní příběhy a konkrétní situace jako náznak epizodického 

rámcování události, pak je Právo (i vzhledem k většímu počtu článků) v tomto období 

spíše než MfD a Lidové noviny zaměřeno na „negativní“ rámcování události. V únoru 

2008 pak Právo převýšilo ostatní deníky snad jedině v případě počtu článků, kde je 

znatelný mírný nárůst oproti průměru, v této době také deník publikoval v jednom 

z článků tabulku s přesnými údaji o počtu vojáků AČR nasazených v jednotlivých 

operacích v Afghánistánu (Roskot, 8. 2. 2008: 14). Všechny články jsou sice v únoru 

2008 autorské, ale jsou součástí zpravodajských rubrik a nejsou ani častěji doprovázené 

aktuálními fotografiemi. V tomto případě tedy o „negativním“ rámcování, jaké 

předpokládám v hypotézách, hovořit nelze. 
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Lidové noviny 

Přestože je na analyzovaném vzorku zpravodajství Lidových novin zřejmá stejná 

tendence k postupnému úpadku zájmu celkově, jeví se jejich sdělení o nasazení AČR 

v Afghánistánu jako nejstabilnější ze sledovaných deníků. Žádné z výkyvů nejsou 

výrazné. Počet publikovaných článků nabývá v porovnání s MfD a Právem středních 

hodnot (s výjimkou ledna 2013, kdy došlo k výraznějšímu poklesu počtu článků)  

a rozsah článků se jeví celou dobu také stabilní. V březnu 2004 sice Lidové noviny 

splnily předpoklad nárůstu počtu článků, podíváme-li se ovšem na dílčí výsledky, 

zjistíme, že (na rozdíl od Práva) tento nárůst oproti průměru neznamená zároveň  nárůst 

oproti předchozímu sledovanému období, tématu se v dubnu 2002 věnovaly shodnou 

měrou. 

 Během dubna 2002 se v Lidových novinách (obdobně jako v MfD) objevily 

reportáže Petry Procházkové a Jaromíra Štětiny z místa události. Na rozdíl od Mladé 

fronty Dnes byly tyto příspěvky kromě příloh také součástí pravidelných rubrik
38

  

a informovaly kromě průběhu stavby vojenské nemocnice také o novinářském zázemí 

v místě události. Obsahové zaměření na události března 2004 pozorovat lze, nárůst 

oproti jiným obdobím ale není u žádného kritéria markantní, v únoru 2008 k němu 

nedošlo vůbec. 

 Je zajímavé, že v lednu 2013 je sto procent článků autorských a zároveň 

zařaditelných do publicistiky. Skutečnost, že se jedná zároveň o jediný vydaný článek 

v tomto období (v MfD vyšel také pouze jeden), nijak nebrání tvrzení, že se Lidové 

noviny jako jediné věnovaly hodnocení a diskusi účasti AČR v zahraniční operaci 

v Afghánistánu (viz Zrno, 4. 2. 2013: 10). I když výrazný vliv na tento aspekt 

zpravodajství může mít skutečnost, že již v úvodu práce zmiňovaný autor článku 

působil v Afghánistánu jako velitel civilní složky českého PRT. Zaměření Lidových 

novin tedy dle kritérií této analýzy s přihlédnutím k malým rozdílům ve výkyvech počtu 

a rozsahu článků lze označit jako vyvážené a splňující kritérium informační kvality (str. 

24) na rozdíl od ostatních periodik, u nichž se poměrně jednoznačně projevila tendence  

k  rámcování události. 

                                                 
38

 Viz například: Mladí Češi zachraňují Afghánce. Reportáž Petry Procházkové v Magazínu Pátek. 

(Lidové noviny. 5. 4. 2002: 1; Procházková, Štětina, 15. 4. 2002: 21) 
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7.2 Interpretace výsledků analýzy 

V souvislosti se zjištěnou možností rámcování zpravodajství Mladé fronty Dnes a Práva 

je nutné vzít v potaz faktory mající vliv na obsahové zaměření těchto deníků, tedy 

vnější vlivy na mediální komunikaci na úrovni produkce sdělení. 

V případě Mladé fronty Dnes a jejího zaměření na mírový aspekt operace 

v Afghánistánu je možné, že její zpravodajství ovlivnila mediální komunikace 

Ministerstva obrany ČR. Podíváme-li se stručně na tiskové zprávy MO ČR, které jsou 

dostupné na jeho webových stránkách (MO ČR a AČR, © 2004 — 2014), je zřejmé, že 

oficiální stanovisko ministerstva může takové rámcování podnítit. Zájmem MO ČR 

může být informování o vybraných událostech, které by se také dalo nazvat 

rámcováním, ale spíše opačného druhu, než jaké ve své analýze na základě teorie 

zpravodajských hodnot (str. 12-14) předpokládám. Jednalo by se o určité „zastírací 

manévry“ ministerstva, snahu činit mediální obraz mírnějším a méně násilným než je 

reálná situace v nebezpečných provinciích Afghánistánu. Skutečnost, že MO ČR a další 

vládní orgány koordinují svá tisková prohlášení, vyplývá z výukového materiálu 

amerického Defense Institute of International Legal Studies, který mají příslušníci AČR 

k dispozici. Z této publikace nazvané Media in Peace Operations (Média v mírových 

operacích, viz příloha č. 8, str. 72-78), je zřejmé, že armáda se učí ovládat mediální 

komunikaci a má na to své instituce, zdroje, strategie i personál. Informovanost MO ČR 

ovšem zpochybňují Hynek, Eichler a Majerník: „Část elit, s nimiž byly provedeny 

rozhovory, upozornila na pokřivený obraz bezpečnostní situace v Afghánistánu, který 

mají k dispozici MZV a MO a vládní politici. Jde o důsledek několikanásobné filtrace 

zpráv z Afghánistánu (…), jež jim dává nekriticky optimistickou vizi pokroku (…)“ 

(2012: 136). V důsledku tedy informovanost obou ministerstev i jejich případný úmysl 

zpravodajství manipulovat lze zpochybnit na základě informačních šumů, které vznikají 

na cestě informací z Afghánistánu. Druhou teoretickou příčinou špatné informovanosti 

MZV a MO ČR by mohla být skutečnost, že armáda sama může s informacemi 

manipulovat už v místě konfliktu. Empiricky ověřit pravdivost jednoho či druhého 

názoru na manipulaci zpravodajství (pravděpodobně metodou zúčastněného pozorování, 

rozhovorů či analýzy příslušných dokumentů v místě konfliktu, sídlech obou 

ministerstev a ještě v redakcích zkoumaných médií) by ovšem bylo velmi obtížné, ne-li 

neproveditelné. 
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V únoru 2013 u příležitosti ukončení činnosti českého PRT v Lógaru vydalo MO 

ČR spolu s MZV ČR tiskové prohlášení, v němž se shrnuje a hodnotí činnost 

rekonstrukčního týmu a celý text se zaměřuje výhradně na rozvojový, humanitární  

a mírový aspekt operace: 

„Český tým od roku 2008 realizoval celkem 248 projektů (141 velkých rekonstrukčních 

a 107 menších projektů rychlého dopadu), prioritně v oblastech bezpečnosti, podpory 

vládní infrastruktury, zemědělství, vodního hospodářství a médií (…) Největším a 

nejvýznamnějším projektem PRT je stavba střední zemědělské školy, která se stala první 

odborně zaměřenou školou v provincii (…)Kromě rekonstrukcí a staveb čeští experti 

realizovali celou řadu školení pro místní zemědělce, veterináře, úředníky či novináře“ 

(MO ČR a AČR, 30. 2. 2013). 

O bezpečnostní situaci v provincii a souvisejícím ohrožení příslušníků AČR 

v celém prohlášení nepadne ani zmínka, což také jistým způsobem může ovlivnit 

produkci mediálních sdělení (zde konkrétně zjištěné celkové snížení pozornosti deníků 

v posledním ze sledovaných období, které by mohlo souviset s určitou ztrátou zájmu  

o „nedramatické“ události). V souvislosti s vojenskou částí PRT zmiňuje text pouze 

výcvik afghánských ozbrojených složek. 

Dílčí zjištění „pozitivního“ rámcování události v případě Mladé fronty Dnes 

ovšem nelze považovat za vyvrácení teorie zpravodajských hodnot, a to zejména 

z důvodu omezeného výběru sledovaných období. Mnou konstruovaný vzorek možná 

může vzbudit diskusi kýženou Galtungem a Rugeovou samými (str. 12), nelze na něm 

však prokázat vyvrácení (ale ani potvrzení) jejich teorie. Takovou ambici by si mohla 

klást jedině rozsáhlá analýza zpravodajských sdělení zveřejněných v médiích za celou 

dobu konfliktu po jeho ukončení, které ovšem ještě nenastalo. Jednoznačně se zde dá 

říci snad jedině to, že sdělení všech deníků (vzhledem ke společnému postupnému 

úpadku zájmu o téma nasazení AČR v Afghánistánu) potvrzují zpravodajské hodnoty 

prahu pozornosti (intenzity) a překvapení (str. 13). 

Co se týče „negativního“ rámcování zaměřeného na protiteroristickou operaci 

Trvalá svoboda, zjištěného v Právu v březnu 2004, lze za faktor vlivu označit soudobou 

situaci (nejen) v Evropě, ovlivněnou teroristickými útoky na Madrid 11. března 2004, 

během kterých přišly o život desítky lidí, stovky dalších byly zraněny. Této tragédii se 

dlouhodobě věnovala veškerá média a Evropu zachvátily obavy z hrozby dalších 
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násilných útoků. Takové „naladění doby“ a problém násilí mohl bezprostředně ovlivnit 

„negativní“ zpravodajství Práva, protože dle výsledků analýzy Galtunga a Rugeové je 

právě takové zpravodajství běžné a v mediálním prostředí dokonce kýžené.  

Dalším souvisejícím problémem je dopad rámcovaného zpravodajství na veřejné 

mínění, tedy aspekt mediální komunikace na úrovni konzumenta mediálního sdělení. 

Možné dopady lze vysledovat v průzkumech veřejného mínění. Jako příklad uvádím 

výsledky výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). K úplnosti by 

ovšem v případě mé analýzy bylo třeba porovnat s komunikací deníků výsledky 

průzkumu veřejného mínění (pokud existují) za každé sledované období zvlášť 

(průzkum veřejného mínění by se musel provádět každý měsíc po celou dobu trvání 

konfliktu v Afghánistánu). Nehledě na to, že by také bylo třeba v takovém průzkumu 

vzájemně odlišit čtenáře sledovaných deníků. CVVM ovšem takový průzkum 

neprovedl, zde tedy uvádím dva relevantní výzkumy, se kterými lze rámcování události 

porovnat, alespoň co se týče změn mezi roky, kdy průzkumy probíhaly, přičemž CVVM 

ve svém dotazování respondenty dle čtených deníků nerozlišuje.  

Jedná se o aktuální výsledky dlouhodobých průzkumů: Důvěra institucím EU  

a organizacím NATO a OSN – duben 2013 a NATO z pohledu české veřejnosti – leden 

2014
39

, jejichž výsledky jsou v tiskových zprávách k dispozici na webových stránkách 

CVVM (www.cvvm.soc.cas.cz). V případě prvního zmíněného průzkumu je relevantní 

graf dlouhodobého vývoje Důvěra OSN a NATO (časové srovnání) – viz příloha č. 5, 

str. 70 – ze kterého zřejmě po březnu 2004 vyplývá pokles důvěry v obě instituce. 

V průzkumu NATO z pohledu české veřejnosti lze pozorovat obdobný vývoj například 

na grafu vývoje výsledků výzkumu Spokojenosti/nespokojenosti s členstvím ČR v NATO  

1999- 2012, viz příloha č. 6, str. 70. V grafu lze vysledovat mezi lety 2002 a 2007 

nárůst počtu respondentů, kteří v průzkumu odpověděli, že jsou nespokojeni a zároveň 

pokles těch, kteří byli s členstvím spokojeni. Je možné, že jedním z faktorů 

ovlivňujících odpovědi těchto respondentů byl mediální obraz události, jehož 

„negativní“ rámcování se pro toto období potvrdilo v případě deníku Právo. Pro 

možnost definitivního potvrzení kauzality by ovšem bylo třeba, jak jsem již zmínila, 

                                                 
39

 Oba výzkumy probíhaly metodou osobního rozhovoru s respondentem pomocí standardizovaných 

dotazníků, výběr vzorku byl kvótní v řadách obyvatelstva ČR staršího 15 let, v prvním případě průzkum 

proběhl na vzorku 1049, druhého průzkumu se účastnilo 1105 respondentů (Ďurďovič, 6. května 2013; 

Tuček, 20. února. 2014). 

http://www.cvvm.soc.cas.cz/
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provést v té době jinak nastavený výzkum veřejného mínění porovnatelný s výsledky 

mé analýzy. 

Co se týče názoru obyvatel ČR na konflikt v Afghánistánu, tak CVVM provedlo 

průzkum
40

 přímo ohledně účasti AČR na operaci Trvalá svoboda Postoj občanů 

k vyslání českých vojáků do Afghánistánu (jehož výsledky v březnu 2004 uveřejnila 

všechna sledovaná periodika). Z průzkumu vyplynulo, že 75 % respondentů se 

vyslovilo proti nasazení AČR v Afghánistánu. Je zajímavé, že zpráva z výzkumu 

zmiňuje rozdíly v odpovědích z hlediska věku, pohlaví a volebních preferencí 

respondentů („proti“ se vyslovovali spíše starší respondenti, spíše ženy a spíše voliči 

KSČM, viz příloha č. 7, str 71). Kritérium čtených deníků ovšem ani tento průzkum 

CVVM v potaz nebere, i když vzhledem k tradičnímu levicovému zaměření předchůdce 

deníku Právo – Rudého práva (vydávaného do roku 1990) – by se o tom v případě 

voličské základny KSČM dalo polemizovat. O případném vlivu mediální komunikace 

na odmítavé odpovědi respondentů lze jen spekulovat, i když se dá tvrdit, že na základě 

výsledků mé analýzy mohlo mediální rámcování události respondenty z řad čtenářů 

deníku Právo „negativně“ ovlivnit (ve smyslu odmítnutí vyslání vojáků). Důvodem by 

pravděpodobně bylo množství sdělení, která deník věnoval problému financování velmi 

nákladné zahraniční operace v Afghánistánu. 

  

                                                 
40

 Průzkum proběhl stejnou metodou jako oba předchozí zmíněné, a to na vzorku 1045 respondentů 

(Červenka, 5. března 2004). 
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8 Závěr 

V závěru je na místě alespoň nastínit možnosti kritiky tohoto výzkumu, přístupu a jeho 

interpretace. Za prvé je otázka, jestli lze aplikovat výsledky výzkumů Galtunga  

a Rugeové (str. 12-13) a Iyengara a Simona (str. 19-20), které probíhaly ve specifickém 

prostředí (Norsko a USA) a věnovaly se televiznímu zpravodajství, na současné české 

prostředí tištěných médií. V teoretických východiskách práce jsou zde ovšem z těchto 

výzkumů vybrány pouze závěry na obecné úrovni, a sice předpoklad o existenci 

rámcování a jeho dopadu na veřejnost. Z tohoto důvodu by neměl být problém 

aplikovat tato východiska také na naši mediální krajinu.  

Dále je možné analýze vytknout volbu kvantitativní obsahové analýzy, kterou 

mnozí autoři kritizují jako značně zjednodušující a omezenou deskriptivní metodu.  Je 

zřejmé, že kvantitativní metody výzkumu neumožňují vysvětlit příčiny zjištěných jevů 

ani predikovat jejich důsledky. Skutečnost, že metoda je zjednodušující, lze ovšem 

považovat v jistém směru za výhodu, protože redukce problémů na kvantifikovatelné 

proměnné umožňuje strukturovat podobu analýzy, která se tak stává vysoce reliabilní. 

„Kvantitativní obsahová analýza se zaměřuje na zjevnou rovinu komunikovaného 

obsahu, která je pro všechny příjemce stejná“ (Trampota in Škodová a kol., 2008: 42). 

Platí-li toto tvrzení, pak lze předpokládat nejen stabilní výsledky analýzy, provede-li ji 

jiný výzkumník, ale také existenci předvídatelné, homogenní reakce publika. Validitu 

šetření by mělo zajistit větší množství kódovaných jednotek, což právě pro svou 

strukturovanost kvantitativní metody umožňují.  

Operacionalizaci analýzy jako je tato, případně její výsledky, lze využít jako 

základ pro další, rozšířené výzkumy jiných částí mediální komunikace. Jak už bylo 

řečeno, v případě této analýzy je téměř neproveditelné zpětně posoudit dopad 

mediálního rámcování konfliktu v Afghánistánu na veřejné mínění. Pokud byl vhodný 

průzkum veřejného mínění proveden, nepodařilo se mi jej najít. Lze ovšem v jistém 

smyslu využít zmíněné, pravidelně prováděné průzkumy CVVM o důvěře institucím 

NATO (str. 44) a vysledovat na základě analýzy rámcování případné a možná 

související změny názoru občanů ČR na instituce NATO za celý průběh 

(neukončeného) konfliktu. To by ovšem vyžadovalo časově náročnou analýzu více jak 

desetiletého období. Obsahově bohatší výsledky by umožnil výzkum jazykové podoby 
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těchto mediálních sdělení. Uvádí se, že k takovému účelu se využívají metody 

kvalitativní, a sice diskursivní, sémiotická či narativní analýza (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010). Výsledky takového výzkumu by byly zajímavé samy o sobě, ale 

zejména pak v porovnání s rozhovory se členy českých PRT, protože, jak upozorňuje 

Zrno, i v místě konfliktu se věci nemusejí nazývat pravými jmény.  

„Žasl jsem nad politickou korektností, která znemožňovala označit válku jako 

válku, ale místo toho využívala termíny jako „asymetrický konflikt“, „konflikt 

nízké intenzity“ a – což bylo úplně nejzábavnější – „postkonfliktní situace“. Jako 

by civilisté měli přímo metafyzický problém s válkou a tento problém se rozhodli 

vyřešit jednoduše tím, že ji přejmenují“ (4. 2. 2013: 10). 

Poslední a nejzásadnější kritikou této práce může být názor, že mediální sdělení 

veřejnou agendu či veřejné mínění prostě neovlivňují. Ve výčtu nevýhod kvantitativní 

obsahové analýzy (str. 27) jsem již zmínila, že na veřejnou agendu má vliv mnoho 

faktorů. Jak ovšem píší Iyengar a Simon, pochybnosti o zaměňování příčin s následky 

se objevovaly již v 60. letech 20. století na samém počátku výzkumů nastolování 

agendy, ale od té doby bylo provedeno nepřeberné množství (krátkodobých  

i longitudinálních) analýz a výzkumů, které až na pár výjimek tyto pochybnosti 

spolehlivě vyvracejí a prokazují znatelný efekt nastolování agendy (Rogers a Dearing, 

1988; cit. dle: Iyengar a Simon, 1993: 367). Je tedy zřejmé, že mediální sdělení jsou 

významnou součástí všeho, co ovlivňuje naše vlastní a následně veřejné mínění, a že 

jejich analýzy mají své opodstatnění.  
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11 Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis (přímá citace) historického přehledu vojenských invazí na 

území Afghánistánu (tabulka).  

Intervenující 

stát/koalice 

Období 

intervence 

Výsledek 

Velká Británie 1838-1842 Velká Británie nebyla poražena, ale nedokázala 

rozhodnout v jedné bitvě. Naopak Paštuni se takové 

bitvě dokázali úspěšně vyhýbat, a tak se vlastně 

stali vítězi. 

Velká Británie 1878-1880 1. Totéž. 

2. Vnucení Durandovy linie, jež rozdělila 

paštunská území. 

3. Přeměna Afghánistánu v geostrategické 

nárazníkové pásmo mezi britskou a ruskou 

říší (The Great Game). 

Velká Británie 1919 1. Totéž. 

2. Definitivní uznání nezávislosti a 

svrchovanosti Afghánistánu jako státu. 

SSSR 1979-1989 1. Potupná porážka a vojenská 

mezinárodněpolitická diskreditace SSSR. 

2. Afghánistán se stal základnou radikálního 

islamismu. 

USA 2001 – operace 

Trvalá svoboda 

(OEF) 

Praktické provedení Regime Change Policy. 

a) Po Operation Iraqi Freedom 2003 nastalo 

zásadní zhoršení bezpečnostní situace – tzv. 

irákizace Afghánistánu, s jejímiž důsledky 

se USA a NATO potýká do současnosti. 

b) Afghánistán se spolu s Irákem stal zdrojem 

nové vlny válkou vyvolaného terorismu. 

c) Terčem teroristických útoků se s tali i vojáci 

ISAF. 

 

Zdroj: Tabulka č. 1: Vojenské invaze do Afghánistánu z dlouhodobého historického pohledu  

(Hynek, Eichler, Majerník, 2012: 16). 
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Příloha č. 2: Čtenost celostátních deníků v roce 2013 (tabulka). 

 

Zdroj: MEDIA PROJEKT [online]. Prosinec 2013 [cit. 1. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.median.cz/docs/MP_2013_zprava.pdf. 

  

http://www.median.cz/docs/MP_2013_zprava.pdf
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Příloha č. 3: Kódovací arch (tabulka) 

KDY KDE1 KDO ZP/PUB KDE2 ROZ FOTO 

20020404 1 2 1 2 3 2 

20020410 1 2 1 1 1 0 

20020411 1 4 1 3 1 0 

20020425 1 2 1 2 2 0 

20020425 1 4 1 3 2 2 

20020425 1 2 0 3 1 0 

20020425 1 2 0 3 2 0 

20020405 2 5 1 3 1 0 

20020410 2 2 1 2 1 0 

20020411 2 2 1 2 2 0 

20020411 2 2 2 3 1 0 

20020415 2 2 1 3 1 0 

20020417 2 2 0 3 1 0 

20020425 2 2 1 2 2 2 

20020426 2 2 1 3 1 0 

20020410 3 4 1 3 1 0 

20020411 3 4 1 3 1 0 

20020411 3 2 0 3 1 0 

20020413 3 2 1 3 1 0 

20020419 3 2 1 3 1 0 

20020420 3 1 1 3 1 0 

20020423 3 2 1 3 1 0 

20020424 3 2 1 3 1 0 

20020425 3 2 1 3 2 2 

20020426 3 2 1 3 2 0 

20040306 1 1 1 3 1 0 

20040310 1 2 1 3 2 0 

20040312 1 2 1 3 1 0 

20040327 1 2 1 3 2 1 

20040301 2 2 1 3 2 2 

20040301 2 2 1 3 1 0 

20040301 2 2 1 3 1 0 

20040308 2 2 1 3 1 0 

20040310 2 2 1 3 1 0 

20040312 2 2 1 3 1 0 

20040316 2 2 0 3 2 0 

20040317 2 2 0 3 1 1 

20040323 2 2 1 3 2 2 

20040326 2 2 1 1 2 0 

20040306 3 4 1 2 1 0 

20040309 3 2 0 3 2 0 

20040310 3 1 1 3 1 1 
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KDY KDE1 KDO ZP/PUB KDE2 ROZ FOTO 

20040310 3 2 0 3 1 0 

20040326 3 1 1 3 1 0 

20040331 3 1 0 3 2 1 

20060909 1 2 1 3 2 1 

20060916 1 2 1 3 3 2 

20060923 1 1 1 3 1 0 

20060913 2 2 1 3 1 0 

20060922 2 1 1 3 1 0 

20060923 2 2 1 3 2 2 

20060930 2 2 1 3 1 0 

20060911 3 2 0 3 2 0 

20060913 3 1 1 3 1 0 

20060916 3 2 0 3 2 1 

20060930 3 1 1 3 1 0 

20080202 1 2 1 3 3 1 

20080206 2 2 1 2 2 0 

20080208 2 2 1 3 2 0 

20080209 2 2 1 3 1 0 

20080212 2 2 1 3 1 0 

20080222 2 2 1 3 1 0 

20080211 3 2 1 3 2 2 

20080229 3 2 0 3 3 2 

20130205 1 2 1 3 3 2 

20130201 2 4 1 3 1 0 

20130202 2 1 1 3 1 1 

20130216 2 2 1 3 2 1 

20130227 2 2 1 3 2 2 

20130204 3 2 0 3 2 1 
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Příloha č. 4: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky 

v zahraničních operacích v roce 2008 
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Zdroj: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu působení sil 

a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008.  
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Příloha č. 5: Důvěra OSN a NATO, časové srovnání v % (graf) 

Zdroj: ĎURĎOVIČ, Milan. Důvěra institucím EU a organizacím OSN a NATO [online]. Centrum pro 

výzkum veřejného mínění, 6. května. 2013 [cit. 10. 5. 2014], str. 4. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/duvera-institucim-eu-a-organizacim-osn-a-nato-duben-2013 

Příloha č. 6: Spokojenost/nespokojenost s členstvím ČR v NATO 1999-2012 v % 

(graf) 

Zdroj: TUČEK, Milan. NATO z pohledu české veřejnosti [online]. Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, 20. února. 2014 [cit. 10. 5. 2014], str. 2. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-

vztahy/nato-z-pohledu-ceske-verejnosti-leden-2014 

http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/duvera-institucim-eu-a-organizacim-osn-a-nato-duben-2013
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/nato-z-pohledu-ceske-verejnosti-leden-2014
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/nato-z-pohledu-ceske-verejnosti-leden-2014
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Příloha č. 7: Tisková zpráva CVVM. Postoj občanů k vyslání českých vojáků do 

Afghánistánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČERVENKA, Jan. [online]. Postoj občanů k vyslání českých vojáků do Afghánistánu. Centrum pro 

výzkum veřejného mínění, 5. března 2004 [cit. 10. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/postoj-obcanu-k-vyslani-ceskych-vojaku-do-afghanistanu 

http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/postoj-obcanu-k-vyslani-ceskych-vojaku-do-afghanistanu
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Příloha č. 8: Media in Peace Operations, materiál Defense Institute of 

International Legal Studies. 

 

THE ROLE OF THE MEDIA IN PEACE OPERATIONS  

I. THE REALITIES OF MILITARY / MEDIA RELATIONS  

A. Successful media coverage does not always require that military secrets be 

published to the world. Similarly, military necessity does not always require 

secrecy; this is especially true in peace operations. In a peace operation the 

media may be the only way that the mission can reach the participants within 

the conflict zone with information that those people need to know for the 

sake of humanitarian relief, or simply what roads will be open for 

noncombatants go to a market.  

B. Roles of the military and the media.  

1. The Military:  

a) Secrecy (sometimes);  

b) Completeness of reported stories;  

c) Impact of press reports on the mission.  

2. The Media:  

a) The public’s right to know;  

b) Obligation of the media to inform the public;  

c) Need for timely information.  

C. Objectives of the military and the media can often be the same:  

1. Mission accomplishment in peace operations requires that military and 

civilian leaders know how to work with the media.  

2. Importance of good media relations to mission accomplishment:  

a) General Lewis MacKenzie - "The media was the only major 

weapons system I had. The media had more impact on keeping 

the peace and reducing atrocities than the peacekeeping 

personnel."  

b) A British colonel in Bosnia - "In UN operations, the press must 

be considered part of the action...the mere presence of cameras 

was also enough to change the situation. They can be a useful 

adjunct to our armory, but we don't have to comply with the 

Rules of Engagement before use."  

c) Scott Simon of National Public Radio - "Several members of the 

press were fully briefed before the ground offensive (in the 

Gulf War) that the Marine amphibious landing was an allied 
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deception. The Marines briefed the press to prevent them from 

inadvertently blowing the story by naively covering it."  

D. The ideal relationship between the military and the media:  

1. Honest, accurate information is provided by the military in a timely 

manner, and;  

2. Questions are answered by the military whenever possible and answered 

truthfully.  

3. Realistic objectives for media relations.  

a) Unrealistic: All reports show the military is successful.  

b) Realistic: An accurate description of what was done, when it was 

done, how it was done and why it was done.  

II. MEDIA REALITIES IN A PEACE OPERATION MISSION  

A. Despite the media's usefulness and new role in peace operations there are some 

fundamental principles concerning the media that must be initially 

recognized by the Special Representative to the Secretary General (SRSG) 

and the Force Commander.  

1. Even if desirable, there is little legal support for excluding the media from 

any geographic location in the world. Peace operations by their very 

nature take place in a country that is not the homeland of the UN 

representatives or the military peace operators. It is not their 

prerogative to exclude the media.  

2. Exclusion of the media is also physically impossible and sends exactly 

the wrong political signal. Peace operations are designed to bring 

stability, openness of government, and a fostering of peace. The media 

is a part of any open, free society at peace.  

3. Peace operations are, by their very nature, a highly politicized use of 

force and military power as well as, in "second generation" 

peacekeeping, social programs and economic reform. As such, the 

media is automatically part of that process. Recent history has shown 

that belligerents and Non-Governmental Organizations (NGOs) with, 

at times, competing interests to the peace mission, clearly know how 

to use the media and try to do so to their advantage (i.e. all sides in 

Yugoslavia, television coverage of destruction in Baghdad during the 

Gulf War, etc.). The SRSG and Force Commander cannot afford to be 

outflanked.  

4. Providing protection for the media is clearly not in the charter or mandate 

of most peace operations. However, protection of human life is and, 

although military personnel conceivably should not have this 

additional burden, it "goes with the job." The task of protection of 

media can often only be made easier when both organizations are 

operating in concert and at least exchanging concerns and 

information.  



 

74 

 

III. ESTABLISHING GOOD MILITARY-MEDIA RELATIONS  

A. The after-action review to the U. S. mission to Rwanda’s OPERATION 

SUPPORT HOPE includes findings which are helpful to good media 

planning by the military. For instance, it found that the foundation of a good 

media plan for any peace operation always includes the SRSG and Force 

Commander keeping in mind that the media not only provides information to 

the military and other mission participants' home front, but that it also can 

serve to communicate needed information to the local populace that will 

assist the peace mission in accomplishing its task.  

B. In addition, by focusing international attention on the situation, the media can 

serve to garner political, material, financial and other support for the 

operation from a variety of private and non-involved government sources that 

may not have been initially considered or solicited by the UN or the coalition. 

It is this opportunity "to reach out and touch somebody or some thing" that 

cannot be overlooked given the typically unlimited need and accompanying 

shortage of resources. Fundamental to any plan to deal with the media are 

these principles:  

1. Keep it Simple. No matter how logical or well thought out the policy 

being pursued is, unless the SRSG and Force Commander can 

articulate that policy in a clear, coherent story line that will be 

understood by the media and its customers the policy will not have 

public support either inside the conflict zone or around the world.  

a) Try to use simple, direct language even when explaining complex 

issues;  

b) Talk in short, simple sentences that conveys one idea at a time;  

c) Stick to what you know and what you wish to convey, and;  

d) Explain the issues and give the mission's perspective on them.  

2. Never Try to Manipulate the Media. Attempting to either stonewall or 

manipulate the media will trigger their "Public Gatekeeper" attitude, it 

will foster little cooperation and it will guarantee media animosity. 

This is increasingly true as the U.S. tradition of investigative reporting 

becomes accepted throughout the world.  

 

a) The media views attempts to manipulate it as one of the great 

crimes, and;  

b) Answer questions in a straightforward manner without adding 

qualifying statements;  

 

3. Always Try to Give the Media What it Wants in a Timely Manner. News 

media today, in general, want to broadcast dramatic events where 

speed, coverage, exclusivity and distribution of images replace 

quality, nuance, substance or interpretation of the news. A well 
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thought out media plan can give the media exactly what it wants and 

needs and still "work" for the success of the mission. What gets media 

attention is also a function of a series of complex and often 

unpredictable factors including accessibility, perceived world interest, 

what else is happening around the world and other factors. The media 

is interested in what will interest its customers and not what is of 

interest to the UN Secretary General, the SRSG or the Force 

Commander.  

a) Look for opportunities to give the media a story.  

b) If you can tie the issues, problems or interests of the Force 

Commander, the SRSG or the UN Secretary General into the 

bigger world picture, so much the better for your story.  

c) Consider timing; your chance to get coverage is better on a slow 

news day unless you have a "top of the hour" story unfolding.  

d) Holidays and the days leading up to them are good opportunities 

to get media coverage of a humanitarian theme that seems to 

go along with these special days.  

 

IV. PLANNING FOR THE MEDIA  

A. It becomes necessary in a peace operation for the SRSG and Force Commander to 

develop a media plan that can be fashioned like Rules of Engagement and 

can be trained to just like any other facet of political activity or military 

operations.  

1. As General MacKenzie stated, the media can be a "weapons system" that 

is an invaluable resource in peace operations. That system must be 

cared for with routine maintenance and concern, just like any other 

system in use by the mission.  

2. While no one can predict the future or what events will arise in the course 

of peace operations that will be considered "newsworthy," the release 

of information to the media and a system for dealing with the media 

cannot be an "ad hoc" procedure based on the event or the 

personalities involved.  

B. Develop a media plan with professional public affairs officers as part of the mission and 

military command staff. The fundamentals of the plan and procedures should be made 

available to the media so that everyone knows the rules. All military and media members 

must then stick to the plan unless events absolutely preclude adherence. The media plan 

settles decisions before the first telephone call is received from a journalist. The media plan 

should address:  

1. How information is to be released;  

2. Who has authority to release information;  

3. What subject matter experts can be used to explain an issue, and;  
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4. How logistical requirements for dealing with and credentialing 

media will be provided. EXAMPLE: Your plan should allow for 

enough support personnel to take care of the television crews, as 

required, without depriving the other journalists of the care that they 

deserve.  

C. Public Affairs Officer  

1. The Public Affairs Officer (PAO) is a skilled professional in meeting with 

members of the media and in knowing how to work with them.  

2. Use the PAO before the press conference and during the development of 

the media plan; not during the "what went wrong" investigation.  

D. Develop a procedure that ensures project managers, unit commanders and 

headquarters staff know the plan and do not vary from it regardless of their 

personal desires or the perceived national interests of their country. This is 

important because reporters looking for a second source may contact 

individuals for stories or opinions.  

E. Provide training to all mission participants, civilian and military, on the impact of 

adverse public perception on the mission and to ensure that their treatment of 

media personnel adheres to the guidelines.  

 

F. Media Rules of Engagement. These should address at a minimum:  

1. When, how, and where information will be provided to the media;  

2. Who will be used as official spokespersons for the mission and its 

military components, and who on the staff may be offered to the 

media as subject matter experts during briefings;  

 

3. How "media events" such as an orphanage rebuilding, bridge opening, 

video of a checkpoint, or other events will be handled, and who the 

media can consult for assistance or protection.  

4. What types of events will require press pooling of a specific number of 

journalists from each form of media. Be sure to let the journalists 

select the members of the press pool and make sure that all 

information that is gathered is shared with the other journalists 

waiting at the base camp.  

5. Procedures for handling press complaints expeditiously and some type of 

appeal or review procedure.  
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V. MISSION PUBLIC AFFAIRS ORGANIZATION  

 

A. A media relations staff is a must for any peace operations mission. Individuals assigned 

should have formal training in public affairs and hopefully will be 

professionals in that discipline. They will need the trust of the civilian and 

military mission leaders and should have direct access to the entire UN or 

coalition chain of command.  

B. Media rules for staff:  

1. Official statements must be accurate and contain no known or conscious lies.  

2. Providing an answer of "no comment", or silence, will breed speculation 

and generally result in the worst possible interpretation from the 

mission's viewpoint.  

a) When you are unable to answer a question try stating: “I have 

nothing for you on that subject”.  

 

b) Do not speculate. Stay with what you know and what can be 

confirmed.  

3. Credibility, like trust, is a process that requires constant nurturing; credibility is easily 

destroyed and difficult to rebuild.  

4. Preparing for and anticipating media interest is the best way to avoid a 

crisis.  

C. Public Affairs Organization. The mission's Public Affairs Department should be 

designed to provide the information flow to the media and through it to the 

peoples of the world, particularly to both the peoples within the zone of the 

operation and the people within the countries that have military forces or 

relief organizations that make up the peace operation mission. Functions of 

a Public Affairs Department include:  

1. Media Relations function. This involves the collection, analysis and 

dissemination of unclassified, official, and otherwise releasable 

information to the public or the news media.  

a) This involves making reports of the pertinent facts to all inquiring 

new agencies about newsworthy events that may have general 

public interest even if this information is embarrassing or 

unfavorable to the peace operations forces.  

b) This function also includes the scheduling of press conferences, 

preparing senior personnel to speak with the media and assisting 

the media with coverage requests.  

 

c) It also requires receiving feedback from the press or the public 

and relaying it to the commander, and monitoring press 

coverage of the operation and related issues to ensure that the 

commander is adequately briefed on the status of the media's 

view of events.  

 

2. Internal Information function. Internal information is the means by which 

an organization establishes, maintains and employs two-way channels 

of communication that link leadership and the people of an 

organization. A Public Affairs Department can facilitate this function 

by publishing newsletters, briefing papers, and other materials to 
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disseminate non-classified information throughout the force. With 

today's technology it is conceivable that a radio station or closed 

circuit television network could be established to facilitate the 

provision of information.  

3. Community Relations function. This takes on a new and even 

more vital role during peace operations. It must include the 

standard information back to the countries and families 

supporting the peace operation forces. More importantly, it 

must provide information to the citizens presently being 

assisted by the mission. a) Often times local media 

capability has been severely damaged and rendered 

inoperable, creating a void for reliable, trustworthy 

information.  

b) News releases that provide relevant information concerning 

events within the zone, the availability of medical, food or 

other supplies, the procedures to be used by peace operations 

personnel, and other areas of interest may serve to enhance 

the status of the peace operators and build trust and 

understanding with the local community.  

 

VI. CONCLUSION  

The world has recognized that a successful peace operation mission has many 

partners for peace. Identifying the mission's partners goes well beyond simply the 

UN representatives  

Defense Institute of International Legal Studies 13-8  

and the military members of the mission. Regardless of the traditional animosities 

that have existed between the media and the military, the reality of today's peace 

operations is that there is a symbiotic relationship between each entity that can 

produce significant advantages to each and help produce the desired goals within a 

conflict zone. Mission leaders that recognize this relationship and move to manage it 

in a way that aids the mission will have a greater chance for success. Failure to do so 

may not doom the mission, but it will clearly detract from the operation's 

accomplishments, it will create additional work, and it will make damage control 

efforts necessary by the SRSG, Force Commanders, and their staffs.  

 

 


