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Mediální obraz zahraniční operace Armády ČR v Afghánistánu ve vybraných českých denících 

 

Autorka si klade za cíl empiricky zmapovat mediální obraz nasazení jednotek AČR v Afghánistánu, 

konkrétně to, jaká je podoba mediálního rámcování tohoto angažmá (str. 3). To poté konkretizuje 

obecnou hypotézou rozpracovanou do tří konkrétních výzkumných hypotéz: jde o to, zda české 

deníky věnují vyšší prostor angažmá AČR v době větších hrozeb, rizik. Zda tak zdůrazňují bojové, nebo 

naopak nebojové (rekonstrukce, humanitární práce) činnosti AČR. A zda se pak projevuje negativní 

hodnota ve volbě podoby zpravodajství, nebo je zpravodajství naopak vyvážené. Jako nezávislá 

proměnná slouží zvýšená rizikovost objektivní reality nasazení AČR (podle autorky 03/2004, 

02/2008). Závislou proměnnou je pak frekvence či intenzita mediálního pokrytí nasazení AČR 

v Afghánistánu (více a větších článků, více fotografií, pozice článků na přední straně) (str. 24). 

Hypotézy předpokládají, že v době zvýšeného rizika konfliktu bude frekvence mediálního zájmu a 

pokrytí vyšší z důvodů novinářské atraktivity negativních zpráv (konflikt, boj, akce, smrt). Snahou dát 

odpovědi na tyto otázky a stopovat vztah mezi dvěma proměnnými je pak kvantitativní metodologií 

pojatá obsahová analýza 70 článků 3 českých deníků ve 4 vybraných sledovaných obdobích.    

Autorka zároveň svůj jasně vymezený výzkum velmi srozumitelně ukotvuje ve vhodně vybraných 

mediálních teoriích: teorie zpravodajské hodnoty (a zde důraz na jeden aspekt: negativní náboj 

události, který má zvyšovat šanci stát se „zprávou“ na úkor událostí pozitivních), agenda-setting a 

koncepce rámování (zasazení do kontextu, dodání významu vybráním určitých aspektů pozorované 

události). Celkově jde o teorie, které se snaží vysvětlit rozhodování novinářů o tom, jaké zprávy 

dostanou přednost, jakým způsobem poté budou tyto události zpracovány. Tedy, jak média ovlivňují 

o čem a jakým způsobem přemýšlíme.  

Výzkum je velmi ambiciózní, což hodnotím také pozitivně.  

Problémem je závěr, tedy interpretace výsledků výzkumu. Autorce se nepotvrdila žádná z hypotéz, 

což je ve vědě velmi cenné, protože to zpochybňuje naše dosavadní teoretické koncepty, nutí nás 

tyto koncepty revidovat, nebo zcela opustit a přijít s jinými (včetně změn paradigmat). Bohužel, 

autorka se toho zalekla a namísto toho, aby nabídla možné interpretace příčin takového výsledku, 

zpochybní svou metodologii: její vzorek je prý malý a nemůže proto verifikovat/falzifikovat teorii o 

zpravodajské hodnotě, resp. její jednu součást (negativní hodnota). Tvrdí, že by se muselo sledovat 

celé období války a nasazení AČR. Není ale pak jasné, proč výzkum dělala? Kdyby se naopak každá 

z hypotéz potvrdila, sebevědomě by prohlašovala, že je metodologie reliabilní, validní, vzorek 

reprezentativní? Nejde spíše o to, že i autorka ve výčtu teorie zpravodajské hodnoty uvádí seznam 

hned 12 kritérií, podle nichž se novináři, editoři rozhodují (str. 13)? Autorka ale empiricky sleduje jen 

jedno kritérium. Ostatní jsou intervenující nezávislé proměnné, které nemá pod kontrolou.   

Za druhé, metodologickým problémem může být volba nezávislé proměnné: vyšší či menší riziko se 

odvozuje od nasazení ozbrojených (důraz na vojenskou složku mise) sil vs. příchod polní nemocnice a 

činnost civilních provinčních rekonstrukčních týmů (důraz na nevojenskou složku). Nebylo by lepší 

vybrat jako nezávislou proměnnou frekvenci úmrtí (civilních, vojenských) nebo frekvenci 



teroristických útoků v Logáru v jednotlivých obdobích (nějakou tvrdou statistiku). A sledovat, zda se 

to promítá do frekvence mediálního informování dle závislých proměnných zvolených autorkou?  

Za třetí, výběr čtyř období je vytržen z širšího mediálního kontextu. Celá použitá teorie zpravodajské 

hodnoty je o tom, jak autorka v celé práci zdůrazňuje, jaká kritéria rozhodují o selekci témat pro 

zpravodajství. Autorka tedy musí jasně analyzovat, jaká další témata ve čtyřech sledovaných 

obdobích konkurovala reportování o AČR v Afghánistánu. Není jinak pod kontrolou, jestli se o AČR 

neinformuje pouze z důvodů toho, že ve stejném období se odehrávají jiné dramatické události v ČR, 

Evropě, jinde ve světě, jejichž zpravodajská hodnota je vyšší (a téma vytlačí). Jaké události 

konkurovaly 03/2004 a 02/2008? A nebyla naopak ve dvou dalších obdobích „okurková sezóna“, 

takže se i v rozporu s hypotézou téma prosadilo?       

Konečně, z uvedených teorií není jasné, proč by teorie zpravodajské hodnoty - a její část týkající se 

hodnoty negativní informace - neměla fungovat v případě bulvárních deníků? Zdůvodnění výběru tří 

deníků a vyloučení bulváru pak nepokládám za přesvědčivé.    

Celkově však práci hodnotím jako na poměry bakalářské práce velmi solidní. Studentka prokázala 

schopnost kritického myšlení, navržení a realizace nikoliv triviálního empirického výzkumu, velmi 

dobře propojila teoretickou a empirickou část práce. 
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