
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci V. Lebedové: 

Mediální obraz zahraniční operace Armády České republiky v Afghánistánu ve vybraných 
českých denících

Autorka si vybrala velmi zajímavé téma, které má v prostředí současných ozbrojených 
konfliktů zásadní dopady na jejich průběh a mnohdy dokonce i na výsledek konfliktů. 

Cíl práce spočívá v prozkoumání mediálního zobrazení působení Armády České 
republiky v zahraniční operaci na území Afghánské islámské republiky, přičemž takto 
postavený cíl práce je aktuální ale i náročný. 

Bezpečnostní problematika leží přes svou důležitost dlouhodobě stranou zájmu elit, 
společnosti a tím pádem i médií. Konkrétně v ČR je tak poměrně obtížné nalézt literaturu, 
případně alespoň obdobnou studii, která by autorce usnadnila přípravu práce a poskytla 
základní východiska. Působení na domácí média států přispívajících svými vojenskými 
jednotkami do operace NATO – ISAF je přitom jedním z hlavních nástrojů povstaleckých 
jednotek bojujících proti afghánské vládě. V tomto směru je zkoumání předmětné 
problematiky mimořádně důležité zvláště proto, že drtivá většina politických představitelů, 
vojáků a dokonce i novinářů tuto důležitost chápe jen nedostatečně. Už samotný výběr tématu 
je proto jednoznačně velkou předností práce. 

V úvodu autorka vzhledem k rozsahu práce výstižně a poměrně přesně zhodnotila 
dosavadní vývoj i mezinárodní a vnitrostátní aspekty působení v Afghánistánu. V této části se 
dopustila pouze jediné a jen nedůležité nepřesnosti, když na str. 9 zřejmě neúmyslně použila 
formulaci vytvářející dojem, že mise Člověka v tísni a jednotky Armády ČR působily
společně, což neodpovídá skutečnosti.

V části nazvané teoretické východisko – mediální studia se autorka zabývala 
základními pojmy, teorií zpravodajských hodnot, agenda-setting a rámcování. Všechny pojmy 
vyložila srozumitelně a s využitím relevantní literatury.  Celkově úvodní část představuje 
velmi ilustrativní a dobrý začátek práce.   

Autorka si stanovila tři výzkumné hypotézy, přičemž zkoumá, zda tisk v ČR přináší 
zprávy o působení Armády ČR v Afghánistánu v závislosti na bezpečnostní situaci a hrozbách
v souvislosti s plněním nebezpečnějších úkolů. Výše zmíněné mediální teorie 
(zpravodajských hodnot, agenda-setting a rámcování) se k takovému sledování hodí zjevně 
velmi dobře. 

Autorkou zvolená období skutečně z hlediska vojenských rizik odpovídají nasazení a 
působení v rizikovějších obdobích a správně odrážejí charakter v té době plněných úkolů.
Autorka např. zcela správně pochopila, že nasazení jednotky Provinční rekonstrukční tým 
v provincii Lógar přes „humanitárně“ znějící název jednotky ve skutečnosti znamenalo 
působení v mimořádně nebezpečné oblasti, ve které se intenzita a počet incidentů nijak 
nelišily od standardních bojových operací. Správné vyhodnocení jednotlivých nasazení je 
z pozice studenta civilní fakulty překvapivé a zaslouží jednoznačně ocenění.  

Výsledné vyvrácení všech hypotéz je do jisté míry překvapující. Zjištění, že rizikovost 
nasazení, respektive nasazení bojového charakteru, se nijak zásadně neodráží v přiměřeném 
zájmu médií, je nepochybně také výsledkem výzkumu. Do budoucnosti by bylo zajímavé ve 



výzkumu dále pokračovat ve formě diplomové práce. Například zkoumání, na kolik je 
úspěšná mediální politika ministerstva obrany a zejména nakolik a zda vůbec ovlivňuje 
celkový obraz působení Armády ČR v Afghánistánu, by bylo přinejmenším v českém 
prostředí zajímavé a přínosné.

Autorka velmi pečlivou a kvalitně odvedenou prací prokázala schopnost zpracovat 
bakalářskou práci přinášející nová zjištění. Množství zkoumaných deníků i samotných článků 
je i s použitím výpočetní techniky zřejmě na hranici kapacitních možností jednotlivého 
výzkumníka – studenta a širší, případně detailnější zkoumání si lze na úrovni bakalářské práce 
jen obtížně představit. Zároveň nadprůměrně aplikovala teoretické znalosti a velmi dobře 
pracovala s literaturou. Celkově považuji práci za velmi zdařilou, objevnou a 
zpracovanou formou a především obsahem vysoce nad rámec obvyklý u bakalářských 
prací. Jednoznačně považuji za potřebné ocenit, že autorka si zvolila málo zkoumané 
téma, jehož zpracování se zhostila velmi dobře a dokonce byla schopna přinést přínosná 
nová zjištění. Zároveň při tom prokázala schopnost promítnout v rámci studia získané 
teoretické znalosti do skutečného a využitelného výzkumu.
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