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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Téma jako takové pro mne osobně bylo velmi nové, neobvyklé a informace ve studii
obsažené velmi přínosné. Nakolik je Afghánistán častým mediálním tématem, sama oblast
médií a šíření informací v této zemi není příliš pokrytým tématem, natož v češtině. Autor je
bezesporu renomovaným mluvčím, který se k problematice zasvěceně a z osobní zkušenosti
vyjadřuje.
Určité informace a zjištění ukazují prostředí, které je těžko srovnatelné se střední Evropou,
jedná se bez nadsázky o jiný svět. Odlišnosti a změny jsou nejen technologické (odloučení od
hlavního proudu technického vývoje ve světě), ale i kulturně psychologické (žebříček hodnot,
role žen a menšin ve společnosti, samotná „cena“ člověka atd.). Je pak příznačné, a to i pro
nebližší současnost, že „tahouny“ mediálního pokrytí afghánských národů jsou komunity
vzdělaných emigrantů, využívajících satelitní vysílaní nebo sociální sítě.
Velmi podporuji zveřejnění příspěvku v tomto tematickém čísle časopisu Ochrana
a Bezpečnost, nakolik je to studie netypická.
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