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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce analyzuje roli historických narativů užívaných Ruskou federací v rámci informační kampaně provázející 
ozbrojenou agresi proti Ukrajině po roce 2014. Soustřeďuje se na dva identifikované stěžejní historické 
(meta)narativy: tematizaci "fašismu" (Bandera, UPA, "rehabilitace nacismu", "Velká vlastenecká válka", "Velké 
vítězství", "falšování historie v neprospěch Ruska" aj.) a nostalgii po "starých dobrých časech" Sovětského 
svazu. Datovou základnu čerpá z příspěvků publikovaných na vlivové (dezinformační) platformě cílící 
specificky na obyvatelstvo Ukrajiny - webovém serveru Russkaja vesna. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Aktuálnost, relevance (politická i akademická) a společenská závažnost tématu je mimo jakoukoli pochybnost. 
To výmluvně dokazuje mj. poslední výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017, jež staví 
"války o historii" mezi hlavní nevojenské nástroje užívané putinským Ruskem k podkopání a destabilizaci 
poměrů v České republice v kontextu probíhající ukrajinské kampaně. Náročnost tématu na zpracování je 
současně dána jeho komplexitou, relativně nízkým stupněm zpracování i výrazně multidisciplinárním záběrem. 
Práce je jasně problémově zacílena a je vedena vytyčenou výzkumnou otázkou. 
Kvituji snahu o teoretické ukotvení a o představení hlavních použitých konceptů (soft power, public diplomacy, 
informační válčení, narativ), jak ukazuje naznačená úvodní teoretická diskuse. 
Práce je rovněž logicky a přehledně vystavěna. 
Hlavní připomínku, a možný prostor k rozpracování, vidím v pouze "nakousnuté", a formálně nedotažené 
metodologické části práce. Autorka se omezila na konstatování, že její práce je případovou studií, jež k 
vyhodnocení dat využívá techniky obsahové analýzy (str. 6-7). Načrtla i vyhodnocovaný datový korpus. Chybí 
nicméně onen mezičlánek - explicitní rozvedení postupu vyhodnocování dat (obsahová analýza standardně 
obsahuje i kódování a další dílčí kroky), jež předcházelo prezentaci výsledků. 
Pozastavuji se u tohoto momentu i proto, že si nejsem jist, že analýzu narativů lze "vyřídit" pouze pomocí 
obsahové analýzy (pokud tedy oba pod obsahovou analýzou rozumíme jedno a to samé). K analýze narativů se 
standardně využívá v nemenší míře prostředků a metod narativní analýzy a diskursivních přístupů, zatímco 
autorka se při vyhodnocení a interpretaci dat jaksi spokojila pouze s vlastní intuicí. Její intuici v žádném případě 
nezpochybňuji, stejně jako nerozporuji samotné závěry; působí přesvědčivě. Přesto, s ohledem na akademickou 
povahu předkládaného výstupu, bych považoval za žádoucí, aby postupovala v každém kroku maximálně 
transparentně (i za cenu toho, že to zabere několik dalších stránek textu, třeba v podobě datových příloh) a byla 
schopna svůj postup vyložit explicitně krok za krokem za pomocí zavedeného formalizovaného jazyka. To 
momentálně trochu postrádám. A mrzí mě to o to víc, že bych se sám rád něco přiučil. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Jazyková stránka je v normě. Styl vyjadřování je srozumitelný a adekvátní. Ukrajinskou povstaleckou 
armádu autorka z nějakého důvodu opakovaně zapisuje s malým "u" na začátku slova. Národní rada (str. 30) 
má být správně nejspíš Nejvyšší rada (Ukrajiny). A pár drobností. 
Odkazování na zdroje je v pořádku. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Velké plus za volbu tématu. 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Viz výše bod 2. Přibližte prosím krok za krokem způsob avizované obsahové analýzy, která vedla k naplnění 
Vašich cílů (identifikaci a analýze vybraných historických narativů užívaných Ruskem v rámci konkrétní 
informační kampaně). 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(A-F): 

Práce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci; doporučuji ji proto k obhajobě. V případě 
přesvědčivé obhajoby může být po mém soudu obhajována na stupeň B. 

Datum: Podpis:
18. května 2019

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


