
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Natálie Vaidišová 

Název práce: Historická argumentace v ruské informační válce na Ukrajině 2014-2016 

 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

Daniela Kolenovská 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zjišťuje, jak byly ruskou stranou ve válce na Ukrajině v letech 2014-2016 užívány historické argumenty. 

Vychází z klíčové studie obsahu ruského serveru Ruskaja Vesna, z něhož se soustřeďuje na prezentaci druhé 

světové války a éry Sovětského svazu. Dokládá, že informační sféra tvořila součást rusko-ukrajinské války a z 

ruské strany směřovaly k ukrajinské veřejnosti dezinformační argumenty usilující o využití historie k podpoře 

její pro-ruské orientace. Autorka konstatuje, že se pro ruské informování o druhé světové válce stala typickou 

tendence stigmatizovat část Ukrajinců jako nepřátele, a naopak v reflexi společně prožité sovětské historie 

převládá povzbuzování tzv. „sovětské nostalgie“. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autorka se při zpracování obtížného tématu opřela o koncept soft power a rozhodla se na omezeném vzorku 

ruské komunikace s ukrajinským obyvatelstvem zkoumat, zda ji lze popsat jako součást informační války. 

Zvolila jeden z mnoha informačních ruských kanálů a omezila množství možných témat na dvě historická, jež 

jsou v odborné literatuře dostatečně popsána a je tak možné opřít se při analýze politizovaného tématu o solidní 

odborně garantovanou základnu. Tyto své složité volby v práci přehledně vyargumentovala.  

Z hlediska struktury je práce rozdělena do dvou hlavních kapitol, kterým předchází rozsáhlý úvod (vzhledem 

k popsané složité volbě pokládám jeho rozsah přijatelný). První kapitola se věnuje způsobům, jakými pro-ruské 

weby zacházejí s historickými argumenty týkajícími se druhé světové války. Druhá kapitola se věnuje analýze 

způsobů, jakými je využita éra Sovětského svazu. Zatímco první kapitola je analyticky přehledná, v druhé 

postrádám jasnější odborné vysvětlení termínu nostalgie. Závěr je stručný, odpovídá zjištěným datům.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Jazykový projev místy znepřehledňuje argumentaci, po formální stránce však odpovídá požadavkům. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Autorka se chopila teoreticky složitého tématu, které je na hranici nároků kladených na bakalářskou práci. 

Značnou část svého textu proto spotřebovala na jeho klasifikaci v rámci existujících teorií. Nesnadná práce se 

jí ovšem vyplatila, připravila si dobrý základ k preciznímu výběru textů pro analýzu. Tou prošla úspěšně a 

dokázala svou práci dovést do zdárného konce. Samozřejmě práci citelně chybí informace o odezvě na straně 

ukrajinského obyvatelstva, práce vlivem toho zůstala zprávou z jednoho břehu. Terénní výzkum však je mimo 

aktuální možnosti a server sám žádná podobná data nesděluje – a tak bylo v práci dosaženo maxima možného. 

 

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

Postrádám zamyšlení nad tím, proč se prezentace zvolených historických témat odlišuje ve svých intencích 

nalézat nepřátele a na druhé straně podporovat pozitivní sentiment k sovětské minulosti. 

Jak se odlišuje softpower od informační války? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Doporučuji k obhajobě s hodnocením B. 

 

Datum:         Podpis: 

 



 

 

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. 


