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Dodatečné poznámky a připomínky 

Diplomová práce Bc. Annamárie Seminánové je velmi kvalitním politologickým 

příspěvkem k obrazu rusko-amerických vztahů v kontextu syrské občanské 

války, který předkládají dvě ruská periodika. Volba tématu je nanejvýš potřebná 

a aktuální, neboť právě syrská občanská válka představovala významný zdroj 

střetů v zahraničněpolitických koncepcích obou velmocí. Práce je velmi dobře 

zpracována, zejména teoretická a metodologická východiska jsou analyzována 

velmi kvalitně a opírají se i o významné příspěvky ruských, západních i českých 

odborníků, byť by jistě mohly být vzaty do úvahy i práce dalších teoretiků. 

Malou výhradu mám snad jen k tomu, že teoretická východiska, pojednaná 

v prvních kapitolách, nejsou dostatečně propojena a aplikována na vlastní 

výzkum obou ruských periodik. Co se týče části praktické, aplikované, mám 

v zásadě dvě výhrady – za prvé se mi nejeví příliš nosné analyzovat danou 

problematiku chronologicky, zdá se mi, že daleko lepší by zde byla analýza 

založená na tematickém přístupu; za druhé, domnívám se, že by práci prospělo, 

kdyby byl analyzován širší vzorek ruských médií, státních i opozičních. 

V praktické práci chybí i hlubší zobecnění pohledu obou médií na zkoumanou 

problematiku. Navzdory těmto výtkám však mohu konstatovat, že práce 

představuje kvalitní příspěvek k velmi aktuální tematice. Po stránce formální, 

stylistické nemám žádné větší výhrady. Z výše uvedených důvodů hodnotím 

práci výborně. 

 

Otázky k obhajobě 

Existují nějaké styčné body v tom, jak média referovala o vztazích mezi 

Ruskem/Sovětským svazem a Spojenými státy americkými v kontextu 

zahraničních konfliktů, které se odehrávaly za studené války a dnes, do nichž 

byly obě mocnosti zapleteny? Je zde nějaká inspirace sovětskými časy, nebo je 

propaganda dnešní Ruské federace založena na novátorských přístupech? Jaká 

byla role propagandy za sovětských časů a jaké je její role dnes? 
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