
UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Annamária Semianová
Identifikační číslo studenta: 16949881

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Východoevropská studia
Identifikační čísla studia: 545684

Název práce: Obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne v
periodikách Российская газета a Независимая газета (po roku
2014)

Pracoviště práce: Ústav východoevropských studií (21-UVES)

Jazyk práce: slovenština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Datum obhajoby : 10.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Začátek: 9.05

Kandidátka představila svou práci.
Vedoucí práce přítomné seznámil se svým posudkem. Oponent
přítomné seznámil se svým posudkem.
Kandidátka reagovala na posudky. Největší rozdíl mezi elektr. a
tištěným vydáním je menší rozsah elektr. vydání, články jsou kratší.
Dá se kliknout na starší články. Tištěné vydání má více komentářů
expertů apod. NG to celé víc propojila s děním na Ukrajině a s ekon.
sankcemi. V RG byl více cítit osobní postoj autorů. Co se týče
rozsahu, tak to může být chronologickým přístupem, ale RG o
tématu také prostě víc psala a příspěvky byly relevantnější. Co se
týče srovnání s propagandou SSSR, tak lze srovnat se
zpravodajstvím během vietnamské války, kde stejně americká pozice
byla popsána jako negativní, dění Američanů jako zlé, propaganda se
od sovětských časů tolik nezměnila. Stejně se to inscenuje jako
zástupní válka. Sovětská propaganda však byla otevřenější, dnešní je
rafinovanější. Dr. Tumis poukazuje na to, že by se mohly analyzovat
strategie propagandy, i té americké.
Diskuse: doc. Ulbrechtová se ptá na metodiku, jak je použit pojem
diskurs. Kandidátka odpoví, že to je rozmanité. Doc. Ulbrechtová se
ptá, kdo je původní autor pojmu. Kandidátka odpoví, že Michel
Foucault. Doc. Ulbrechtová se dotazuje, co kandidátka pod pojmem
diskurs chápe. Kandidátka odpoví, že víc než text. Doc. Ulbrechtová
poukazuje na to, že anglosaská literatura ten pojem používá
prakticky, už sekundárně. Dr. Příhoda se ptá na plány kandidátky zda
text nebo jeho část míní publikovat. Dr. pilát se ptá, jak se ruská
média postavila ke kurdské otázce. Kandidátka odpoví, že to bylo
okrajové, hlavně ohl. spolupráce Američanů s Kurdy. Dr. Příhoda
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podotkne, že ruská média se této otázce spíše vyhnou, i kvůli vztahu
s Tureckem. Kandidátka upozorňuje, že víc se mluvilo o Íránu a o
Istzraelu.
Komise se po poradě usnesla na hodnocení výborně.
Konec: 9.36
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(přítomen)

............................
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