
 

  

 
Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042 
http://ips.fsv.cuni.cz 

Posudek na diplomovou práci 

 

Autor/ka práce: Radovan Potočár 

Název práce: Médiá v hybridnej vojne: prokremeľské weby ako nástroj 
ruskej propagandy v ČR 

Obor/Rok: MV/2017 

Autor posudku (vedoucí/oponent): dr. Vít Střítecký 

Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    

 Výzkumná otázka, 
formulace problému 

10 9 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 34 

Celkem  80 70 

Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 10 

 Styl 5 5 

 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 20 

    
CELKEM  100 90 

 

 

 



 

  

 
Univerzita Karlova v Praze │ Fakulta sociálních věd │Institut politologických studií  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

ips_sekretariat@fsv.cuni.cz │ tel: 251 080 264/214 │ fax: 246 013 042 
http://ips.fsv.cuni.cz 

Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce se soustředí na v současnosti velmi proliferované téma, 
které představuje hybridní válka v kontextu působení propagandistických 
webů. Autor se nezabývá konceptuální diskuzí související s nadužíváním či 
reálným vyprázdněním termínu hybridní války, nicméně to je z mého 
pohledu zcela v pořádku. Naopak velmi dobře představuje koncept 
v kontextu jeho tradičního současného využití, přičemž se soustředí na 
působení propagandy zaměňující se na erozi širšího společenského 
konsenzu. 

Také z metodologického hlediska je práce dotažena. Autor vybral vhodné 
„prokremelské“ weby a následně vytvořil tři systematizující analytické 
kategorie, které poté mohl využít jako základ pro analýzu, resp. 
interpretaci. Právě interpretativní část představuje silnou pasáž této 
diplomové práce. Autor zde přesvědčivě ukazuje dynamiku revizionismu 
spojenou s konstrukcí ruské stability a kulturní čistoty, krize Západu a 
nedůvěryhodnosti médií. 

Vedlejší kritéria: 

Oceňuji velmi solidní pramennou základnu i stylistiku textu stejně tak jako 
jeho formální kvalitu. 

Celkové hodnocení: 

Z celkového pohledu se jedná o velmi kvalitní a metodologicky i empiricky 
poctivou práci, která dostává poblíž hranice nestrojové analýzy. Ve 
srovnání s běžnými analýzami, kterými je v poslední době veřejný a 
částečně i akademický prostor zasypán, práce jednoznačně obstojí. 

Výsledná známka: Výborně 

Podpis: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 


