
 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo 

nábřeží 6, 110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 
www.fsv.cuni.cz 

Posudek na diplomovou práci 

 

Autor/ka práce: Diana Mikalyuk 

Název práce: Přístup Ruska k novým finančním institucím BRICS: analýza 
veřejné debaty v ruských médiích 

Obor/Rok: MV/2017 

Autor posudku (vedoucí/oponent): Irah Kučerová 

Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 4 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 5 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 30 

Celkem  80 39 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 6 
 Styl 5 4 
 Formální kritéria 5 4 

Celkem  20 14 
    
CELKEM  100 53 

 

 

 

 

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií  /  Smetanovo 

nábřeží 6, 110 01 Praha 1, info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 
www.fsv.cuni.cz 

Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria:  

Obsahová analýza ruských oficiálních zdrojů, otázka zní, nakolik se setkává s diskurzivní 
analýzou. Dle mého názoru nadbytečný počet hypotéz (4), které by šlo sloučit do dvou. 
Formulace výzkumné otázky? 

Teoretické zarámování vychází z jediného a zcela ojedinělého článku k tzv. contested 
multilateralism, což považuji za nedostatečné, minimálně v absenci jeho začlenění do 
širšího kontextu ekonomického liberalismu či open regionalism.  

Vedlejší kritéria: 

Oceňuji jazykový pokrok diplomantky, nicméně práce se hemží nejen gramatickými 
chybami, ale i překlepy; nicméně to neškodí čtivosti práce, i když někdy to vede 
k nepřesnosti odborné – např. ne odliv zisků z prodeje ropy, ale ztráta zisku (str. 71, resp. 
62).  

Určité nejasnosti faktického rázu – globální krize začala sice v USA, ale ne 2008, nýbrž 
2007; JAR sice nemusí být nejrychleji se rozvíjející africkou ekonomikou, ale je 
nejvýznačnějším aktérem Afriky – v ekonomice, politické stabilitě a mezinárodním 
renomé.  

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je sice zajímavým pokusem o obsahovou/diskurzivní analýzu ruských 
médií, jistě pečlivě provedenou, nicméně ne zřejmě interpretovanou zcela nezávisle – RF 
nemá sílu dosáhnout dominantního postavení v rámci BRICS, což ale ruská média 
evidentně zamlčují, proto téma BRICS je zde záměrně odsunuto na vedlejší kolej – 
nevyhovuje to ruským imperiálním zájmům. A to v obsahové analýze diplomové práce 
postrádám - ten politický rozměr medializace v RF otázky BRICS.  

Chybí formulace výzkumné otázky, zato hypotéz je nadmíru.  

Teoretický rámec je neukotvený v širším kontextu teorií mezinárodních vztahů.  

Výsledná známka:  

dobře 
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