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Oponentský posudek: 

Cílem práce je prozkoumat, jaké druhy webových stránek bývají v Rusku 

často zakazovány, a určit, jestli se státní orgány zabývající se blokací internetu řídí 

nějakými nepsanými pravidly. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí, které jsou dále tříděny 

dle potřeby autorky. V teoretické části (v 1. a 2. kapitole) autorka věnuje pozornost 

fenoménu cenzury a kontrole informací v Ruské federaci, vzniku a rozvoji ruského 

internetu a také historii Roskomnadzoru, jeho funkcím a základům fungování. 

Pro účely bakalářské práce autorka specifikuje mírně odlišnou definici 

cenzury, která se vztahuje na cenzuru internetových stránek. Upozorňuje na to, že 

v případě cenzury webových stránek často dochází k situacím, kdy je obsah pouze 

pozměněn, a to až po svém publikování, nikoliv před ním (1.1.). 

Dále autorka popisuje množství druhů zakázaného obsahu a klade důraz na 

to, že žádný z ruských zákonů neuvádí kompletní seznam všech druhů zakázaných 

materiálů (2.2.). Pak stručně vysvětluje, jak proces blokace stránek podle ruských 

zákonů vypadá. 

V praktické části (3. kapitola) pak pomocí prostředků popsaných v části 

teoretické provádí analýzu konkrétních internetových stránek, které byly 

prohlášeny za nezákonné. Při hledání zákonitostí ve fungování cenzury ruského 

internetu autorka využívá kvantitativní výzkum. Zablokované stránky následně 

porovnává se stránkami, jež zakázány nebyly, přestože zveřejňují podobný obsah. 

Autorce se podařilo určit, že častěji bývají blokovány stránky s dostatečným 

počtem návštěvníků, stránky zahraničního původu či autora nebo stránky šířící 

převážně zahraniční materiály, stránky, které sledují aktuální dění ve společnosti, 

stránky, jež už byly dříve zablokovány, stránky, na nichž je možné dohledat 

opačný názor na probíhající válku, než jaký zastává současná ruská vláda. 

Při zpracování své práce autorka prokázala odpovídající teoretické znalosti 

nejen tím, že zpracovala rozsáhlý teoretický popis, ale dokázala aplikovat své 

znalosti na řešení konkrétního zadání, čímž zároveň prokázala potřebné praktické 

dovednosti. 

Téma bakalářské práce je velice zajímavé a aktuální. Zpracování tématu 

vyžadovalo od autorky práci s mnoha nesourodými zdroji literatury a schopnost 

z těchto zdrojů vybrat nutné informace, které by zapadaly do konceptu práce. 

Autorka prokázala schopnost pracovat se zahraniční literaturou a splnila cíle práce. 

Informace z odborné literatury autorka kombinuje se svými zjištěními. 

Celková úprava práce „Cenzura ruského internetu a zásady, kterými se řídí“ 

odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci stejně jako její jazyková 

a stylistická úprava i celkové zpracování. 

 



Otázky a připomínky oponenta: 

K předložené práci není zásadních připomínek. Je zřejmé, že vychází jak ze 

znalostí získaných studiem, tak ze zkoumání literatury a internetu. 

Při obhajobě doporučuji následující otázky: 

1. Proč si myslíte, že přechod od slabé státní kontroly internetu se 

uskutečnil v roce 2008 (rok založení Roskomnadzoru), nikoliv v roce 2012, kdy 

došlo k vytvoření Registru zakázaných stránek (2.2.2.)? 

2. Zatímco se autorka zabývá cenzurou extremistického obsahu, 

v práci chybí definice extremismu. Mohla byste pojednat o definici extremismu 

v ruských zákonech? 

3. Čím se autorka řídila při určení webových stránek, které svým 

obsahem zpochybňují/nezpochybňují postoj ruské vlády k válce (3.3.5.)? 

 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce splnila požadavky na ni kladené a je možno ji 

doporučit k obhajobě. 

 

Navržená výsledná známka: výborně 

 

V Praze dne 23. 8. 2017 

 

Oponent: Ekaterina Rycheva, Ph.D. __________________________ 


