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Posudek bakalářské práce 

 

Vřešťálová, Dominika, Cenzura ruského internetu a zásady, kterými se řídí 

Bakalářská práce 

FF UK, Ústav východoevropských studií 

Praha 2017, 54 s. rkp.  

 

 

Bakalářská práce Dominiky Vřeštálové soustřeďuje pozornost na dosud ne příliš probádanou 

tematiku cenzury ruského internetu. V první kapitole teoreticky vymezuje pojem cenzury, ve 

druhé kapitole pojednává o vývoji a kontrole ruského internetu od roku 1990 a založení 

Roskomnadzoru jako klíčové instituce rozhodující o blokacích internetu (byť existují i další, 

které se na tom podílejí). Ve třetí kapitole potom autorka přistupuje k vlastní analytické části, 

kde na vzorku zablokovaných stránek v časovém období od dubna do června 2017 definuje 

základní vlastnosti blokovaných stránek (dostatečná návštěvnost stránky, zahraniční původ 

stránky, zájem stránky o aktuální současné dění, dosavadní blokace webu, neshoda v otázce 

války).  

 

Výsledky výzkumu, založeného na prozkoumání úctyhodného množství webových stránek 

utříděných v příloze na konci textu, jsou umně aplikovány na teoretická východiska 

prezentovaná v první kapitole a interpretována v kontextu práce ruských institucí, v první řadě 

Roskomnadzoru, o nichž autorka pojednává v kapitole druhé. Jednotlivé kapitoly bakalářské 

práce tak tvoří koherentní a vysoce provázaný celek, díky čemuž se Vřešťálové daří čtenáři 

představit úplný obraz o funkcích, taktice a důvodech ruské cenzury. Výsledky práce jsou 

zargumentované a založené na exaktních číslech. Autorka má díky výzkumu v Rusku a České 

republice nejen vynikající přehled o ruských zakázaných webech, nepodcenila ale ani četbu 

teoretické literatury, obsahující řadu důležitých monografií a odborných článků.  
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Závěrem konstatuji, že si Dominika Vřešťalová zvolila velmi těžké a dosud v podstatě 

nezpracované téma, které je v mnoha ohledech novátorské a které by měl číst každý, kdo se 

zabývá současnou situací v Ruské federaci. Práce navíc vykazuje znaky vyspělého vědeckého 

přístupu, přináší celou řadu zásadních informací, pokouší se alespoň částečně komentovat 

propojení světa médií se světem politiky. Doporučuji, aby zejména analytická část (třetí 

kapitola) byla publikována v odborném vědeckém časopise. Oceňuji též skutečnost, že i po 

stránce stylistické a formální představuje práce, až na drobné chybičky, příspěvek vysoce 

přesahující standard prací odevzdávaných na Filozofické fakultě. 

 

Bakalářská práce Dominiky Vřešťálové patří k vysoce nadstandardním studentským počinům 

a jako takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

  

 

 

  V Liberci, 28. září 2017 

 

 

 

 

  

 

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 

 Ústav východoevropských studií FF UK v Praze 

  

 


