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Charakteristika tématu práce (max 10 řádek):
Práce zkoumá obraz Ruska v ukrajinském vladním diskurzu. Toto téma je dosud jen málo
frekventovanou sférou sociálněvědního výzkumu (jenom malý počet autorů se soustřeďoval
na tuto problematiku přímo). Zkoumání ukrajinského vládního diskurzu poskytuje
dodatečný nástroj pro pochopení zahraniční politiky Ukrajiny vůči Rusku. Práce si klade za
cíl analyzovat vnímání Ruska v ukrajinském vládním diskurzu od začátku anexe Krymu do
Druhé minské dohody.
Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Byl upřesněn konceptuální rámec práce. Bylo zjištěno, že vladní diskurz nelze rozdělit do
jednotlivých diskurzu z důvodů přítomnosti jenom jednoho typu vyjádření vůči Rusku. Práce
se proto nezabývá kategorizací diskurzu, ale zkoumáním toho, jak jeden ukrajinský vládní
diskurz charakterizoval Rusko a jaké metody použival. Byl zúžen korpus dat, protože
diskurzivní figury se výrazně překrývají a opakují u vlády, ministerstva zahraničí a
ministerstva obrany. Z toho důvodu práce zkoumá jenom dominantní diskurz představený na
webových strankách vlády Ukrajiny a oficiálního listu vlády.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
1. Introduction
2. Theoretical and methodological considerations
2.1 Theoretical framework
2.2 Methodological considerations
3. Analysis
3.1 Historical dimension
3.2 Russia after 1991
3.3 Ukraine and the world versus Russia
3.4 Characteristics of Russia
3.5 Who was implied under the concept Russia

4. Conclusion
Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek):
Práce zjistila, že během zkoumaného období ukrajinský vládní diskurz intenzivně využíval
dichotomické protiklady Ukrajiny a Ruska pro charakterizování Ruska. Charakterizování
probíhalo pomocí aktivního využití historické dimenze vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou.
Analýza ukrajinského vládního diskurzu ukazuje na zlom v diskurzivní reprezentaci Ruska
v období před rokem 2014 a po roce 2014. V rámci tohoto protikladu Rusko zničilo dobré
vztahy mezi státy. Pod pojmem "Rusko" označoval ukrajinský vládní diskurz řadu aktérů,
mezi kterými se nejčastěji zmiňoval nejvyšší orgány vykonné, zákonodárné a soudní moci,
armádní struktury a občané Ruské federace. Ukrajinský diskurz neslučoval občany se
státními aktéry a při kritice státních aktérů vymezoval občany Ruské federace jako
samostatnou kategorii, což využival pro zdůraznění nelegitimnosti vedení Ruska.
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Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), data, s
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