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Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek):
Tato bakalářská práce analyzuje využití historických argumentů v ruské informační válce na
Ukrajině v letech 2014-2016. Zjišťuje, jakým způsobem a jak intenzivně byly ruskou stranou
konfliktu využity argumenty kotvené v historii. Práce vychází z klíčové studie argumentace
ruského serveru Ruskaja Vesna zaměřeného na obyvatelstvo na území Ukrajiny.
Na základě analýzy serveru Rusvesna se práce zabývá dvěma typy historické argumentace:
druhé světové války na éry SSSR. Z reflexe druhé světové války se výzkum zaměřuje zejména
na tematizaci fašismu a s ním úzce spojených narativů popisujících Ukrajinskou povstaleckou
armádu, Organizaci ukrajinských nacionalistů a osobnost Stepana Bandery. Z reflexe éry
SSSR práce zkoumá zejména pokusy o využívání fenoménu postsovětské nostalgie a soustředí
se na způsob, jakým byl sentiment na Ukrajině ruskou historickou argumentací podporován.
Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Od zadání projektu se změnil název tématu, struktura práce včetně výběru klíčové studie a
teoretická východiska. Z původního názvu "Role kolektivní paměti v ruské propagandě na
Ukrajině v letech 2014 - 2018" bylo upuštěno, jelikož teoretický rámec kolektivní paměti není
vhodný pro dané téma. Zde byl nahrazen teoretickým rámcem informační války, jejíž nástroje
práce analyzuje. Téma práce bylo rovněž upřesněno na analýzu historické argumentace proruských serverů. Časové rozmezí bylo zkráceno do roku 2016 z důvodů rozsahu bakalářské
práce a množství nalezených článků. Původní záměr analýzy klíčové studie serveru Russia
Today byl nahrazen: novou klíčovou studií se stal pro-ruský server Ruskaja Vesna, jelikož se
na rozdíl od Russia Today jedná o web zaměřený na obyvatele Ukrajiny.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
Práce je členěna do dvou hlavních kapitol. První kapitola se věnuje způsobům, jakými
analyzovaný pro-ruský web Rusvesna zachází s historickými argumenty týkajícími se druhé
světové války. Zde se soustředí zejména na tematizaci fašismu jako klíčového nástroje v ruské
informační válce na Ukrajině. Druhá kapitola se věnuje analýze způsobů, jakými je ze strany
ruské informační války využita éra SSSR, kde se soustředí na fenomén tzv. sovětské nostalgie.
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