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které se věnoval analýze politického diskurzu Tomia Okamury v jeho
příspěvcích na sociálních sítích. Vedoucí práce dr. Boháček shrnul
svůj posudek, který navrhuje hodnocení výborně, teoretická i
metodologická část je adekvátní, empirická část monumentální.
Navrhl dvě otázky do diskuse, týkající se analýzy metafor a příčin
používání politického marketingu. Oponent dr. Mlynář rovněž shrnul
svůj posudek, ve kterém uvedl řadu kritických poznámek týkajících
se několika gramatických chyb, určitých formálních nedostatků
textu, ale i obsahových záležitostí. Oponent souhrnně uvedl, že první
polovina textu je slabší, diskuse a závěr již přesvědčivější, a navrhuje
hodnocení velmi dobře. V reakci na oba posudky diplomant uvedl, že
politický marketing souvisí s postmoderní orientací současné
společnosti, kdy je řada dimenzí současného světa málo srozumitelná
samotným aktérům, čímž získávají význam zjednodušující a
schematizující komunikační strategie politických aktérů. Pokud jde o
metaforické prostředky, diplomant připustil, že tato analýza by byla
proveditelná a mohla přinést zajímavé výsledky. Diskuse ještě chvíli
pokračovala o tématu politického marketingu. K otázce týkající se
specifik Okamurova populismu Vojtěch Kosař uvedl, že Okamurův
populismus je specifický například v tom smyslu, že postuluje
protiklad mezi obyčejnými lidmi a elitami jako klíčovou distinkci.
Hodnocení pozitivních a negativních vazeb jednotlivých klíčových
slov ve schématu (k čemuž směřovala další otázka oponenta)
diplomant provedl na základě adjektivních vazeb přítomných v
datech. Doc. Vlček se dotázal na to, čemu by diplomant po
provedené analýze připsal úspěch Okamurova politického působení.
V. Kosař odpověděl, že zřejmě jde hlavně o zjednodušený model
světa a jednoduchá řešení, která Okamura svým příznivcům nabízí, a
to jak na úrovni politiky, tak na úrovni kulturně společenské (např.
tradičně pojaté partnerské vztahy). Doc. Vlček poukázal i na to, že
někteří voliči mohou oceňovat na Okamurovi jeho schopnost říkat
věci, o kterých ostatní politici nemluví. Komise po delší diskusi
usoudila, že s ohledem na nepříliš přesvědčivý způsob práce s daty a
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mělkost analýzy bude adekvátnější hodnocení velmi dobře.
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