
Posudek magisterské práce Pavlíny Svobodové „Politik v éře permanentní kampaně“

Název práce budí očekávání znásobené tím, že autorka na sebe prozradila své nemalé 
ambice: slibovala práci interdisciplinárního rázu, přičemž hodlala vycházet z oboru politologie, 
ale zároveň čerpat z oblasti mediálních studií a nevylučovala ani odkazy na kognitivní 
lingvistiku, performance studies, politickou antropologii, sociální psychologii apod. Co je jí o 
těchto disciplínách známo nevím, v každém případě jsem si však po prolistování její práce 
(vzhledem ke své náchylnosti) oddechl, že velkomyslně pominula současnou politickou filosofii, 
jakkoliv právě tu téma komunikace hodně zajímá, přinejmenším od vydání slavné práce 
Habermasovy z r. 1987. Politická filosofie by jí totiž prozradila to klíčové, totiž že latinské slovo 
komunikace neoznačovalo toliko spojení, nýbrž především souvislost a má-li souvislost 
existovat a dokonce „fungovat“, vyžaduje společnou zásobu znaků. Ty je pak nutné, v našem 
případě v politické komunikaci, hledat, pojmenovat a vůbec sledovat jejich osudy či absenci.  
Autorku nicméně podezírám, že příliš nevycházela ani z oboru politologie. Pak by se totiž 
vnucovala otázka co to vlastně ta politologie je, v čemž, jak známo, se takřka kategoricky 
neshodnou ani nepochybní politologové.  

Práce se dělí na pět hlavních částí, přičemž část první naznačuje, že autorka vychází 
především z masmediálních teorií, jejichž povýtce výběrový přehled (pokud to mohu v nesvém 
oboru posoudit) tu na dvaceti stránkách předkládá, přičemž opakuje několik základních údajů, 
aniž by je náležitě, čili kriticky reflektovala. Pouhý přehled by se hodil spíš k práci bakalářské.  
Ale to je ještě pořád přijatelné, dokud nepřijdou na řadu zbylé čtyři části, totiž „profily čtyř lídrů 
před volbami“. Prozradil jsem, že jsem práci neprostudoval, nýbrž jen prolistoval. Neměl jsem 
důvod to zevrubněji číst, protože to všechno, či téměř všechno, bylo dávno promrskáno (a brzy 
zas promrskáno bude) během nekonečných, nekonečně důvtipných volebních TV-debat. Navíc 
musím poznamenat, že je mně osobně nepříjemné, když mě (ale jistě i jiné občany) autorka 
zatahuje do svých „empirických analýz diskurzivní metodou.“ Na s. 7 například tvrdí, že se 
„chci bavit a mít zážitky“, na s. 28 se zamýšlí nad tím, co očekávám od politiky. Ačkoliv v úvodu 
a během práce s odvoláním se na autoritativní odbornou literaturu opakovaně tvrdí, že 
západoevropská politika se personalizuje (prý se na to přišlo díky kariéře Berlusconiho –
autorka by byla asi překvapena sdělením, co všechno se analyzovalo už během předminulého 
století a samozřejmě pak v analýzách „krize modernity“ a měla by to vědět třeba z teorií 
demokracie), načež si směle stanoví hlavní hypotézu: „i v českém prostředí se politika 
personalizuje“. No a později, když se čtenář dozví například,  že Nečas studia ukončil titulem 
RNDr., že Paroubek je dlouhodobě nepopulární mezi mladými lidmi pro svou nabubřelost, že 
naopak nenabubřelý  Karel zaujal mládež tak, že vznikla iniciativa „Karel je sexy“ a že tento 
aristokratický spící mudrc se zvláštní češtinou  nedokončil školy aby mohl spravovat svůj 
majetek, že Radek John si „podle komentátorů uměl velice rychle naklonit publikum“ atd. atd., 
čtenář je zvědav, co bude výsledkem tohoto pracného nashromáždění materiálu k analýze. Ve 
svém Závěru autorka konstatuje, že její zkoumání potvrdilo její hypotézu, totiž že „image 
politika má zásadní význam“. Že význam tím zásadnější, čím je volič tupější, už autorka 
nedodává.

Jsem na rozpacích, mám-li do hodnocení této magisterské práce vřadit i překvapivou kvalitu 
papíru, na němž je vytištěna. Je opravdu vynikající, gramáž nejméně 120 (od s. 47 klesá tak na 
115, později se opět zvedne na 120), což zaručuje vysoký faktor volumenu a znamenitou 
opacitu, bohužel se v tom špatně listuje. Barevné přílohy však vycházejí znamenitě. 
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Zaskočen touto magisterskou prací z mnoha stran se ji téměř neodvažuji hodnotit, protože 
si dost dobře neumím představit, co by z ní zbylo, kdyby v ní nebylo to, co by tam být nemuselo 
či nemělo. Dovedu si jen představit opak, čili co by tam asi být mělo. Mé hodnocení je tedy 
spojeno s mým pojetím politologie a to se jen málo blíží žurnalismu. Je-li toto politologie, pak 
ano, pak práce uspěla.

Doc. dr. Jan P. Kučera        




