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Diplomová práce Soni Škývarové je věnována analýze vybraných částí komunikace
českých politických stran, přičemž cílem práce je, jak sama autorka uvádí, „zmapovat
současný stav českého stranictví ze specifického pohledu politické komunikace a popsat
rozhodovací procesy uvnitř stran a způsob sebeprezentace směrem k veřejnosti“ , (s. 9).

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická, část je věnována shrnutí
vybraných poznatků z oblasti zkoumání procesu politické komunikace, definování klíčových
termínů a uvedení do politických reálií ve zkoumaném období v České republice. Druhou část
tvoří analýza způsobů komunikace vybraných politických stran, a to na úrovni vnitrostranické
komunikace a komunikace stran směrem k veřejnosti. V závěrečném oddíle pak autorka
shrnuje výsledky analýzy a nastiňuje směry dalšího možného zkoumání dané problematiky.
Rád bych zdůraznil, že celá práce působí velmi konzistentním dojmem. Výběr tématu
a především pak jeho zpracování v podobě kombinace dotazníkového šetření a kvantitativní
obsahové analýzy bylo do detailu promyšlené a pečlivé.

- Za povedenou a zajímavou považuji část ve které autorka na základě vyhodnocení
dotazníků modeluje principy a způsoby interní komunikace v jednotlivých politických
stranách.

• V této souvislosti bych se diplomantky rád zeptal, zda-li neposkytnutí informací
týkajících se pravidel a způsobů interní komunikace považuje za snahu chránit citlivé
informace, nebo toto stanovisko spíše svědil o neexistenci pravidel interní komunikace v této
straně, případně o neochotě zodpovědné osoby vyplňovat dotazník (viz s. 43),'
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- O pečlivosti a pozornosti při psaní diplomové práce svědčí i precizní a téměř
bezchybná formální úprava. Ojedinělé nedostatky v podobě jedné chybějící publikace
v závěrečném seznamu (s. 18, International Encyklopedia o f Communication) či malého
počátečního písmene v názvu periodika (s. 48, poznámka pod čarou) na tom nic nemění.
- O kvalitě práce svědčí i relativně malé množství sekundárních citací.
- Za užitečné také považuji uvádění nepřeložených citací v pozn. pod čarou.

Diplomovou práci Soni Škývarové považuji za ukázkovou a téměř bez výhrad ji
doporučuji k obhajobě.
Navrhuji klasifikační stupeň výborně.
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neformalizovanou komunikaci uvnitř strany za „interní informaci“, kterou není ochotna podstoupit veřejnosti
to ani pro výzkumnou činnost“ (s. 43)

