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Autorka předkládané diplomové práce v úvodu práce vysvětluje, že cílem její práce je
„zmapovat současný českého stranictví ze specifického pohledu politické komunikace a popsat
rozhodovací procesy uvnitř stran a způsob sebeprezentace směrem k veřejnosti“ (s. 9).
Fakticky je tématem práce především pokus o popis a výklad mechanismů řízené komunikace
iniciované českými politickými stranami směrem dovnitř i navenek, tedy téma nejen
relevantní, ale v červnu 2006 i navýsost aktuální.
Jako vedoucí práce rád konstatuji, že diplomantka systematicky promýšlela jednotlivé
kroky a soustředěně pronikala do oblasti, kterou si zvolila z předmět svého zájmu. Pracovala
s vysokou mírou samostatnosti, ale současně většinu svých kroků konzultovala, promýšlela,
vracela se k východiskům a hledala nové cesty.
Výsledkem její snažení je sevřený výkladový text rozčleněn do 8 kapitol rámovaných
úvodem a závěrem a doplněných seznamem použité literatury a pramenů a přílohami. Práce
postupuje od výkladu metody a základní pojmů a konceptů, o něž se opírá, přes stručný
výklad politického systému ČR k prezentaci a rozboru vnitrostranické a veřejné komunikace
českých politických stran. V závěru se pak autorka soustřeďuje na analýzu tištěných výstupů
politických stran.
Diplomantka vypracovala a předložila vskutku zajímavý a přínosný text, v němž
zpracovává aktuální téma. Na práci si zvlášť cením kapitol 6-9, v nichž autorka nabízí rozbor
získaných poznatků o vnitrostranické komunikaci a komunikaci s veřejností a rozebírá
stranické tiskoviny. Myslím, že tato část práce představuje opravdu původní přínos pro
poznání mechanismů (a také zvyklostí) politické komunikace v současném českém prostředí.
Na druhou stranu soudím, že v případném dalším zpracování tématu by bylo možné redukovat
(nebo možná rovnou eliminovat) poučení o politickém systému ČR (kap. 5) a prohloubit
teoretický výklad o politické komunikaci (kap. 3). Na tomto výkladu je sympatická snaha o
vytvoření vlastního „pracovního modelu“, ale jinak je výklad hodně závislý na shrnujících
pracích McQuaila, Schulze a McNaira a méně promýšlí jednotlivé tradice myšlení o
procesech politické komunikace, které jsou „za“ těmito pracemi.
Práce je napsána jasným, přehledným jazykem.
Závěrem konstatuji, že předložená diplomová práce je zajímavá, přínosná a původní a
splňuje formální i věcné nároky kladené na diplomové práce. Proto práci doporučuji
_____
k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně.
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