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Pavel Kovařík se v bakalářské práci zaměřil na tzv. pomlčkovou válku, kterou iniciovaly 

debaty o názvu republiky a jejích státních symbolech, k nimž došlo na 

půdě československého Federálního shromáždění na počátku roku 1990. Při výzkumu 

tématu, jež bylo již několikrát zpracováno, se zaměřil na problém politické komunikace a 

využil metodologii odvozenou z díla politologa a sociologa Karla G. Deutsche. Za cíl si vytkl 

formulování teze, jež by doplnila tradiční vysvětlení rozpadu Československa. 

Pavel Kovařík nepřistoupil k výzkumu s tradičním důrazem na extenzivní pramennou 

základnu, ale pokusil se o uváženou redukci zdrojů, aby se mohl soustředit na jejich 

detailnější analýzu. Zaměřil se na stenografické záznamy debat ve Federálním shromáždění. 

Toto zúžení pramenné základny a související snahu autora o důkladnější analýzu hodnotím 

pozitivně. V úvodu načrtl metodu, s jejíž pomocí hodlal vytěžit korpus záznamů s ohledem na 

výzkum politické komunikace: „V přístupu k samotnému pramenu jsem se přirozeně snažil 

potvrdit teze vybraného teoretického rámce, přičemž můj zájem především o strukturu 

využité argumentace jednotlivých poslanců, snaha sledovat její významové posuny v 

jednotlivých projevech, stejně tak jako vztahy k specifickému sociálnímu kontextu řečníků, 

připomíná v jistých rysech kritickou diskursivní analýzu.“ (s. 8) Vlastní rozbor pramenů, který 

nalezneme v kapitole „Pomlčková válka v parlamentu“ na stranách 38 až 51 je důkladný a 

v mnoha ohledech zajímavý, postrádá však pevnější metodologické rámce a analytické 

nástroje. Nabízí se otázka, proč se autor výrazněji neinspiroval některou z metod kritické 

diskurzivní analýzy, jež by dobře souzněla i se zaměřením na problém politické komunikace. 

Pavel Kovařík se při volbě analytické metody opřel především o teorii politické komunikace 

Karla W. Deutsche. Při četbě práce mě opakovaně napadalo, zda jej toto rozhodnutí příliš 

nesvázalo. Deutschovo pojmosloví se opírá o biologickou metaforiku (nervy vlády, politika 

jako organismus, zdravá vs. narušená komunikace atp.), a tudíž se obtížně propojuje s jinými 

koncepty, jež by byly vhodné pro reflexi politické komunikace (např. kritická diskurzivní 



analýza, různé koncepty sociální psychologie či teorie médií). Zajímalo by mě, v jaké byly 

hlavní důvody pro tuto volbu. Důraz na teorii politické komunikace zpětně problematizuje 

redukci pramenů. Promluvy poslanců ve Federálním shromáždění jsou součástí složitého 

sociálního kontextu. Do hry jako komunikační kanály vstupují zpravodajská média či zákulisní 

jednání. Je otázka, nakolik rezignace na tento širší sociální a mediální kontext pomlčkové 

války ovlivňuje výpovědní hodnotu Kovaříkovy analýzy stenografických záznamů pro 

obecnější závěry o charakteru dobové politické komunikace. Tyto dílčí kritické poznámky 

vnímám především jako podněty k diskuzi v rámci obhajoby. Celkově považuji práci za velmi 

zdařilou. Autor dokázal z analýzy pramenů vytěžit závěry, které plodně navazují na 

problémové otázky z úvodu. Své záměry tak naplnil. 

Práci hodnotím pozitivně i po stylistické stránce. Autor dokázal ve vztahu k čtenáři 

srozumitelně formulovat problémová tázání své práce a popsat metodu. Tělem textu čitelně 

prostupovalo základní metodologické pojmosloví. Dílčí výhradu bych měl ke kompozici. Práce 

je nedostatečně strukturována na úrovni odstavců, zde by prospělo promyšlenější a častější 

členění. Místy kolísalo užití výrazů „československý“ a „česko-slovenský“ (např. s. 7), byť byla 

zřejmá preference verze bez spojovníku. Vzhledem k významu této volby v pomlčkové válce 

bych předpokládal, že se autor této problematiky dotkne a zdůvodní zvolenou praxi. 

Předkládaná práce splňuje standardy kladené na bakalářské práce. Doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborně. 
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