„The Czech Pirate Party – The party of Network Party? “
Teze práce:
Zdůvodnění výběru práce (max. 2000 znaků)
Pirátské strany jsou fenoménem, které vstupují na politickou scénu od roku 2006. Dnes už ve
světě působí čtyřicet sedm pirátských stran ve světě. Hlavní zdůvodnění, proč jsem si zvolila
tohle téma, že postrádám v české odborné literatuře výzkum ohledně vnitřní komunikace v
rámci České pirátské strany, které je specifická a unikátní v kontextu českých stran. Všechny
práce se buď zabývali vývojem, nebo vztahu k Pirátské internacionále, která sdružuje všechny
pirátské strany na světě. Dále postrádám odbornou práci, která by se zabývala teoretickým
konceptem Network party a to jak ve vztahu pirátských stran, tak konkrétně k české. Proto si
myslím, že je relevantní zpracovat tuto tématiku.
Předpokládaný cíl (max. 1500 znaků)
Cílem této diplomové práce bude zjistit a popsat skrze deskriptivní analýzu, jak Česká
pirátská strana je organizovaná a jak komunikuje uvnitř strany mezi členy, ale také i nečleny
strany např. s dobrovolníky. Dále jak probíhá rozhodování o stranických záležitostech či
odvolávání členů. Sekundární cíl bude, jak sebe sama strana vnímá z pohledu ideologického
ukotvení pomocí rozhovorů s členy a pomocí obsahové analýzy volebního programů. Také
zdali Česká pirátská strana zapadá do konceptu Network party, tak jak jej definovala Susan
Scarrow.
Metodologie práce (max. 1500 znaků)
Jak již bylo nastíněno v předchozí části, půjde o deskriptivní analýzu, kdy bude analyzovaný
stranický web ČP, kde probíhá stěžejní komunikace a organizace, jak na fóru či v jiných
sekcí. V další bude aplikován teoretický model Network party na ČPS a to na základě
polostrukturovaného rozhovoru s členy, tudíž půjde o kvalitativní výzkum.

Základní charakteristika tématu (max. 1500 znaků)
Jak už bylo zmíněno, Pirátské strany jsou současným fenoménem, které definují společnost
21. století. A to tedy informační společnost, která se dynamicky rozvíjí. Zákony a normy

vydávané ze strany státu již nereflektují skutečný stav společnosti. Čím dál více se lidé upínají
ke komunikaci skrze internet a to především skrze různá fóra a sociální media. Proto je
relevantní popsat vnitřní komunikaci uvnitř strany, ale také s nečleny. Jelikož využívají tyto
moderní komunikační technologie současné doby. I když to není strana parlamentní, tak s
každými komunálními volbami, získávají nové mandáty. V této práci tudíž nepůjde o popis
vývoje strany, ale o jejich reflexy skrze organizaci a jejich vlastní sebereflexi skrze
rozhovory. Dále bude rozebrán koncept Network party, který mi poslouží jako teoretický
rámec této práce. Jelikož jsem nenašla mnoho prací, do jaké stranické rodiny ČPS patří, tak
tato práce bude usilovat o charakteristiku skrze její ideologii.
Předpokládaná struktura práce (max. 1400 znaků)
Tato práce se bude členit na několik částí. Nejprve úvod, kde budou nastaveny hlavní cíle a
výzkumné otázky diplomové práce. Další část bude teoretická, kde bude rozebrán koncept
Network party a budu usilovat o souhrnné ucelení tohoto tématu. Dále pro lepší pochopení
kontextu strany, bude krátké uvedené ČPS v rámci českého kontextu. V analytické části se
nejprve budu věnovat obsahové analýze pirátské strany, což bude jedna z hlavních částí práce.
Druhá část analytické části bude polostrukturovaný rozhovor s členy strany a jeho následná
interpretace. Výše zmíněné cíle poté budou zhodnoceny v závěru.
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