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Posuzovaná diplomová práce sestává ze dvou částí – teoretické, v níž autorka sleduje 

vývoj elektronických médií a sociálního softwaru a praktické, která dále objasňuje a ilustruje 

specifika komunikace odehrávající se prostřednictvím internetu.

Z teoretického hlediska práce zahrnuje výklad poměrně široké problematiky a 

obsáhlého okruhu témat, jednotlivé koncepce jsou však seskládány poněkud mechanicky a 

logicky na sebe příliš nenavazují. Práce jako celek postrádá nosnou hypotézu, která by 

vysvětlovala výběr citovaných autorů či obecnější hledisko, jež by uváděné teoretické 

výklady spojovalo.

Některá témata by navíc – s ohledem na zaměření studijního oboru - bylo vhodné opřít 

o teoretické práce např. M.Castellse (zejména pojetí konstrukce virtuálního prostoru toků a 

tematizaci času v souvislosti s kyberprostorem), N.Luhmanna či J.Baudrillarda, ty však 

autorka do svého výkladu nezahrnula. Teoretická východiska této práce stojí v podstatě pouze 

na čtyřech autorech (U.Eco, P.Virilio, W.C.Mitchell a J.Bystřický), ostatní části vycházejí z

mohdy nepříliš relevantních titulů, které jsou převážně charakteru úvodních či popisných 

textů a zaměřují se na konkrétní příklady fenoménů spojených s internetovou komunikací. 

Vlastní teoretická reflexe v textu zcela chybí, autorka se nijak nesnaží samostatně 

rozvíjet daná témata na základě domýšlení již existujících teorií, v podstatě neprokazuje 

odstup od názorů prezentovaných autorů a mnohdy dokonce uvádí teorie, které spolu příliš 

dobře nekorespondují (např. „na internetu se nehraje na sociální postavení či funkce“ – s.60, 

zatímco na s.58 – „uživatelé chatu vytvářejí sociální strukturu“; na s.50 hovoří o osamělosti 

členů komunikace na internetu, zatímco na s.58 již píše, že dochází k psychickému propojení 

lidí prostorově vzdálených). Tyto výroky autorka ponechává v textu vedle sebe, aniž by na 

jejich protichůdnost jakkoli reagovala či alespoň vždy naznačila, který s ohledem na svůj 

výzkum považuje za více relevantní.

Z metodologického hlediska je práce založena především na deskripci konkrétních 

jevů a uvádění modelových příkladů, které ilustrují vybraná teoretická východiska. Autorka se 

ve své práci dotýká aktuálních témat, která by si jistě zasloužila hlubší rozpracování 

(důsledky digitalizace řeči, problematika identity osobnosti, možnosti založení reality na 

komunikaci, atd.). Pojednávaná problematika nabízí možnosti analytických srovnání přístupů 

ke konkrétním jevům, autorka se však bohužel ve většině případů omezuje na pouhé nastínění 

koncepcí, které dále neinterpretuje.



V jedné z kapitol například zmiňuje pojetí subjektu u H.Arendtové (s.55), chybí zde 

však jakékoli propojení na hlavní otázky této práce, což by se například u problematiky 

formování identity přímo nabízelo. V kapitole nazvané Nové pojetí času a prostoru (s.28) se 

autorka odvolává na P.Virilia, ve skutečnosti však tato kapitola obsahuje jen velice stručný 

výklad (2 odstavce!) některých Viriliových pojmů, které se sice k problematice prostoru a 

času nějak vztahují, ale přímo ji nevysvětlují. Jisté nedostatky lze spatřovat také 

v odkazování, autorka občas pracuje s pojmy, aniž by uvedla jejich výklad či vysvětlila 

koncepci, ze které vychází (zprostředkovaná kvaziinterakce –s.12, vizualizace – s.40).

Na práci je nicméně třeba ocenit její komplexnost a široký okruh pojednávaných 

témat. Autorka bezpochyby prokázala orientaci v dané problematice a snažila se ji podpořit 

jak prací s teoretickými texty, tak vlastním výzkumem a zejména četnými příklady z praxe. 

Pokud K. Horová během obhajoby objasní zmíněné nejasnosti a bude schopna rozvést

výše uvedená témata poněkud obsáhleji, navrhuji hodnocení 17 bodů.

V Praze dne 15.6.2007 Doc. PhDr. Ivan Mucha CSc.

               




