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Práce se zaměřuje na atraktivní téma a deklaruje syntetickou ambici, které arciť na bakalářské úrovni 

nemůže zcela dostát. Jde tedy spíše o soupis poměrně různorodých poznatků, což má svoji hodnotu (i 

když přínos pro obor je limitovaný), nicméně čtenář si tak trochu povzdechne, zda by zajímavější 

nebyl byť jen jeden hloubkový rozhovor se skutečným hackerem. Jde tu samozřejmě i o to, že se 

obtížně porovnávají informace z různých zemí. Výzkum v tomto tématu je krajně obtížnou záležitostí, 

na druhé straně bych viděl určité možnosti v oblasti expertního vědění (na straně těch, kteří 

počítačové systémy před útoky chrání). 

Práce zachází solidně s literaturou a má celkem logickou osnovu. Přesto autorka dokáže čtenáře 

potrápit tím, že do jednoho odstavce namíchá výklad informační společnosti, segregace školství, učící 

strategie hackerů a vztah internetu k politice (s. 9). Také v následující pasáži se objevuje úvaha, že 

hackery spojuje do subkultury stres (Toffler), to ale neodpovídá na otázku, do jakých subkultur se 

potom utíká ta drtivá většina zbytku společnosti. Problém je v tom, že autorka užívá dosti necitlivé 

střihy mezi obecnějšími sociologickými úvahami a popisem hackerů. 

K teorii kontroly bych poznamenal, že problém u hackerů je v tom, že systémy kontroly o jejich 

aktivitě neví, proto nemohou reagovat. Je také třeba brát v úvahu, že internet otevírá aktérům řadu 

příležitostí. Vztah sebekontroly a morálky řeší až SA teorie Wikstroema. 

Jistou nekonzistenci výkladu nacházím také na s. 21, kdy po komentáři knihy z roku 1986 se 

konstatuje, že po třiceti letech se objevuje řada manifestů, aby pak byl rozebírán text z roku 1984! 

Intuitivně bych čekal, že velké změny nacházejí svůj odraz i v etice a že časová osa je pro analýzu 

velmi důležitá. 

První věta závěru naznačuje přínos hackerské subkultury pro sociologii, ale to z práce není zřejmé.  

Následující vývody na s. 37 (o přínosu, o metodologických problémech výzkumu), mi přijdou jako 

málo podložené. Ukazuje se, že stylistika není úplně silnou stránkou autorky, práce také obsahuje 

řadu gramatických prohřešků, a to i v oblasti interpunkce. 

Celkově jde tedy spíše o přehledovou práci bez hlubšího analytického zacílení. S ohledem na výše 

konstatované problémy se přikláním k hodnocení „dobře“. 
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