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Eliška Donostia Brouns se ve své práci zaměřuje na otázku vzniku identity na sociálních sítích (a 

prostřednictvím sociálních sítí). Bez pochyb se jedná o téma relevantní a odborná veřejnost věnuje 

otázce vlivu sociálních sítích na společnost, potažmo na socializaci jedince, nezanedbatelné množství 

pozornosti.  

 

Předkládaný text je v mnoha aspektech nadstandardní. Zároveň ale podle mého názoru trpí 

nezanedbatelnými nedostatky. Jazyková úroveň textu je vysoká a autorčina práce s relevantní 

literaturou a odbornými zdroji svědčí o vysoké míře porozumění teoriím identity. Jasně odlišuje své 

argumenty od převzatých, odkazový aparát je také v pořádku a práce tak splňuje veškeré formální 

požadavky. 

 

Vysoká úroveň textu je vidět například v teoretické části práce, kde se autorka zabývá online 

prostředím sociálních sítí, konstrukcí identity, dynamikou fungování identity na sociálních sítích a 

vztahu mezi „offline“ a „online“. Různorodé odborné argumenty přitom jasně propojuje do 

uceleného textu, který nabízí srozumitelný vhled do zkoumané problematiky. K teoretické části 

odevzdané studia se ale váže moje první vážná připomínka. Autorka se už v názvu odvolává na 

„perspektivu genderové identity“ a z logiky věci se to i nabízí – různorodá genderová dynamika je 

pravděpodobně důvodem, proč si autorka vybírá věnovat se ve svém výzkumu právě chlapcům. Téma 

genderu se ale v celé práci neobjeví. Autorka se přitom napříč textem odvolává na to, že se snaží 

pochopit dynamiku genderové identity (viz str. 2, 3, 10, 11, 18). Dokonce v podkapitole Výzkumný 

problém a výzkumné otázky (viz str. 11) píše: „Zkoumáním užívání sociálních sítí uvedenou skupinou 

chce tato práce zjistit, jakým způsobem je utvářena identita mladistvých na online platformách s 

ohledem na maskulinitu (gender) respondentů.“ Autorka se ale otázce genderu, genderového řádu 

nebo maskulinitě v teoretické části nevěnuje. Pouze konstatuje, že velké množství pozornosti se 

věnuje dívkám, a proto si vybírá svůj výzkumný závěr zaměřit na chlapce.  

 

Výhrady mám také k metodologické části práce. Na jednu stranu velice oceňuji, že autorka sebrala 

i během podmínek ztížených pandemií celkem jedenáct rozhovorů, které analyzuje. Také bych rád 

zdůraznil její pečlivý a metodický přístup, kterým aplikuje vybranou metodu analýzy (zakotvenou 

teorii). Rozhodně bych také vyzdvihnul, že se snažila své rozhovory obohatit navíc o 

„netnografickou“ procházku – tedy, že se jí informátoři prezentovali své profily na sociálních sítích.  

 

Na druhou stranu se domnívám, že výzkumné otázky nejsou šťastně formulované. První 

výzkumnou otázku („Existuje identita online a offline v souvislosti s užíváním sociálních sítí?“) totiž 

už víceméně zodpovídá v rámci rešerše (viz str. 7, 9). Autorka totiž velmi pozorně v teoretické části 
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upozorňuje na to, že mezi „virtuální“ a „reálnou“ identitou funguje velmi složitý, komplexní vztah. 

Smysluplnější by tedy bylo položit konkrétnější otázky právě na dynamiku vztahu mezi prezentací 

na sociálních sítích a identitou. Z druhé otázky („Jakým způsobem respondenti spojují své 

uživatelství s pozitivními či negativními fenomény?“) podle mého názoru není úplně jasné, co 

autorku skutečně zajímá. V analytické části na ni totiž odpovídá velmi stručně a většinu pozornosti 

(zcela oprávněně) věnuje nosnějším tématům, které se v datech objevují.  

 

Ústředním obsahem analytické části je pak typologie „uživatelství“, které informátoři na sociálních 

sítích vykonávají. Pod tímto pojmem se skrývá poměrně nesourodá množina aktivit, a významů, které 

různým aspektům sociálních sítí informátoři přikládají (sláva, komunikace, inspirace atp.). To, co 

považuji za problematické, je přitom nejasné spojení „uživatelství“ jako typu aktivity a otázky 

konstrukce identity. Pokud kategorie „uživatelství“ vznikla samovolně při analýze dat 

prostřednictvím zakotvené teorie, je právě propojení s teorií – tedy otázku konstrukce identity – 

zcela klíčové. Na druhou stranu oceňuji, že autorka s daty zachází pečlivě a metodicky a v šesté 

kapitole odpovídá na položené výzkumné otázky. 

 

V závěru bych celkově hodnotil práci jako v mnoha aspektech nadstandardní, ale s několika 

problémy. Jedná se o relevantní téma s mimořádně dobře zpracovanou teoretickou částí, ve kterém 

ovšem zcela chybí inzerovaný genderový aspekt. Práce se také vyznačuje pečlivou, metodickou, a 

rozhodně netriviální analýzou, u které ale není zcela patrné, jakým způsobem se váže k vybrané 

teoretické perspektivě (jak je propojené uživatelství a identita?). Tento rozpor tak klade otazníky nad 

formulací výzkumných otázek i vybranou metodu analýzy. Navrhuji proto hodnocení B-C. 

 

 

Náměty na diskuzi při obhajobě práce: 

 

Proč si autorka vybírá kategorizaci uživatelů (uživatelství) jako hlavní zaměření své analýzy? Jakým 

způsobem se typ uživatelství podílí na konstrukci identity? 

 

Jakým způsobem se chlapci vztahují k různým podobám maskulinity při vytváření své 

sebeprezentace a identity? 

 

V čem se liší vytváření „osobní“ a „sociální“ identity v online prostoru a v offline prostoru? Jak je 

odlišná online „sociální“ identita od identity, kterou nabýváme například ve velmi specifickém offline 

prostředí (například ve velmi formálním profesním prostředí)?   

 

 

 

Celkové hodnocení práce: B-C 
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