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Zajímavá bakalářská práce Kateřiny Šafaříkové představuje solidní výsledky snahy konceptuálně 

uchopit efemérní (a proto i relativně obtížně definovatelný a ohraničitelný) fenomén hororového 

obsahu na soudobých digitálních platformách s důrazem na jeho genologické a kolektivní aspekty. 

Autorčina teoreticky dobře podložená snaha byla v průběhu psaní práce poměrně razantně – jak 

ostatně sama ve svém textu přiznává – komplikována prudkým vývojem a proměnami jejího 

„terénu“ v posledních několika málo letech – původní záměr definovat žánr creepypasty na základě 

jeho čtyř hlavních tematicky definovaných typů se tak rozšířil na popis a analýzu daleko 

rozsáhlejšího typu internetového obsahu.  

Za nejzajímavější část práce považuji kapitoly věnované takzvané ostenzi – původně 

sémiotickému konceptu pronikání kolektivních narativů do sociálního jednání, který autorka 

dokumentuje především na příkladu kauz spojených s fiktivní postavou tzv. Slender Mana. Cenné 

jsou ale i ostatní kapitoly věnované creepypastám a jejich jednotlivým tematicky definovaným 

typům, stejně jako velmi dobře napsané úvodní kapitoly věnované širším otázkám fungování 

hororového obsahu na současných digitálních platformách. O něco méně zajímavých závěrů přináší 

podle mého mínění empirická část práce, jejíchž výsledky byly ale částečně komplikovány 

designem výzkumu, který se nakonec neukázal jako ne zcela vhodný.  

I tak je ale bakalářská práce Kateřiny Šafaříkové cenným příspěvkem k výzkumu 

aktuálního tématu, které v domácích (nejen) antropologických vědách zatím nebudí výraznější 

pozornost. Autorka ve své práci využila značné množství především anglickojazyčné odborné 

literatury a výzkumu a vzniku textu věnovala více než obvyklou snahu a čas. Jsem toho mínění, že 

minimálně části textu věnované přehledu dějin a základních typů creepypast by si zasloužily vydání 

v podobě přehledové nebo materiálové studie, tak aby i česká odborná veřejnost získala základní 

povědomí o tomto fenoménu. 

 Po formální stránce je bakalářská práce Kateřiny Šafaříkové vysoce nadprůměrná, a to co se 

obecné grafické úpravy, gramatiky a stylistiky týče. Absence jakýchkoli formálních chyb typu 

překlepů je samozřejmostí.  

 Předloženou kvalitní bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením 1-2 

v závislosti na průběhu obhajoby.  
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