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Bakalářská práce Kateřiny Šafaříkové je věnována aktuálnímu, rychle se proměňujícímu a bohatému 

tématu současného internetového folkloru. V rámci této široké problematiky se soustředí zejména na 

téma creepypast, tedy původně autorských hororových narací, které jsou samotnými tvůrci někdy 

anonymizovány nebo dále kolaborativně rozvíjeny a které často využívají i multimediálních možností 

prostředí internetu. Pokouší se stručně představit genezi tohoto fenoménu i jednotlivých jeho 

podžánrů, ale také na vybraných příkladech demonstrovat jeho vztah ke starším současným 

pověstem nebo projevy ostenze a morální paniky, které s ním souvisejí. Práce je doplněna prezentací 

výsledků dotazníkového průzkumu, který se soustředil na ověření znalosti vybraných creepypast a 

současných pověstí v českém prostředí. 

Celkovou koncepci práce považuji za zdařilou a přínosnou, autorka prokazuje znalost tématu i 

schopnost jeho kritického zhodnocení. Jediná zásadní připomínka, kterou je textu možné vytknout se 

týká frekvence uvádění odkazů na zdroje. Celkově bych doporučoval zejména obecnější tvrzení, u 

kterých není zcela zřejmé, zda vycházejí z autorčiny zkušenosti nebo literatury uváděné na 

vzdálenějším místě v textu, podrobněji podložit odkazy na zdroje, ze kterých je čerpáno nebo 

zdůraznit, že jde o vlastní výzkum. Jako příklad bych uvedl například tvrzení na s. 14 „obecně se však 

vychází z předpokladu, že se původně vyvíjely z kombinace již zmíněných řetězových e-mailů a 

hororových městských legend“, u kterého není zcela zřejmé, z jakých zdrojů vychází. Stejně tak by 

bylo vhodné uvádět i více přímých odkazů k příkladům jednotlivých narací nebo internetových 

událostí zmiňovaných v textu (např. u Momo Challenge nebo příkladů zmizelých epizod na s. 21). 

Ostatní výhrady k práci jsou jen dílčí a uvádím je s vědomím, že práce představuje jeden z pohledů na 

problematiku, nikoli extenzivní výčet všech jejích podob. Obecně bych uvítal trochu podrobnější 

teoretický úvod věnovaný principům percepce a estetického působení hororových žánrů, kde by se 

bylo možné odrazit třeba už od eseje H. P. Lovecrafta „Supernatural Horror in Literature“ z 20. let 20. 

století, i s ohledem na četné lovecraftovské inspirace v moderní creepypastě, které se netýkají jen 

„chapadel“, ale i existenciálního rozměru žánru, kde se člověk stává svědkem nebo obětí událostí 

přesahujících jeho chápání. Mezi odkazy na webové stránky týkající se řešených témat jsem trochu 

postrádal například SCP Foundation, kde je estetika creepypasty využívána v budování 

kolaborativního sci-fi a horrorového komplexu narativů, nebo TVTropes jako nejvýraznější ukázku 

popkulturně analytického projektu vznikajícího „zezdola“, kde jsou mimo jiné jednotlivá díla včetně 

creepypast a horrorů uživateli klasifikována podle obsažených motivů. Stejně tak by ale bylo 

samozřejmě možné uvést i další stránky a výběr poskytnutý autorkou je s ohledem na hlavní témata 

práce dostatečně reprezentativní.  

Stylisticky a pravopisně má práce vynikající úroveň, překlepy jsou vzácné (např. „J. P. Lovecrafta“ na 

s.  23). V případě věty „Slender man v populaci způsobuje neklid a teror“ bych původní anglické 

tvrzení překládal spíše jako „neklid a hrůzu“. Dotazníkový průzkum má spíše ilustrativní charakter a 

autorka uznává, že neposkytl jednoznačné výsledky, v tomto případě bych to ale nevnímal jako 

chybu, protože terénní sonda nemusí pokaždé přinést klíčové informace, a i negativní zjištění je 

zjištěním. 
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