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Práce Evy Kindlové "se zabývá pojetím identity a její prezentace v kontextu různých vědních disciplín, v 

závislosti na jejím historickém vývoji a snaží se sémantickou a sémiotickou analýzou ukázat, že současná 

dichotomie v chápání identity je střetáváním na jedné straně přetrvávajícího universalismu, který chápe identitu 

jedince jako něco celistvého a neměnného a na straně druhé postmoderní pojetí identity jako komplexního a 

neustále se aktualizujícího decentralizovaného systému".

Autorka velmi pečlivě, za použití velmi široce založeného seznamu literatury, vymezuje virtuální prostor jako 

médium, což znamená, že je to zároveň jistý znakový systém, jehož konvence působí "virtuálně" proto, že jsou 

intuitivně zakotveny předchozím učením a jednáním.  

Identitu pak analyzuje z různých pojetí – filosofického, z pojetí sociálních věd a ze sémiotického hlediska.  

Odhaluje v této souvislosti distanci, kterou má označení od reality, s tím, jak odkazuje nikoli přímo na 

skutečnosti, ale na paměťový záznam interakce s realitou v našem vědomí.  Identitu dále analyzuje z hlediska její 

neustálé proměny v pluralitním diskursu.

Závěr její práce je významný tím, jak umožňuje identitu ve virtuálním prostoru chápat nikoli dualisticky v 

protikladu reality a virtuálního "podvodu", ale konstruktivně – jako tvořivě založenou flexibilitu osobnosti.  

Závěry její práce jsou tak jistým způsobem převoditelné do životní praxe, v níž nabízejí nové možnosti v 

integraci prezentací reálné a virtuální identity v jeden celek síťově založené identity jako znakově podmíněného 

osobního vyjádření.

  
Práce je velmi pečlivě a systematicky vedena. Prokazuje autorčinu hlubokou znalost uvedené problematiky z

velmi pečlivě nastudované literatury.  Uvádění vzájemných souvislostí vede k systémově založenému výkladu.

Diplomová práce by mohla být využita jako velmi erudovaná učebnicí seznamující s aktuálními otázkami nejen k

virtuální realitě ale i k naší virtuálně reálné identitě. 

Vzhledem k tomu navrhuji nejvyšší ocenění, 30 bodů.
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