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Předkládaná práce je prací deskriptivní a přehledovou, zabývá se aktuálním a 

populárním tématem komunikace a nových forem zespolečenštění na Internetu. 

Práce je členěná do šestnácti kapitol, nicméně autor v úvodu nenastiňuje 

strukturu či zaměření práce a logika struktury kapitol tak není úplně zřejmá. U 

některých kapitol je sporné, proč jsou v práci obsaženy a zda jim při délce jedné 

strany věnovat samostatnou kapitolu (např. kapitoly 7 a 11). Protože v práci chybí 

explicitní deklarování cíle a problému (případně hypotéz), bylo by dobré, kdyby autor 

při obhajobě strukturu práce a směřování textu osvětlil. 

Práci lze tematicky rozdělit na tři části, v první se autor zabývá komunikací 

obecně, v druhé části se věnuje otázce komunikace na Internetu, ve třetí se pak 

stručně zabývá sociálními komunitami a sociálními sítěmi na příkladu populárního 

typu webové stránky sloužící k udržování osobní sociální sítě (Facebook). Zřejmě 

nejzajímavější částí práce je představení aspektů internetové komunikace na 

stranách 35-42. 

I když práce obsahuje množství překlepů či gramatických chyb, je psána čtivě 

a poutavě. Bohužel, autor vůbec nevyužívá dostupné sociologické odborné literatury 

k tématu ani starších bakalářských a diplomových prací. Velké množství citací v 

obecně teoretických částech, i těch, nesoucích banální informace, pochází z Velkého 

sociologického slovníku. Klíčové části textu tak čerpají v lepším případě z jednoho 

zdroje (str. 37-42), nebo jsou deskripcí bez opory, založené na evidenci 

popisovaného (str. 48-56). Použité odborné zdroje pak mohly být lépe rozvedeny, 

např. při narážce na práci Gustava L. Bona (str. 55) by bylo možné zřetelněji odkázat 

na paralely mezi jeho pojetím davu a chováním na Internetu. 

V práci se i z tohoto důvodu ztrácí specifičnost sociologického pohledu na 

internetovou komunikaci, jakkoli se téma samo o sobě může zdát bytostně 

sociologické. Autor například vychází z populárního, nicméně podle mého názoru 

nesociologického pohledu, že internet představuje prostor, který je od běžného 



sociálního prostoru odloučen, který "není hmatatelný" a v němž "jako bychom byli 

znovu přivedeni na svět" (str. 8). Autor by měl při obhajobě tuto představu ze 

sociologické perspektivy obhájit, případně osvětlit sociologický moment své práce 

jako takové. 

Práci z těchto důvodů sice doporučuji k obhajobě, ale teprve na základě 

obhajoby mohu navrhnout klasifikaci. 
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