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PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Předložená diplomová práce Natálie Lukášové souhrnně přestavuje disciplínu geografie
kyberprostoru jakožto nové a neotřelé téma české sociální geografie. Práce je ojedinělá také
svým převážně rešeršním charakterem, je však doplněna i o vlastní empirické šetření. Cílem
práce je představit disciplínu geografie kyberprostoru, její nejzásadnější publikace, klíčové
osobnosti a školy a nejzajímavější výzkumné oblasti. Práce je navíc psána v anglickém
jazyce, což může usnadnit její přepracování do formy přehledového článku v odborném
časopise a je také dostupnější širšímu okruhu čtenářů.
V úvodu práce autorka velmi podrobně popisuje metodiku jednotlivých částí práce, včetně
výběru relevantních knih a rešeršní práce. V následující kapitole autorka nabízí přehlednou
definici geografie kyberprostoru, historický přehled a výhledy do budoucna a také teoretické
zarámování geografie kyberprostoru opírající se o často diskutovanou otázku konce geografie
samotné (místa, vzdálenosti atd.) v souvislosti s kyberprostorem či jinými virtuálními
prostory. Stěžejní částí práce je však představení devíti základních knižních publikací v tomto
oboru, jejich rozbor a shrnutí včetně diskuse nad knihami. Přestaveno je také několik
klíčových osobností v oboru geografie kyberprostoru a některá zahraniční pracoviště, která se
zabývají výzkumem v této oblasti. Za velice přínosnou považuji především subkapitolu
věnující se geografii kyberprostoru v Česku, kde se autorka snažila vyhledat všechny
výzkumníky či díla mimo samotnou sociální geografii, která se týkají výzkumu
kyberprostoru. Pro laika je zajisté nejzajímavější a nejčtivější částí práce kapitola věnovaná
představení jednotlivých subdisciplín geografie kyberprostoru, jako je např. výzkum identity a
komunit na internetu, mapování kyberprostoru, tzv. i-islam, cenzura obsahu internetu apod.
Jakýmsi přemostěním mezi hutnou teoretickou částí práce a realitou je poslední kapitola
věnovaná kvalitativnímu šetření mezi zahraničními studenty Univerzity v Ljubljani, kdy
autorka pomocí metody focus groups zjišťuje postoje studentů vytržených z prostoru domova
a rodné země k internetu, komunikaci na internetu, identitě, využívání a hrozbám
kyberprostoru vůbec.
Předložená diplomová práce je zajímavým seznámením s problematikou geografie
kyberprostoru, která v českých podmínkách teprve hledá svoji tvář. Autorka projevuje dobrou
znalost a přehled ve zdrojích informací a jednotlivých relevantních publikacích pro tuto
disciplínu. Oceňuji také to, že se autorka nespokojila s pouhou rešerší základní literatury a
představením osobností, pracovišť a subdisciplín, ale trvala na tom, že provede rovněž vlastní
šetření pro obohacení práce o empirickou dimenzi. Také po formální stránce je práce
v pořádku a splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Jedinou „nevýhodou“ práce je, že
se jedná většinou o čistý text, který by bylo z důvodu lepší čitelnosti vhodné místy „rozbít“
např. obrázky, schématy, grafy apod. Chápu však, že charakter a téma práce tomuto způsobu
prezentace myšlenek příliš nenahrává.
Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým a novým tématem a je z ní patrný zájem
autorky o studium této problematiky. Práci proto mohu doporučit k obhajobě.
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