
Eva Košin~á: Čtenáři v internetových komunitách (zaměřených na literaturu) 

(Oponentský posudek diplomové práce) 

Diplomantka si zvolila téma nanejvýš aktuální a dosud v českém prostředí téměř 

nezpracované. Rozšíření publikačního prostoru do prostředí internetu představuje 

skutečně velmi významný posun pro život (zejména tzv. mladé) literatury, přináší 

s sebou nové podoby literárně komunikačních mechanismů a posouvá, resp. 

problematizuje některé základní pojmy spojené s existencí literatury a literárního díla, 

v první řadě pojmy autor/autorství a čtenář/čtenářství. Samu volbu tématu a odvahu 

vkročit na málo probádanou a terminologicky neukotvenou půdu je třeba hodnotit 

jako pozitivum této diplomové práce. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části se diplomantka pokusila nastínit režim 

dosavadního diskurzu rozvíjejícího se nad tématem literatura a nová média. V druhé 

přistoupila k deskripci zvoleného materiálu (tří literárních serverů) a reprodukci a 

interpretaci statistických dat, vypovídajících především o časových dimenzích 

fungování literárních serverů. Třetí část práce se opírá o anketu zaměřenou a 

zjišťování postoje spisovatelů, studentů a přispěvatelů literárních serverů k tzv. 

internetové literatuře. 

Jisté výhrady mám především k části první. Jakkoli mě těší, že diplomantka věnoval 

značný prostor reprodukci polemiky, kterou si mi podařilo vyvolat na stránkách Tvaru, 

musím namítnout, že se dopustila jistého přecenění textů, které se pohybují (a chtějí 

pohybovat) na úrovni literární publicistiky, nikoli čistě odborné rozpravy (pracuje se 

v nich se strategiemi jako je nadsázka, provokace apod., což diplomantka ne zcela 

identifikovala). Vhodně zvolená je teoretická opora ve studii Marca Prenskyho "Digital 

Natives, Digital Immigrants", byť poněkud chybí vysvětlení, proč z rozsáhlé vědecké 

literatury z oboru teorie nových médií byla vybrána právě tato jedna studie. Stranou 

zůstaly základní teoretické práce jako Jay Davida Boltera a Richarda Grusina 

Remediation. Understanding new media nebo The language of new media Lva 

Manoviche. Není pochopitelně v možnostech diplomové práce pronikat do hloubek a 

šířek tohoto teoretického diskurzu, důkladnější teoretické zamyšlení by ovšem mohlo 

alespoň přinést přesnější vymezení základních pojmů, s nimiž diplomantka pracuje: 

médium, internet, nová média, internetová literatura, literární server apod. Samy 

, základní pojmy internetová literatura a literární server se jeví jako problematické a 

nepřesné. Je internetová literatura veškerá literatura přístupná z internetu? Nebo 



literatura psaná pro internet? Nebo literatura využívající možností internetu? Je 

literární server každý server s literárním obsahem? Nebylo by pro stránky typu 

Písmák a Totem lépe užívat např. v německojazyčné oblasti rozšířený pojem literární 

fórum (Literaturforum)? Produktivní by mohlo být také pojmové rozlišení digitální X 

digitalizovaná literatura. (V případě dalšího rozvíjení své práce by se diplomantka 

měla seznámit s pracemi zahraničních autorů, kteří se tyto terminologické otázky 

pokoušejí řešit, zejména Roberto Simanowski či Christiane Heibach.) V úvodní části 

práce by také měla diplomatka zřetelněji vymezit svou pozici, z níž k tématu 

přistupuje - z následujícího výkladu je zřejmé, že má bohaté osobní zkušenosti 

s fungováním literárních serverů, což ovšem otevřeně nedeklaruje. 

Cenná je diplomová práce Evy Košinské právě tam, kde se opírá o reflexi její vlastní 

zkušenosti s literární komunikací na internetu. Hodnotná jsou především historická 

fakta spojená s vývojem literárních serverů na českém internetu. Jde o fakta, která 

budoucím historikům literatury mohou být za několik let naprosto nedostupná, jelikož 

internet za sebou nechává pouze velice nejistou historickou stopu a archivace jeho 

obsahu~ je také stále ještě v počátcích. Jako účelné a přínosné se jeví také rozlišení 

literárních serverů na aktivní (umožňující publikování zcela bez omezení) a pasivní 

(publikace podléhá rozhodnutí redaktora). Hodnotná jsou rovněž statistická data, 

která podávají kvantitativní obraz o jednotlivých literárních serverech, o proměnách 

jejich užívání v čase a o diferencích mezi nimi. Z údajů je zřejmé, že se v případě 

literárních serverů jedná primárně o volnočasovou aktivitu založenou na skupinové 

komunikaci nad společným tématem (literatura). (Jako širší kontext pro uvažování o 

literárních serverech by se nabízel tzv. fenomén web 2.0, tedy vývojová fáze 

internetu, v níž už obsah tohoto digitálního média nevytváří pouze ti, do umí 

programovat webové stránky, ale kterýkoli uživatel. Diplomantka zcela správně 

v souvislosti s literárními servery zmiňuje projekty typu Facebook, které jsou pro web 

2.0 příznačné.) Velmi zajímavé jsou rovněž reflexe nad způsobEt"'úžívání tzv. nicků, 

které podle autorčiných zjištění fungují podobně jako obchodní značka a jsou 

užívány i mimo virtuální prostor internetu při osobních setkáních členů serverové 

komunity. / 

Závěrečná část práce přináší rovněž hodnotná zjištěni, tentokrát nikoliv kvantitativní, 

ale kvalitativní povahy. Za nejcennější považuji získání reflexí přímo od uživatelů 

literárních serverů. Diplomantka poměrně přesvědčivě ukázala, že přispěvatelé 

literárních serverů mají zřetelnou snahu proniknou do sféry tištěné literatu~(a pokud II 
v ) 
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se jim to povede, nechtějí se příliš hlásit ke svým internetovým začátkům. 

Pozoruhodné je rovněž zjištění, že pro uživatele literárních serverů jsou atraktivnější 

příspěvky zavedených nicků, než příležitostné příspěvky autorů etablovaných 

v tištěné literatuře. Diplomantce se podařilo anketou představit literární servery jako 

poměrně uzavřenou sféru opírající se především o sociální vazby mezi jejími 

účastníky. Jako zásadní pro další uvažování nad tématem se jeví otázka, zda 

podoba interakce literatury a internetu, kterou přestavují české literární servery, hraje 

podobnou či jinou roli v životě jiných národních literatur - zejména těch, v nichž se 

rozvinulo hnutí tzv. digitální poezie, která internet nevnímá pouze jako snadnou cestu 

k publikování, ale jako nástroj k tvorbě nové, experimentální literatury (o ní bohužel 

není diplomantka informována). 

Práce splňuje kritéria kladenát1'L-a diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a 

hodnotím jako velmi dobrou. 

V Praze 11. 9. 2009 


