
Posudek diplomové práce Evy Košinské 

Čtenáři v internetových komunitách (zaměřených na literaturu) 

Diplomová práce Evy Košinské je výsledkem diplomandčina trvalejšího zájmu o literární 
komunity, zejména ty internetové. Diplomandka tak zúročuje pohled účastnice i 
pozorovatelky. Zejména první poloha ji umožnila nahlédnout do reálného soukolí toho, jak 
takováto komunita funguje ajak vypadá její vnitřní život, stejně jako vůči komu (a jak) se 
vymezuje. E. Košinská vstupuje rovněž na pole, které je zatím zmapováno velmi sporadicky. 

Na práci E. Košinské bych ocenil entuziasmus, s nímž se diplomandka do tématu pustila, dále 
pak i její invenci, s níž dokázala během práce korigovat původní představy a přizpůsobovat je 
tak potřebám sebraného materiálu. Diplomní práce E. Košinské představuje velmi cenný 
materiál pro všechny, kdo se tímto fenoménem budou chtít zabývat. Je naděje, že jednou 
z těchto zájemkyň bude v čase bezprostředně budoucím i sama diplomandka. Dále oceňuji 
jednak to, že diplomandka dokázala shromáždit materiál internetových literárních komunit a 
najít v něm to podstatné, dále pak, že si - formou ankety - zorganizovala vlastní průzkum. Do 
něj zapojila současné české spisovatele, účastníky internetových komunit i své fakultní 
spolužáky. Takto dostala tři úhly pohledu, z nichž každý je odvíjen s jinou intencí a které se 
přece jenom v něčem překrývají. Její práce se snaží podat i syntetickou definici toho, co je to 
"internetová literatura", jaký je její dosah, rozsah a vnitřní ustrojení. Dostane se i na příbuzné 
jevy, jako je např. grafomanie. 

Jisté nedotaženosti (nebo spíše možnosti dalšího růstu tohoto tématu) je možno najít 
v teoreticko-metodologické reflexi. Na vině je však trochu i vedoucí práce, který v době, kdy 
E. Košinská dopisovala svou práci, jí blokoval část literatury. Sám totiž v daném čase chystal 
článek o tom, co dělá internet s pojetím čtení a čtenářství. Práce také mírně klame názvem: 
nejde v ní totiž primárně o čtenářství, ale o organizaci literárního života na internetu. Jistě by 
se pro srovnání hodil i poznatky z jiných než českých komunit. Základ je však položen. 

V Brně dne 14. září 2009 


