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V předkládané bakalářské práci se Kateřina Harazimová věnuje aktuálnímu tématu jazyka 

uživatelů sociálních sítí. Cílem práce je přiblížit způsob a formu komunikace na internetu. Teoretická část 

nastiňuje témata jako počítačová komunikace, počítačový slang, sociální sítě (zejména Facebook). 

V praktické části autorka prezentuje svou analýzu komunikace rodilých mluvčích na Facebooku a na závěr 

předkládá dotazníkové šetření mezi respondenty různých národností. Zde se zaměřuje především na 

vnímání internetové komunikace samotnými uživateli a jejich sebehodnocení. 

Co se týká formulační úrovně práce, nemám větších výhrad, až na občasnou gramatickou či 

stylistickou nekonzistentnost (např. některé chybějící členy, neformální vynechávání uvozujícího that – 

např. str. 29, chybné užití lexika – např. str. 7 „internet communication varies greatly from face to face encounters“, či 

nestandardně užitá citační reference – např. str. 9, 11, 12). Další dvě technické drobnosti jsou grafické 

povahy. Značení citací z Facebooku v praktické části ve formě nadpisů nižší úrovně působí matoucím 

dojmem, jelikož čtenář standardně očekává několik podkapitol, které se však v textu neobjevují. Graf na 

str. 44 by byl přehlednější v jiné podobě, takto obsahuje příliš mnoho údajů na malém prostoru. 

Obsahově se, dle mého názoru, objevuje hlavní problematická oblast již v samotném názvu, který 

poměrně výstižně odkazuje na jádro možných nedostatků. Tak široké téma, jakým bezpochyby „jazyk 

uživatelů sociálních sítí“ je, lze jen těžko obsáhnout v práci tohoto typu, která by navíc neměla výrazně 

přesahovat 30 stran (včetně všech náležitostí). Souvisejícím problémem je nejasné zaměření práce 

z hlediska terminologického. Je-li práce psána z hlediska lingvistického (což vzhledem k názvu 

předpokládám) a ne např. kulturně-sociálního, proč je tak volně a vágně nakládáno s příslušným 

pojmovým aparátem (např. časté zaměňování pojmů – str. 7 textual místo written, či nesourodé 

porovnávání konceptů na výrazně odlišných rovinách jazykové hierarchie – str. 29 Facebook English vs. 

standard written language)? 

Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

• Co přesně si autorka představuje pod cílem práce „přiblížit způsob a formu komunikace“ 

a komu ji přibližuje?  

• Na str. 20 je zmíněno užití popisovaných jevů in real life jako real public contributions. Má 

tedy čtenář chápat komunikaci na Facebooku jako „skutečný život“? Má v tom případě 



ještě smysl v dnešní době rozlišovat život skutečný a virtuální a takto následně rozdělovat 

i komunikaci? 

• Na str. 29 se uvádí, že nejvýraznější specifikum Facebookové angličtiny je nedostatek 

proper grammar and syntax. Může autorka ozřejmit, jak chápe rozdíl mezi gramatikou a 

syntaxí? V analyzovaném kontextu se nabízí další otázka: je adekvátní hovořit o 

„chybách“ v užití jazyka, pokud je používají vědomě rodilí mluvčí? 

• Mohla by se autorka blíže vyjádřit k volbě specifických typů otázek v dotazníku a jejich 

původně očekávanému přínosu pro analýzu? 

Za potenciálně nejcennější moment práce považuji náznak analýzy folk linguistics, která by byla u 

daného tématu skutečně inovativní a přínosná, ovšem za předpokladu, že by jí byla věnována větší část 

textu. Zdá se tedy, že je ke škodě věci, že se práce nedrží požadované délky (tj. nekončí např. už na str. 

29), jelikož by daleko přesněji vyhovovala požadavkům kladeným na bakalářskou práci jak formálně, tak 

obsahově. Takto se pozornost autorky tříští do příliš mnoha směrů a její potenciál zůstává do velké míry 

nevyužit.  

Přes výše uvedené výhrady je dle mého názoru předkládaný text solidním základem pro další 

výzkum. Práci proto doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi dobrou a ponechat 

konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

 

V Praze, 13.5.2011      PhDr. Klára Matuchová, Ph. D. 
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