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Diplomantka Tereza Dvořáčková přichází svou diplomovou prací s dnes již tradičním tématem 

identity, kterou hledá – alespoň v názvu deklarovaném – v prostředí internetových zdrojů. V prostředí 

vybízející mladé pučící vědce /etnology/antropology/ k zamyšlení se na něm jako nad možným zdroje 

informací ve smyslu co internetová sociální virtuální síť?, je možné internetové sítě chápat jako zdroj 

informací vhodné ke zkoumání, v případě naší diplomantky, zkoumání identity Lužických Srbů? Svůj 

výzkum virtuálních zdrojů podpoří terénním výzkumem v dané oblasti, v Lužici (viz konkrétní výstupy v 

kap. 24. Vlastní pozorování, 24.1. Velikonoce, 24.2. Europeada 2012 s. 55-57). Nutno tuto 

propojenost: na jedné straně hledání lužicko-srbských kulturních rysů přímo v komunitě, a na straně 

druhé lužicko-srbských kulturních rysů nebo jejich manifestaci na virtuálních sítích v rámci internetu 

organizovaných i užívaných především Lužickými Srby vidět jako přinos a kvalifikovat ji jako vynikající. 

V souvislosti s hledáním identity je pravděpodobnou snahou autorky vymezit termín identita v rámci 

ostatní vztahujících se termínů jako je termíny etnikum, etnicita, menšina, etnická skupina; u termínu 

identita se pokouší o vysvětlení v rámci antropologické, sociologické a psychologické perspektivy. Asi 

také přínosné. Ovšem, tak, jak výklady předkládá /včetně odkazů/ vypadá část diplomové práce spíše 

jako encyklopedie, nikoli jako zamyšlení nad jednotlivými termíny, ba co více, jako zamyšlení nad 

vztahy mezi termíny, snad by stačilo v rámci antropologie/etnologie. Lépe  řečeno, práci by obohatil 

autorčin postoj, její srovnání, její hledání podobností a odlišností pojmů, které uvádí snad s vyústěním 

– s ohledem na název a frekvenci používání termínu identita – ke konceptualizace termínu identita. 

Snad také v úvodu by mohla pojednat, vedle propojenosti obecně-terminologické, také propojenosti

terénního výzkumu tak říkající fyzického s virtuálním, snad by nebylo od věci strukturovat společnost 

nejen používající internet – když už jsou to mladí Lužičtí Srbové na sociální síti v prostředí internetu –

podle věkového kritéria. Zastupuje kapitola 14.2. Výzkum mládežnického spolku PAWK /s. 28-31./, a 

tabulky v rámci této kapitoly, avšak pojednání o vztahu k internetu v rámci jednotlivých věkových 

skupin lze usuzovat, autorka nezaujímá žádný postoj. K takovému výzkumu, když deklaruje terénní 

výzkum, není zapotřebí dotazníkového zkoumání, jen pouhé pozorování, či cílený rozhovor, třeba jen 

zmínku o postoji jednoho či dvou lidí. 

Snad by stálo za úvahu také věnovat více pozornosti struktuře práce. Tereza Dvořáčková 

neorganizovaně „proplouvá“ mezi vysvětlením obecně-terminologickým a konkrétními výstupy 

zkoumání. Rozdělení práce na část metodologickou se sjednocením všech teoreticko-

terminologických kapitol a podkapitol, kam lze také zařadit vysvětlení například co je to facebook,  

druhou část vidím s tématem realizovaných výzkumů, ať v minulosti tak její vlastní a veškerou 

problematiku s tím spojenou, a na část praktickou s výsledky jejich vlastních výzkumů a zhodnocením 



výzkumů, případně s porovnáním s výzkumy minulými by práci jedině prospělo. Nedílnou součástí by 

mělo být představení co je Lužice, kde se nachází a jak se Lužičtí Srbové dostávají, snad jejich vztah 

– je-li – k Srbům.

Poslední výtka se týká chybějícího záznamu použité literatury a přílohy v obsahu a čísla u 

kapitoly Závěr, ten se nečísluje. Následuje výčet dalších nerovností: není možné odkazovat jen na 

jednoho autora v poznámce – viz s. 11 (Baršová 2005 : 33), správně by bylo (Barša, Baršová 2005 : 

33); co znamená termín …proti srsti… /s. 32, předposlední řádka/; co znamená výraz: …momentálně 

se život mladých Lužických Srbů točí…/s. 34, poslední řádka/; s. 35 poznámku pod čarou vedle 

německého také přeložit pro negermanofonního čtenáře; o je obsahová analýza /s. 36, subkap. 

18.1/;na s. 38 u citace chybí zdroj; s. 40 odkazy pod čarou, jinde v závorkách – sjednotit; s. 50 

poznámku 12 včlenit do textu; v závěru nevím, co znamená věta …Tyto změny mohu hodnotit celkově 

jako kladné… /s. 57/ - co to je?, jak kladně?.

Závěrem se ptám: jaký je vztah identita – menšina – etnikum – národ – etnicita? Jaká je 

manifestace identita Lužických Srbů v sociální síti internetového prostředí? Na straně 32 autorka 

uvádí termín kulturní diverzita, proč jej nevysvětlila, podobně jako termíny ostatní, jak jej chápe?

I když by si práce zasloužila více pozornosti, téma je bezesporu zajímavé a v Evropě aktuální, 

je hájitelná, navrhuji známku velmi dobrou.
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