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Podle titulu tato práce slibuje sociolingvistický výzkum v kyberprostoru, který v česky 
mluvícím prostředí obývá ruskojazyčná menšina. Pomineme-li obligátní závěr a bibliografii, je 
práce rozdělena do čtyř větších sekcí – Úvod, Složky komunikace, Etika výzkumu a Hodnocení 
kvality. Na první pohled je patrné, že hlavní těžiště bude v sekci Složky komunikace, která má 
sedm menších kapitolek: Scéna, Tón, Účastníci, Forma, Obsah komunikace, Pořadí aktů a 
pravidla interakcí a Normy interpretace. Text je vybaven poznámkami pod čarou a 
čtyřstránkovým soupisem bibliografie. 

Bibliografie zahrnuje klasická díla i texty současné, v češtině, angličtině a ruštině. Podle 
mého soudu je velmi dobrá a svědčí o tom, že diplomant umí vyhledat relevantní literaturu a 
orientovat se v ní. I z bakalářské práce lze dovozovat, že mnohé z uvedených titulů skutečně 
prostudoval.  

Musím však připustit, ač nerada, že hned po prvním odstavci jsem byla zmatena. 
Dozvídám se, že onen sociolingvistický výzkum v prostředí sítě Facebook bude zaměřen „na jevy 
z nějakého důvodu pozoruhodné“  a že bude učiněn pokus „je nějakým způsobem interpretovat“ 
(s.5). Za hlavní účel práce je označen „vhled od zvyklostí ruskojazyčné minority 
v českojazyčném prostředí, který je tedy určitým příspěvkem k obecnějšímu povědomí o životě 
menšin, za účel dodatečný pak ilustrování specifičnosti jazyka ve virtuálním prostoru“ (tamtéž).  
Původní dojem, že půjde o práci (socio)lingvistickou si tedy opravuji, že práce bude především 
sociologická. „Základní teoretická východiska“ jsou ovšem tak pestrá, že pořád ještě nevím, 
k jakému oboru se práce přikloní. Tuším, že  odkazy na Geertze a Bourdieua jsou jen okrajové, 
neboť diplomant se přidržuje spíše Hymese a především Saville-Troikeové, jež však podle něj 
„představuje patrně všechny pojmy a koncepty, které jsou pro etnografii komunikace relevantní a 
(sic!) vysvětluje základy tohoto přístupu, který je v sociolingvistice spíše minoritní“ (s.6), 
nicméně záhy zjišťuji, že tento „minoritní přístup“ se patrně stal osou stěžejní druhé sekce (s.8), 
ale už nikde nenajdu výklad, co k této volbě diplomanta vedlo. 

I když je snaha systematicky uchopit komunikaci na FB jistě velmi žádoucí a pokus 
aplikovat složky, jež vyjmenovává Saville-Troikeová, relevantní, mám námitky proti plytkému 
zpracování jednotlivých prvků, což může čtenáři snadno uniknout, protože každý účastník FB, ba 
i ten, kdo na FB moc nechodí (k nimž patřím), ví, co je to status, odkaz, fotografie, komentář, 
zeď. Výroky typu: „Žánry, které jsem vytyčil zde, jsou ovšem ukotveny poměrně jasně a 
jednoznačně, byť současně – vzhledem k povaze věci téměř nutně – poněkud široce a nepříliš 
určitě“ (s. 9), by chtěly rozvést, dotáhnout, neboť teprve pak by se objevila ona myšlenková 
práce, která by čtenáře mohla obohatit a u bakalářské práce se očekává. Podobně například 
v podkapitolce Tón (s.13-15) je sice zmínka o ruské obdobě smajlíků, ale už se nedozvíme, zda 
jsou či nejsou používány další formy, jaká je jejich frekvence, ba ani jak velký vzorek byl 
sledován.  

V podkapitole Účastníci čtenář pochopí, že zkoumané společenství je ruskojazyčná 
menšina v Čechách (s.15-18), a proto ho dost překvapí, že se „zde jedná o skupinu lidí, kteří do 
České republiky imigrovali za účelem studia…“ a že „jde vesměs o lidi narozené mezi lety 1987 
a 1991…“ Dejme tomu, že se jedná o kompoziční neobratnost, že diplomant jasně neodděluje, 
kdy mluví o čem, ale to nic nemění na skutečnosti, že čtenář musí zapojit velkou snahu a leccos si 



domýšlet, aby se v textu vůbec nějak orientoval. Mne by rozhodně velmi zajímalo, z jak velké 
skupiny si diplomant vybral ony tři studentky a podle čeho.  

Chaos, s nímž se střídají odkazy na ruskojazyčnou menšinu v Čechách jako celkovou 
komunitu a na ony tři (plus x) studentky, je bohužel pro předloženou práci dost symptomatický. 
Stejný problém se dále vyskytuje u „kyberprostoru“, který jednou znamená internetové prostředí 
a jindy se vztahuje jenom k FB, čert se v tom vyznej… Podobně je tomu i u pojmů, jako je např. 
kód. Podívejme se na to podrobněji:  Diplomant cituje Bernsteina a odstavec uzavírá slovy: „Kód, 
který člověk užívá, tak kromě jiného symbolisuje jeho identitu“ (s.23). Z textu není zcela jasné, 
jestli diplomant sám také takto kód chápe, ale dá se to předpokládat, protože věta zůstala bez 
komentáře. Čtenář tedy přijme tvrzení, že ruština v této minoritě má přinejmenším dva kódy, 
podle toho zda je psaná azbukou nebo latinkou, ale vzápětí se dozví, že „používání latinky podle 
všeho nenese žádné symbolické významy a jeho volba vychází čistě z důvodů nedostupnosti – 
respektive obtížnější dostupnosti – psaní azbukou“ (s. 27). Tak jak je to tedy s těmi kódy a 
významy…?  Z tohoto příkladu a dalších podobných lze vyvozovat, že diplomant si načetl 
potřebnou literaturu, ale patrně neměl dost času nechat ji uležet tak, aby si mohl utvořit svůj 
vlastní názor i své pojetí jednotlivých jevů. Pak snadno dochází k tomu, že některé pojmy se mění 
podle kontextu, což při nepozornosti může vést k šumu a chaosu.   

V tomto duchu by bylo možné rozebírat celou práci. Její východisko i celkový základ 
však podle mého soudu nosný je a téma rozhodně stojí za bližší průzkum. Domnívám se, že tuto 
práci poškozuje zbytečně květnatá a komplikovaná mluva, která patrně samotného diplomanta 
občas zmátla, a především skutečnost, že z textu není patrný diplomantův názor, jako kdyby se 
bál kritiky. Jistě, odborná práce má být objektivní a brát v potaz i opačné možnosti, ale to ještě 
neznamená, že máme současně tvrdit ano i ne. Právě proto, aby bylo vůbec možné obstát 
v polemice a smysluplně diskutovat, je nutné mít určitý názor a stát si za ním. I když je pluralita 
pojetí žádoucí, základem každé solidní práce je průzračnost pohledu, která pozornému čtenáři 
umožní vydat se stejnou cestou a uvidět totéž. Třetí výtka, kterou vůči této práci mám, je 
podezření, že diplomant sice deklaruje „subjektivitu“ svého přístupu, která je pochopitelně 
obhájitelná, ale jen a jen potud, pokud má bádání řád, tj. v každém okamžiku badatel ví (a čtenáři 
svým textem vědět umožňuje), co je co, odkud se dívá a kam a co je v jakém vztahu s čím. Má 
poslední výhrada je, že jsem se téměř nic nedozvěděla o analyzovaném vzorku: jaký má rozsah, 
kolik je čeho, kdo jsou oni „vedlejší“ aktéři a aktérky, kolik jich je a jak se vztahují k ostatním 
členům ruskojazyčné menšiny, atd. Zkrátka a dobře, místo leckdy květnatých banalit (např. časté 
poznámky „byť možná banální“) bych byla uvítala více věcných a konkrétních příkladů 
z deklarovaného „výzkumu“ i sevřenější a ukázněnější text.   

Na rozdíl od diplomanta si nemyslím, že by bylo možné tuto práci považovat „za 
poměrně přínosnou i z hlediska internetové lingvistiky“ (s.42). Co konkrétně má na mysli svým 
inovativním přínosem, nechť nám doloží u obhajoby.  
 
Hodnocení: I přes uvedené výhrady soudím, že bakalářská práce Jana Škroba je připustitelná 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení v pásmu dobře s tím, že pokud jeho obhajoba bude zdařilá a 
přesvědčivá, lepší klasifikaci bránit se nebudu.   
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