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Bakalářská práce předložená J. Škrobem se zabývá zajímavým sociolingvistickým tématem – 

komunikací členů ruskojazyčné menšiny v kyberprostoru. Cílem práce bylo popsat, jak vypadá 

komunikace v prostředí sociální sítě Facebook mezi ruskojazyčnými studenty, kteří žijí v České 

republice. Kvalitativní výzkum měl být proveden metodou přímého pozorování, získaná data měla 

pomoci ukázat charakteristické znaky komunikace ve výše jmenovaném výseku kyberprostoru a 

přispět k odhalení určitých struktur a paradigmat. 

V Úvodu se autor pokusil nastínit zkoumaný problém. Následuje velice obsáhlá kapitola 

Složky komunikace, která je svým zaměřením jak teoretická, tak empirická. Dalšími kapitolami jsou 

Etika výzkumu a Hodnocení kvality. Práci uzavírá Závěr a Bibliografie. 

V kapitole Složky komunikace se autor věnuje jednotlivým složkám (podle Muriel Saville-

Troikeové) a zároveň pro ilustraci uvádí obecné příklady nebo příklady získané vlastním výzkumem. 

Autor pracoval s četnými odbornými prameny, které v textu zmiňuje, někdy bohužel nedostatečně a 

nepřesně. B. Bernstein skutečně zavedl pojem kód v souvislosti se společenskou třídou- tzv. omezený 

a rozvinutý. Pokud autor napsal (s. 23), že „kód symbolisuje identitu“, je to pro čtenáře nepřesné, 

zavádějící a bylo by třeba takové tvrzení rozvinout. Zabývá se sociolingvistika skutečně mluvčími 

jazyka, který je v daném prostředí minoritním (s. 5)? Student v této části také uvedl, že se 

komunikace i sám účastnil, proto je škoda, že nenapsal, jak konkrétně přispíval a jak na to reagovali 

ostatní účastníci. Na s. 34 se píše, že autor „zaznamenal i několik příkladů souvislých dialogů, které 

spolu ruskojazyční aktéři vedli v češtině“.  Zde by se pro názornost hodilo uvést příklad. Co se týče 

příkladů obecně, očekávala bych  větší a pestřejší soubor. Na základě čeho je autor vybíral? 

Student se v použité odborné literatuře orientuje, je patrné, že jednotlivým teoriím a 

pojmům rozumí, ale výsledný text o tom čtenáře bohužel zcela nepřesvědčí. V práci je totiž mnohé 

jenom naznačeno, méně je toho jasně a pádně řečeno, a to všechno je zároveň několikrát popřeno a 

zpochybněno. Text čtenáře nepřesvědčí o tom, že je odborný, ale působí místy spíše jako esej na 

přesně nedefinované téma. Tuším, co chtěl autor zkoumat a jak to chtěl popsat, ale slovní obraty, 

které byly použity, mě často matou. O to větší je to škoda, že se jedná o práci týkající se jazyka. 

s. 6 Právě kvalitativní přístup a zaměření na konkrétní lidi je důrazem, který shledávám u 

Hymese (2003) jako nejvýznamnější. 

s. 15 Výsledek je nicméně takový, jaký je. 

Co se citací týče, na s. 22 chybí označení strany v citovaném textu. Autor si sice zjevně libuje 

ve starším úzu psaní cizích slov, na druhou stranu se ale nezdráhá hojně používat sloveso interagovat. 

Není to výtka, jen se snažím popsat autorův „osobitý“ styl, který ve výsledku práci spíše ublížil. Jako 



poslední drobnost bych zmínila adjektivum schematický (s. 30). To jsou však jen drobná pochybení, 

která se nijak neodrazí na celkovém hodnocení. 

V závěru autor hodnotí celý výzkum a jmenuje dva nejtypičtější znaky komunikace u 

sledovaného vzorku- a to přepínání kódů (ruštiny a češtiny) a užívání dvou typů zápisu ruštiny (latinky 

a azbuky). 

Autor si pro svoji bakalářskou práci zvolil zajímavé sociolingvistické téma, k výzkumu vyhledal 

a dostatečně prostudoval adekvátní dostupnou českou i cizojazyčnou literaturu, ale získané 

informace pak často neuměl logicky a jednoznačně prezentovat. Výroky jsou často polovičaté, chybí 

jim podpůrné argumenty a jsou často zbytečně relativizovány. Přestože autor v textu zmiňuje, že při 

zpracování tématu volí subjektivní přístup, není třeba zvolenou subjektivitu připomínat v každé větě. 

Téma i použitá metoda výzkumu odpovídají požadavkům na závěrečnou bakalářskou práci, ale totéž 

se vždy bohužel nedá napsat o logické provázanosti myšlenek, kterou prozrazuje použitý jazyk a styl. 

S ohledem na tyto skutečnosti navrhuji hodnocení dobře. 
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