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Bakalářská práce Terezy Holíkové s názvem „Emo online: Struktura a funkce virtuální 

komunity serveru Emosvět“ představuje dílčí, velmi pečlivě zpracovanou studii, zabývající se 

vybraným serverem emosvet.cz jakožto virtuálním subkulturním prostředím. Úvodem bych 

rád konstatoval, že předkládaná práce vykazuje vysokou kvalitu zpracování ve všech 

kritériích, které bývají u tohoto typu prací hodnocené: počínaje volbou zajímavého tématu, 

výběrem a prací s odbornou literaturou, uspokojivou stylistickou vyspělostí, užitím 

výzkumných metod a celkovou kompaktností práce, tedy důsledného držení se tématu a 

směřování k holistickému uchopení dané problematiky.

Protože výše uvedené kvality, podobně jako struktura práce apod. budou zajisté 

kladně hodnoceny v posudku vedoucího práce, od oponentského posudku jsou očekávány 

především připomínky a výtky, které bych v případě předkládané práce nazval spíše postřehy 

a náměty do rozpravy, případně – pokud by autorka ve zpracovávání tématu chtěla 

pokračovat v navazujícím magisterském studiu – jako podněty pro diplomovou práci:

1. Autorka se zabývá pojetím autenticity a ideologie v rámci subkultur v obecné rovině. V 

čem konkrétně ale spočívá autenticita a ideologie emo kids? Z práce to není příliš zřejmé, 

navíc obsahuje v tomto ohledu určité protimluvy (např. požadavek autenticity a 

originality vs. přejímání a sdílení prvků vizuální identity). Podobně na str. 35: „kladou 

důraz spíše na ideologii subkultury, v níž hraje vůdčí roli zejména originalita (která se 

samozřejmě na vzhledu také odráží, avšak pouze jako průvodní jev hlubšího světonázoru)“ –

postrádám konkretizaci zmiňovaného hlubšího názoru, ideologie emo kids. Podotázkou 

nebo snad výtkou je užívání termínu emo kids pro všechny členy subkultury bez rozdílu 

(s. 17), což považuji za poněkud zavádějící, i když pravděpodobně inspirované užíváním 

pojmu v pramenech v angličtině (např. Bailey, 2005). Jak by autorka odpověděla nyní ona 

sama na otázku 16 z vlastního polostrukturovaného rozhovoru: „Kdo je podle tebe pozér? 

Může se pozér stát emařem?“ (s. 24). 

2. Překvapilo mne, že studie věnující se jmenovitě serveru emosvet.cz se vůbec nezabývá 

ekonomickými aspekty jeho vzniku, provozování, financování jeho nedávného funkčního 

a grafického upgrade… Z přímých odkazů v patičce webu je možné se prokliknout až ke 



jménu „muže v pozadí“ - Stanislav Duben - a jednoduchým „progooglováním“ jeho jména 

získat množství potenciálně zajímavých informací pro skutečně holistické uchopení 

problematiky. Mezi typy online prostředí (kapitola 1.5) postrádám také komerční 

internetové stránky, jejichž součástí je e-shopová aplikace s prodejem sortimentu 

značkového emo-zboží. Postrádám dále jakoukoliv (nyní pravda již historickou) zmínku o 

„české emo sekci“ globálního komunitního serveru VampireFreaks. Zároveň nemohu 

souhlasit s výrokem (s. 40): „České prostředí se v tomto směru zjevně nijak neliší od 

zahraničního“ – případně, z jaké komparace autorka vychází?

3. K užitým empirickým metodám mám následující poznámky: jak autorka rozumí svému 

výroku (s. 22): „byla jako výchozí technika sběru dat zvolena kvalitativní obsahová analýza“? 

A jaká konkrétní zkreslení měla na mysli a jak konkrétně se pokoušela (jen pokoušela?) 

postupovat, aby nedocházelo „ke zkreslení jak na straně výzkumníka, tak na straně 

informátorů a pokoušela jsem se takovýmto zkreslením vyhnout“? (s. 27). Není mi také 

zřejmý zdroj dat užitých pro konstatování ve 3. odstavci, s. 29. V přepisech rozhovorů 

postrádám alespoň základní paralingvistiku. A zcela postrádám systematizované výstupy 

analýz popsaných na s. 26. 

Závěrem mé oponentury ještě několik překlepů a stylistických zádrhelů:

- s. 10 (dole): napr. 

- s. 11 (dole): kupřkladu

- s. 13 (nahoře): považuji za vhodné si objasnit

- s. 15 (dole): Již bylo řečeno, co lze rozumět pod termínem virtuální komunita, a nyní se 

zaměřím na to…

- s. 33: kapitolu 3.2.1 je dle mého názoru zbytečné členit na kratičké, až dvouřádkové 

„kapitolky“ (viz 3.2.1.3)

Předkládanou bakalářskou práci shledávám jako velmi zajímavý, inspirativní a 

originální příspěvek k tématu, kterým jsem se výzkumně nedávno zabýval. Práci Terezy 

Holíkové doporučuji k obhajobě a i přes výše uvedené komentáře navrhuji známku výborně 

až velmi dobře, dle výsledku obhajoby.

Ve Vídni dne 28. srpna 2012

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.




