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aspektů, kterým se diplomantka ve své práci věnovala. Marie Dudziaková
se věnovala tématu, které zatím nebylo v ČR zpracováváno, základní
prizma práce byly tělesné modifikace, kterými se prakticky i teoreticky
zabývá. Diplomantka zjišťovala, nakolik jsou tělesné modifikace integrální
součástí kyberpunkové literatury. V práci zjišťovala, které modifikace
uvedené v literatuře lze skutečně realizovat. Modifikace v literatuře jsou
funkční, často jsou v literatuře ovšem popsány jen vizuálně a nepopisují
skutečné propojení těla a modifikace. I William Gibbson uvádí, že není
schopen přesně odpovědět a odkazuje na teorii míst neurčitosti (je na
čtenáři, jak si dané propojení představí). Diplomantka se proto neuchýlila k
vlastní fabulaci, ale zaměřila se na výzkum toho, co je skutečně možné. 
Oponentka práce Dita Malečková oceňuje kvalitu zpracování, např.
statistika o výskytu tělesných modifikací v kyberpunkové literatuře je
bezprecedentní. U práce kladně hodnotí přínosné propojení literární fikce s
realitou, kde nyní můžeme porovnávat, nakolik se představy autorů starší
kyberpunkové literatury zhmotňují v současnosti. Oponentka se táže na
vztah k posthumanismu, zda tělesný hacktivismus je součástí západního
myšlení nebo je s ním v rozporu.
Vedoucí práce Josef Šlerka vyzdvihuje kvalitní zpracování práce
obsahující rozsáhlé přílohy a celkový přístup k tématu. Diplomantka se
blíže věnuje tématu tělesného hactivismu, jeho teoretickému pozadí, které
je výrazně ovlivněno východním myšlením, nicméně se dle názoru
diplomantky nevymyká západnímu myšlení, neboť nevybočuje z mezí jeho
uvažování v dualismu tělo-duše. Hacktivismus nezahrnuje potřebu jen
umělce, ale zahrnuje i vědce a další skupiny (extropianisté), které samy na
sobě chtějí testovat technologie rozšiřující možnosti těla. Vít Šisler oceňuje



textovou analýzu, kterou diplomantka v rámci práce provedla.
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