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Komunikační a mediální vliv na současnou mládež se zaměřením na Facebook

Stávající práce je pokusem – jak ji definuje sám autor – „udělat jistý průřez mediálním a s tím i 

souvisejícím komunikačním světem“. Autor, který sám několik let působil v mediální oblasti, jako 

moderátor na televizních a rozhlasových stanicích a má „odpozorovány“  a nasbíraný komunikační a 

mediální vzorce v tomto oboru podává nevšední a zasvěcený výklad tohoto mainstreamového trendu 

dnešní doby. 

Nastiňuje historie mediálního vývoje, kterou příznačně pojmenoval „cesta z pravěku“, vychází přitom

z práce H. L. Morgana Pravěká společnost neboli výzkumy o pokroku lidského pokroku od divošství 

přes barbarstvi k civilisaci (překlad z roku 1954), která, jak již vyplývá ze samotného názvu, apriori 

vnímá vývoj lidstva v lineární perspektivě pokroku-progresu. S tímto výchozím tvrzením lze 

polemizovat a pokud náš autor se neztotožňuje úplně s tímto dnes již zpochybnitelným postojem vůči 

zákonitostem, jež provázejí vývoj civilizace, lze mu doporučit také  pro srovnání práci významných 

současných myslitelů (např. Johna Zizioulasa Being as Communion), ve které na komunikaci se nahlíží 

ontologickou perspektivou.

O to pozoruhodnější je, že autor, podrobivši detailnějšímu rozboru současné fungování mediální sféry 

(se zaměřením hlavně na Facebook) odhalil skutečnosti a trendy, které jsou právě popisovány 

v pracích předních filosofů současnosti (kromě již zmíněného Johna Zizioulasa, je to především řecký 

myslitel Christos Jannaras, jehož esej „Církev v postkomunistické Evropě“ vyšel v časopisu Parrésia Iv 

2010). Jannars tedy píše: “Nejděsivější hrozbou doprovázející krizi naší historicko-materialistické 

civilizace je dnes antropologické pokřivení, které přináší. V narůstající míře bytní v naších 

společnostech typ lidí, jejichž schopnost působit v dynamických vztazích obecenství ochabuje. Jedná 

se o bytost s kromobyčejně omezeným nadáním k řečí a s výrazně umenšeným aktivním myšlením, 

úsudkem, představivostí a vůlí“. Právě o stejném fenoménu, napříč celou svoji práci mluví autor, když 

mnohokrát zmiňuje  o „pokřivování jazyka a nedostatku schopnosti vyjádřit své pocity jinak“ (jde o 

používání komunikačních zkratek, typu smajlíků), anebo – jako důsledek „facebookování“ -  když jde 

o „získanou“ „neschopnost uceleného vyjádření v reálném životě u této mladší generace“ (s.49).

Tyto postřehy z teoretické části autor pak v praktické části podrobil srovnání s realitou dnešní 

mládeže ve výzkumu a v kontextu s tím i s náhledem starší generace, které měla k Facebooku 

převážně výhrady. Výzkum přinesl zajímavé poznatky o životě v virtuálním prostoru, kam se 

přesouvají, jak píše autor,“ celé životy obyvatelů“.

Práce má i osobnostní „punc“ a to jak žánrově, stylistický, tak i tím, že autor vkládá do rozpracování 

tématu svoje postřehy, zkušenosti a postoje. To, že rozpracovává „svoje životní téma“ ještě zvyšuje 

rating celé práce.

Doporučuji známku „výborně“.
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