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Předkládaná práce se zabývá poměrně stále aktuálním tématem autorství původnosti a kopie

(aktuální vzhledem k častým proměnám internetového prostředí za několik posledních let).  Práce je 

napsána přehledným, poměrně poutavým stylem, který však v některých místech, jak uvedu níže, 

kolísá. 

Za klady práce lze považovat především snahu o kritickou reflexi předkládaných témat (Goodmanovo 

pojetí díla). S literaturou zachází autor kriticky (až na některé výjimky jako Kdo řídí internet) a čtenář

tak nemá dojem,  že čte výpisky z přednášek. Vidět to je například na nahrazení pojmu falzum pro 

současnou situaci příznačnějším pojmem „převzaté“ (str. 10).  Citáty a převzaté myšlenky jsou 

začleněny do textu plynule a organicky. Za velké plus také považuji „aplikaci“ teoretických východisek 

na praktickou (programátorskou) oblast. Je také třeba dodat, že Svatý často cituje“ méně známou“ (v 

tématu autorství méně etablovanou) literaturu (například týkající se typografie).  Literatura by však 

mohla být přeci jen bohatší, zejména co se týče sekundární literatury, jež by rozšířila některé na první 

pohled zjednodušující teze. Přesto se diplomandovi daří poměrně obratně podávat i některé 

náročnější myšlenky, jeho slovy řečeno „lidsky.“

Tím se dostáváme k negativům práce - tím nejzávažnějším je špatná práce s poznámkovým aparátem 

- někdy se necituje vůbec, nepřesně nebo nepřehledně  (str. 4,  str. 8, str. 51,str. 72 ad.) Autorovi se 

někdy nepodaří vyhnout se publicistickému, nebo popularizačnímu stylu ( str. 9: „Tyto nové pohledy 

většinou vycházející z poststrukturalismu…“,  termíny jako „lidsky čitelné“ apod., také bych se vyhnul 

evidentně popularizačním titulům jako Kdo řídí internet), amfiboliím („V současné době 

technologické firmy a vydavatelé hledají špatně společnou řeč“), nepřesnému psaní jmen („Bartha“).

Na druhé straně práce obsahuje erudovaný rozbor Goodmanových myšlenek a je asi první prací 

kterou jsem četl, která z wikipedie necituje ale především ji problematizuje jako specifické medium.

Otázkou k diskusi a snad podnětem k další práci na problematice je, nakolik je ještě relevantní 

používat pojmy jako linearita a hierarchizace ve vztahu k internetu (je pravdou že v hypertextu se 

„volně pohybujeme“ na druhé straně neustále filtrováni - viz nástroje Googlu upravující prostředí 

podle chování užiavatele atp.). I přes uvedené výhrady se jedná po obsahové stránce o velmi 

zajímavý text, který bohužel sráží velké množství formálních nedostatků. 

Vzhledem k výše uvedému navrhuji práci k obhajobě a hodnotím mezi velmi dobře a dobře.




