Posudek na bakalářskou práci
Tereza Lachmanová: Formy občanské neposlušnosti v kyberprostoru
Práce T. Lachmanové si stanovuje jasný cíl: zmapovat různé aspekty a hlavní proudy
subversivní politiky, jak se objevuje v souvislosti s relativně novým typem prostředí –
kyberprostoru – jehož vytvoření je spjato s rozvojem informačních technologií. Práci otevírá
přehledný úvod samotného pojmosloví, které se v práci bude dále objevovat, a shrnutí
hlavních rysů, jimiž se kyberprostor vyznačuje. Dále následují kapitoly věnované různým
podobám subverse, ke které kyperprostor a pohyb v něm zavdává podnět. Autorka v těchto
částech velmi přesvědčivě a instruktivně boří některé stereotypy, které se v mysli nás běžných
jedinců celkem pevně usadily: dovídáme se třeba, že hackování implikuje určitý etický
systém, že v jeho rámci existuje stará a nová škola a že jedním z jeho výhonků je aktivistické
hnutí, které se skrze – zdánlivě – destruktivní postupy snaží reagovat na ožehavé politické a
etické otázky. Autorka zde prokazuje velmi impozantní přehled o tom, o čem píše, a její práce
je v tomto smyslu nejen dobře strukturovaná a argumentačně zvládnutá, ale v neposlední řadě
velmi poučná. Celou práci uzavírá kapitola o kyberanarchismu a kyberfeminismu.
Se vší obezřetností, kterou jsem vzhledem k nedostatku svých kompetencí při psaní tohoto
posudku vázán, bych si troufal tvrdit, že práce kol. Lachmanové je živým dokladem toho, že i
o této problematice lze psát přehledně a zajímavě a beze snahy o zbytečný efekt. V tomto
ohledu nemohu nepodotknout, že její práce dosti ostře kontrastuje se zmateným a
nesouvislým sice, zato však velkohubým opusem na podobné téma, který jsem měl to
potěšení oponovat v nedávné době – důkaz nepopiratelné skutečnosti, že o podobné
problematice lze psát dobře i špatně. Konkrétní poznámky či námitky přenechám
povolanějším. Podotknu jenom, že práce T. Lachmanové se mi jeví jako standardní, a to
v tom nejlepším slova smyslu – je to přehledné shrnutí určité tematiky, kterou si autorka
zvolila, a soustředěné plnění cíle, který si v úvodu vytkla. V tomto smyslu bych navrhoval
hodnocení kolem 40 – 42 bodů.
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