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Internet jako zasíťovaný most. Komunitární účinky Internetu v postmoderní společnosti 
 
 
     Zámerom predkladanej diplomovej práce Jitky Šarochovej je prispieť k riešeniu problematického 
spôsobu utvárania komunít v prostredí Internetu v kontexte postmodernej spoločnosti. Autorka si v 
tejto súvislosti kladie centrálnu výskumnú otázku, „zda je vytváření virtuálních komunit cílem 
postmoderní společnosti.“ (s. 5) Aby komplexne zvážila odpoveď na túto otázku, autorka kladie do 
kontrastu dve protichodné názorové pozície. Podľa prvej pozície dochádza na Internete k posiľovaniu 
vlastnej individuality, a to predovšetkým vďaka komunikačnej tvorivosti a slobode, ktorú Internet 
poskytuje svojim užívateľom. Podľa druhej pozície však všetky (aktuálne i virtuálne) komunity kladú 
na svojich členov určité reštriktívne nároky, čím obmedzujú individuality svojich členov. Autorka 
formuluje vlastné stanovisko v tejto diskusii v podobe pracovnej hypotézy, podľa ktorej je "Internet 
prostorem, v němž dochází k vytváření virtuálních komunit na úkor rozvíjení vlastní individuality." 
(s. 5) 
     Diplomová práca Bc. Jitky Šarochovej je uvedená úvahou o vývoji mediácie, inšpirovanou 
McLuhanovou víziou "globálnej dediny" ako komunity užívateľov globalizovaných elektronických 
médií. Od tejto úvahy autorka prechádza k charakteristikám Internetu a kybernetickej komunikácie v 
prostredí postmodernej, resp. informačnej spoločnosti. Nasledujúce kapitoly 5, 6, a 7 zoznamujú 
čitateľa s rozdielnymi názorovými pozíciami troch referenčných autorov - Pierra Lévyho, Michela 
Maffesoliho a Williama Mitchella, s ktorými autorka vedie konštruktívny dialóg. V poslednej 
kapitole autorka predstavuje prípadovú štúdiu, venovanú hudobným subkultúram v prostredí 
internetu, predovšetkým prípadu českého Freetekna.  
 
     V predkladanej diplomovej práci sa však vyskytuje i niekoľko vyslovene problematických miest. 
Prvé z nich vidím v nedostatočnom rozlíšení jednotlivých druhov elektronických médií: autorka sa na 
úvod inšpiruje McLuhanovou metaforou "global village", ktorá však pôvodne popisovala komunitu 
divákov televízie a poslucháčov rádia, teda elektronických médií pred vznikom internetu. Nakoľko je 
však pre autorkinu úvahu dôležité upozorniť na jedinečné vlastnosti komunikácie v kyberpriestore, 
bolo by potrebné zvážit, či je McLuhanova metafora, vzťahujúca sa na staršie masové elektronické 
média (rozhlas, televízia), "priamo" aplikovateľná i na komunikačnú situáciu v prostredí nových 
sieťových elektronických médií (mobilných sietí, internetu).  
     Ďalším problémom práce je autorkin obmedzený prehľad v diele troch referenčných autorov. 
Autorka sa opakovane odvoláva na (málo početné) české preklady, s rozširujúcou primárnou a 
sekundárnou literatúrou v origináli pracuje len minimálne. Okrem toho je problematický i 
neproporčný rozsah jednotlivých kapitol, venovaných diskusii s tromi referenčnými autormi. Autorka 
venuje Maffesolimu omnoho väčší priestor než ostatným dvom autorom, pričom dôvod tejto 
asymetrie nie je zrejmý. Naviac, významové prepojenia medzi kapitolami, venovanými tvorbe 
Lévyho, Maffesoliho a Mitchella, sú vágne, prípadne celkom absentujúce (napr. zdôvodnenie 
prechodu od Lévyho k Maffesoliho koncepcii na s. 32). 
     Posledný problematický bod, ktorý chcem zmieniť, je nedostatočne rozpracovaná záverečná 
prípadová štúdia hudobných subkultúr, obzvlášť príklad kontroverzného Freetekna. Autorka venuje 
analýze komunitarizmu českého Freetekna len 6 strán (s. 75-80) a využíva pritom málo odborných 
zdrojov, popisujúcich doterajší výskum tejto problematiky. Preto jej analýza tohto výrazného 
sociálno-právneho fenoménu z oblasti súčasnej českej hudobnej scény vyznieva náhodilo. 
Domnievam sa, že tento príklad by si zaslúžil rozsiahlejšiu, podrobnejšiu a vedecky fundovanejšiu 



analýzu, pretože mal v rámci takto koncipovanej diplomovej práce veľký teoretický potenciál.  
     Okrem týchto koncepčných problémov je predkladaná diplomová práca poznačená i početnými 
nedostatkami formálneho charakteru. Autorka nie vždy cituje precízne (na s. 10, s. 52 a na s. 86 je 
podtitul knihy Tisíc plošin uvedený ako Kapitalismus a schizofrenie, namiesto Kapitalismus a 
schizofrenie II) a v súlade s normou (napr. na s. 6 by mala byť opakovaná citácia uvedená vo forme 
"Tamtéž, s. ."; číslo citovanej strany chýba na s. 25 v pozn. č. 55, na s. 56 v pozn. č 153 a na s. 63 v 
pozn. č. 168, 169, 170). V zozname literatúry nie sú vždy bibliografické zdroje uvádzané v korektnej 
forme (názov diela nie je uvedený kurzívou vo viacerých prípadoch na s. 17, s. 87 ai.). Nedostatok 
pozornosti pri záverečnej redakcii práce je zrejmý i z viacerých preklepov (napr. nepresné písanie 
aborescentní namiesto arborescentní na s. 51) a opakujúcich sa slov ("lineární literární západní 
společnost" na s. 13).  
      
     Z hľadiska miery celkovej úspešnosti projektu diplomovej práce kladne hodnotím fakt, že autorka 
rozohráva viaceré názorové pozície proti sebe a pritom si kontinuálne zachováva vlastný názor, ktorý 
sa snaží diplomovou prácou obhájiť. V tomto ohľade pokladám diplomovú prácu Internet jako 
zasíťovaný most. Komunitární účinky Internetu v postmoderní společnosti za úspešne zvládnutú. 
Pozitívne hodnotím i fakt, že autorka vo svojej diplomovej práci uvádza len tie teoretické koncepcie, 
ktoré potrebuje k rozpracovaniu a riešeniu pozorovaných problémov - vďaka tomu si jej práca 
zachováva funkčný a koherentný charakter.  
 
     Diplomovú prácu Bc. Jitky Šarochovej navrhujem prijať k obhajobe. Navrhujem predbežné 
hodnotenie známkou "2". 
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