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Předložená práce Bc. Jitky  Šarochové si klade za cíl přispět k problematice vzniku komunit 

v prostředí Internetu v tzv. „postmoderní společnosti“. Tímto záměrem se práce zřetelně 

situuje do oblasti témat, kterými se katedra zabývá. Diplomantka však hovoří o své práci jako 

o „eseji“ (s. 5), což zcela není jistě vhodně zvolený pojem, konec konců předložená 

diplomová práce formu eseje nemá. 

Výzkumná otázka diplomantka formuluje takto: „V diplomové práci se pokouším ověřit 

hypotézu, podle které je Internet prostorem, v němž dochází k vytváření virtuálních komunit 

na úkor rozvíjení vlastní individuality“ (s. 5). Tato hypotéza dále předpokládá to, že Bc. 

Šarochová považuje sdružování do komunit (jak ve fyzickém, tak ve virtuálním světě) za 

základní lidský fenomén, za tzv. „antropologickou konstantu“ (s. 7). Internet, jakožto nástroj a 

zároveň prostředí, umožnil „deteritorializaci komunikace“ (s. 7). Diplomantka však dále 

dodává, že pojmu deteritorializace nerozumí přímo způsobem, jak je předložen ve společném 

díle G. Deleuze a F. Guattariho Kapitalismus a schizofrenie II s podtitulem Tisíc plošin, a to 

proto, že Bc. Šarochová předpokládá, že teritorializace, reteritorializace a deteritorializace 

jsou koncepty aplikovatelné pouze na prostředí a nikoliv i na jiný okruh fenoménů (s. 6). 

Vždyť i Deleuze a Guattari hovoří například o deteritorializaci znaku či o smíšení různých 

forem výrazu. Když zaměříme pozornost na hypotézu, tak lze říci, že se jedná o několik 

souběžných myšlenkových linií: 1.) je nutné předpokládat sdružování se do komunit, aby bylo 

možno tvrdit, že 2.) se jedná o univerzální tendenci člověka, a tudíž se lze ptát, 3.) jaký je 

vztah mezi postmoderní společností a technologií. Musíme totiž zároveň předpokládat, že 

sdružování do komunit je neseno myšlenkou komunikace, ta se však díky pokroku, jak již 

bylo řečeno výše, deteritorializovala. Internet, jako síť, implikuje svobodu, ale Bc. Šarochová 

se ptá, zda tato svoboda, zároveň spojená s lidskou tendencí ke sdružování se, není 

imaginární, tj. zda v ní nedochází ke ztrátě vlastní individuality. V tomto ohledu lze, jak to 

diplomantka činí, rozdělit teoretické názory odborníků do dvou protikladných táborů. Jedni 

tvrdí, že v rámci Internetu dochází k posilování vlastní identity, druzí argumentují, že tomu je 

naopak, že komunity na Internetu sami vytváří restrikce (kontrola/dohled), které vedou 

k potlačení individuality. Problém však nastává už v momentu, kdy se diplomantka pokouší 



definovat postmoderní společnost. Ostatně na přesnějším vymezení do značné míry její 

hypotéza stojí. Bc. Šarochová píše, že „jednoznačně definovat postmodernu je v podstatě 

nemožné“ (s. 19) a uchyluje se k definici negací a přiklání se k filosofii J. F. Lyotarda. Tu 

však interpretuje poměrně vágně: „Postmoderní společnost vznikla tedy v reakci na 

jednostrannost moderní společnosti. Její zrod souvisí také s touhou po „konci ideologií“ 

typickými pro moderní éru“ (s. 20 – 21). Koho má diplomantka na mysli, když píše o touze 

po konci ideologií? Je touha po konci ideologií obecnou tendencí člověka či odkud vyplývá? 

Vždyť pokud se pohybujeme v nějaké ideologii, není tomu právě tak, že ideologie sama je 

považována za přirozenost? Šarochová také dále píše, že „postmoderní člověk by si měl 

uvědomovat (…) absurditu světa“ (s. 21). Je tedy například Albert Camus postmodernistou? 

Hypotéza diplomantky je stanovena zřetelně, stejně jako výběr autorů, kteří jsou pro 

diplomovou práci zásadní. Poněkud redundantní je však kapitola, ve které diplomantka, 

v návaznosti na M. McLuhana, předkládá vývoj komunikace (Kapitola 3). Jednak se jedná o 

velmi stručný a značně schematický popis vývoje komunikace, místo, aby se o vývoji 

informovalo spíše v nezbytně nutných odkazech v rámci pasáži o Internetu. Na další problém 

v této kapitole upozornila také vedoucí diplomové práce ve svém posudku, kdy se ukazuje 

jako přinejmenším problematické použít McLuhanovu metaforu „globální vesnice“ na 

prostředí virtuální komunikace. V další části práce se diplomantka věnuje zejména dílu M. 

Maffesoliho, zejména jeho koncepce nomádství.  Maffesoliho názory jsou zreferovány 

důkladně, stejně tak další autoři, kteří jsou v diplomové práci využíváni. Celkový charakter 

práce je však z velké části referenční; vedoucí práce ve svém posudku zdůrazňuje, že se jedná 

o diplomantky „omezený přehled v díle třech referenčních autorů“ a dodává, že „autorka se 

opakovaně odvolává na (málo početné) české překlady, s rozšiřující primární a sekundární 

literaturou v originále pracuje jen minimálně“.  Když se diplomantka zabývá nomádstvím, 

pomáhá si také odkazem k dílu G. Deleuze a F. Guattariho Kapitalismus a schizofrenie II 

s podtitulem Tisíc plošin. Odvolává se na koncepci rhizomu, kterou však referuje velmi 

vágně, ostatně samotný přechod k pojetí nomádství u Deleuze a Guattariho je problematický, 

protože by bylo nutné zmínit, zda se jedná o myšlenkovou figuru, jaký je vztah nomáda a 

prostředí (protože autoři v návaznosti na historika Toynbeeho neschematizují pohyb nomáda, 

ba právě naopak, atd…), také dodávají, že veškeré stávání se se odehrává na místě. 

Diplomantka také špatně opsala pojem arborescentní, vůči němuž se Deleuze a Guattari 

vymezují, a tak se v diplomové práci dočítáme „aborescentní“ (zvýrazněné kurzívou, s. 51), 

což svědčí o jisté nedůslednosti; nikoliv pouze stylistické, ale také odborné. Posledním 



problematickým bodem práce je závěrečná část, která obsahuje případovou studii. Za prvé je 

studii věnován jen minimální prostor, přitom by to mělo být právě naopak; ověření či 

vyvrácení hypotézy by mělo být umožněno adekvátním materiálem. Také se zdá být výběr 

tématu případové studie víceméně nahodilý.  

Po formální stránce práce obsahuje řadu překlepů, na několika místech chybí číslo citované 

strany (s. 25, s. 56, s. 63). Také sama diplomantka používá nejednoznačnou terminologii, na 

straně 10 se dočítáme o „politologické filosofii“, kdežto na straně 35 se již jedná „politickou 

filosofii“. Formální nedostatky jsou nejspíše výrazem nedostatečné závěrečné redakce textu. 

Diplomovou práci Bc. Jitky Šarochové navrhuji přijmout k obhajobě s předběžnou známkou 

„3“. 

V Praze dne 31. 1. 2014 

Mgr. Martin Charvát 


