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 Zatiaľ čo v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa 

semiotické štúdia spravidla zameriavali na analýzy systémov, štruktúr a kódov, takže 

pre mnohých teoretikov sa semiotika stávala poľom štrukturálnych skúmaní, 

v nasledujúcom období siahajúcom až do súčasnosti sa čoraz väčšmi stretávame 

s posunom pozornosti k reflexii komunikačných procesov. Semiotické štúdiá sa 

takto stávajú doménou, kde sa analýzy systémov a kódov stretávajú s analýzami 

komunikačných modelov reprezentujúcich fungovanie komunikácie v prostredí 

spoločenských výmen. Táto skutočnosť dostatočne odôvodňuje voľbu témy, na 

ktorú sa diplomantka vo svojej práci zamerala. Nielen samotná voľba témy, ale aj 

a predovšetkým jej spracovanie presviedčajú, že problematika komunikácie je 

nanajvýš relevantnou pre študovaný odbor a prispieva k pochopeniu procesov 

odohrávajúcich sa v súčasnej elektronickej kultúre.  

 Hneď v úvodných častiach svojej práce formuluje autorka presvedčenie, ktoré 

ju viedlo pri rozpracúvaní problematiky. Na s. 10 tvrdí: „Neexistuje jedno správné pojetí 

komunikace. V souvislosti s rozvojem médií se však musíme bavit o dalších alternativních 

modelech. Novým rysem, který se promítl do komunikačního schématu síťových médií, je 

interaktivita. Komunikacní modely vždy reflektovaly sociální a technologickou situaci daného 

období a vycházely z aktuálních komunikačních potřeb spolecnosti.“ Východiskom jej 
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skúmaní je teda také akceptovanie plurality komunikácie a jej modelov, ktoré 

priznáva špecifickú úlohu modelom zachytávajúcim interaktivitu, pričom sa berú do 

ohľadu spoločenské a technologické procesy prebiehajúce predovšetkým vo sfére 

médií. Nazdávam sa, že toto zameranie sa pozitívne prejavilo pri rozvíjaní línie 

skúmanej problematiky. V práci sa stretávame s celým radom komunikačných 

modelov, ktoré sú zakaždým konfrontované s príslušnými procesmi komunikácie. 

Treba oceniť, že v rámci tohto prehľadu autorka venovala pozornosť aj Flusserovej 

komunikológii a jeho modelom komunikácie. Špeciálnu pozornosť venuje autorka 

komunikačným procesom prebiehajúcim v kyberpriestore a v poslednej časti práce 

sa sústreďuje na sociálne siete.  

 Ako som už uviedol, tento postup má svoje opodstatnenie v samom 

vymedzení problematiky. K tomu však treba dodať, že snaha zachytiť pluralitu 

prejavov komunikačných procesov prebiehajúcich v kyberpriestore poznačila 

vyznenie textu fragmentárnosťou. Tá sa prejavuje predovšetkým v kapitole Znaky 

komunikace na sociálních sítích, kde sa autorka dostala len k naznačeniu 

jednotlivých aspektov tejto komunikácie a neprehĺbila ich analýzu. Napríklad 

samotný fenomén egocentrizmu užívateľov by si určite zaslúžil viac pozornosti. 

Formulujem túto pripomienku s dodatkom, že autorku v tomto prípade bezpochyby 

limitoval rozsah práce. Pokiaľ ide o predstavenie predmetu skúmania, t. j. 

komunikačných modelov v prostredí kyberpriestoru, možno konštatovať, že autorka 

svoj zámer zvládla a preukázala náležité teoretické dispozície.  

 

Predkladaná diplomová práca je účelne štrukturovaná, dá sa v nej 

identifikovať zreteľná línia argumentatívneho postupu. Práca rešpektuje pravidlá 

uvádzania zdrojov, pramene sú uvedené v zozname literatúry. Celkový dojem trochu 

kazí skutočnosť, že v niektorých, predovšetkým úvodných častiach práce sa autorka 
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pri uvádzaní jednotlivých koncepcií a ich tvorcov uspokojuje s parafrázovaným 

reprodukovaním prehľadových prác.  

  

 Navrhujem, aby práca Bc. Martiny Beštákovej, DiS.  bola prijatá k obhajobe 

a predbežne navrhujem známku medzi 1 a 2.  

  

 

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. 

 

 


