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POSUDEK OPONENTKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

KONCEPCE A STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Charakteristickým rysem bakalářské práce je snaha systematicky a kontextuálně vyložit 

kyberfolklor, byť je podle aspirantky „jen střípkem do mozaiky studia folkloristiky“ 

(Djakoualnová 2016: 8). Nejdříve je pozornost kladena na kyberprostor, v němž se tento 

fenomén prosazuje. Po uvedení kyberfolkloru je vymezen mem jako folklorní forma.   

První část své bakalářské práce aspirantka otevírá kyberprostorem, uvádí jeho vymezení, 

charakteristiky, pozitivní i negativní aspekty. Aspirantka zejména upozorňuje na kyberprostor 

jako svobodný svět, jehož pravidla určují samotní uživatelé. „Kyberprostor má svá pro i 

proti. Tvrdí se o něm, že je to nejdemokratičtější prostor, je to ale spíše anarchie (…).“ 

(Djakoualnová 2016: 10) Dále přibližuje infrastrukturu kyberprostoru, a to sítě a internet. 

V další části práce neopomíjí ani kyberkulturu, její dělení, koncepty a výzkum.  

V následující kapitole je představen kyberfolklor, jenž disponuje novými formami. 

„Blízkost fyzická, dříve důležitá pro samotnou komunikaci, je nahrazena možností stejně 

rychlé komunikace zprostředkované moderními technologiemi.“ (Djakoualnová 2016: 20). 

V bakalářské práci je následně mapována terminologie výzkumu folkloru na internetu. „Není 

totiž zcela jasné, jak správně bychom měli takový folklor nazývat.“ (Djakoualnová 2016: 22) 

Návazná část práce se vztahuje k memům a memetice. Aspirantka zde zdůrazňuje rozdíl mezi 

memem podle Richarda Dawkinse a internetovým memem. „Internetové memy jsou 

různorodou skupinou výrazových prostředků, které vytváříme a sdílíme pomocí počítačových 

programů.“ (Djakoualnová 2016: 30) 



Poslední část práce je zaměřena na mem jako výlučně folklorní formu. „Tak jako 

ostatní folklorní formy, i memy nabývají různých významů, funkcí a ty se liší pro jednotlivce i 

pro komunity.“ (Djakoualnová 2016: 32) Autorka vystihuje jednotlivé typy memů od textu až 

po virální video. V další subkapitole se pak věnuje vytváření a šíření memu. Poslední kapitola 

otevírá folklorní podání memu, proto představuje i jednotlivé funkce memu. V závěru 

aspirantka shrnuje, „čím práce přispěla do výzkumu folkloru. Postupným popisováním jsem 

vymezila prostor, ve kterém můžeme nové formy folkloru na internetu hledat.“ (Djakoualnová 

2016: 46) 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 
 

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 



Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude aspirantka vyzvána, aby více přiblížila teorii memů Susan 

Blackmoreové.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Za faktory, jež snižují kvalitu a rozměr bakalářské práce, považuji pravopisné chyby, překlepy 

nebo vynechání diakritiky. Text si před jeho odevzdáním zasloužil jazykovou korekturu. To 

se vztahuje i ke stírání jazykových stylů a užití některých výrazů, jež mohly být vytříbenější. 

Autorka v práci užila poměrně široké spektrum zahraniční literatury, některé definice ovšem 

zbytečně převzala ze sekundární překladové literatury. Obecně je však možné konstatovat, že 

práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i obsahové parametry bakalářské 

práce. Autorka formulovala cíl své práce a podřídila mu celkovou koncepci i metodiku 

zpracování jednotlivých kapitol. Přínos práce lze spatřovat ve snaze systematicky analyzovat 

aktuální a doposud nedostatečně probádanou subdisciplínu folkloristiky.  

 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. V závislosti na jejím průběhu navrhuji 

výborně nebo velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 3. 2. 2016                                                       PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 


