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     Bakalářská práce Taidy Djakoualnové se zabývá jedním z nejbouřlivě se rozvíjejících

témat (či snad již dokonce specializací) mezinárodních folkloristických studií posledních let 

(po roce 1998, výrazněji po roce 2009), kterým je oblast elektronického, internetového či 

online folkloru. Folkloristika při zkoumání tohoto fenoménu využívá svého historického

prvenství zájmu o tuto problematiku, které se věnovala jako první z etnologických či 

antropologických věd již v 80. letech 20. století (s teoreticko-metodologickými kořeny již v 

letech 60.); výraznější nárůst zájmu ale nastává až v novém miléniu, především v souvislosti s 

rozšířením tzv. Webu 2.0. Právě fenoménu internetových memů, spjatému s tímto kvalitativně 

(ale i kvantitativně) vyšším stupněm vývoje internetu, který zdůraznil aktivní roli uživatele při 

vytváření kulturních obsahů, souvisejícímu mimo jiné i s rozvojem elektronických sociálních 

sítí, je věnována posuzovaná bakalářská práce. 

Jejím hlavním cílem je jak popsat sociální a kulturní prostor, ve kterém se tento 

aktuální a pro nejmladší generaci digital natives typický fenomén vyskytuje, tak se popasovat 

s nebývalým množstvím soudobé literatury k tématu, a na základě kombinace obého nakonec 

definovat internetový mem jako specifickou současnou formu elektronického, internetového 

či online folkloru.

Bakalářská práce je uvedena obsáhlým a na poměry absolventských prací této úrovně 

nebývale pečlivým, dovedně strukturovaným a promyšleným teoreticko-metodologickým 

úvodem seznamujícím se základními koncepty spjatými s danou problematikou. Autorka 
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sestupným způsobem – od nejobecnějšího k nejpartikulárnějšímu – kriticky hodnotí koncepty 

kyberprostoru, definuje v neakademickém jazyce často nepřesně používané pojmy jako je 

internet či virtuální realita, zabývá se fenoménem kyberkultury (včetně historického 

vymezení jejích fází a teoretických konceptů s ní spojených) a konceptem tzv. 

kyberantropologie (do českého prostředí uvedeného antropologem Václavem Soukupem). 

Poté následují – vzhledem k tématu práce zacílenější – kapitoly věnované výzkumu 

elektronického folkloru, pro který autorka volí dle vzoru Václava Soukupa novotvar 

kyberfolkloristika, které představují jak historii bádání, tak genologii tohoto typu neorálního 

folkloru. Stranou samozřejmě nemohou zůstat ani rozličné alternativní definice memu. 

Vlastní  analytické jádro práce se pak zaměřuje na deskripci, analýzu a především na pokus o 

žánrovou charakteristiku současného internetového memu jako folklorní formy, včetně jeho 

čtyř základních “žánrů”, způsobů jeho transmise a jeho sociální a kulturní funkce, které jsou 

podle autorky v první řadě amusantní funkce, integrační funkce a fungování jako newslore, 

tedy aktualizační funkce. Závěrečné kapitoly se pak pohlížejí na memy jako na internetovou 

performanci a prezentují krátký příklad vývoje konkrétního memu s obecně laděným 

návrhem, jak pasportizovat a analyzovat tento typ kulturních obsahů.

Hlavním pozitivním aspektem bakalářské práce Taidy Djakoualnové je podle mého 

mínění především nebývale kritická práce s literaturou, v drtivé většině anglickojazyčnou a 

navíc samostatně aktivně vyhledávanou. Autorkou analyzované problematice se totiž – až na 

několik výjimek, většinou majících podobu absolventských prací – věnuje téměř výhradně 

současná (severo)americká folkloristika (ve smyslu Folkloristics); autorka tak využívá texty 

soudobých oborových autorit nejmladší generace amerických folkloristů jako je Robert G. 

Howard, Lynne McNeill,  Trevor J. Blank či Russel Frank, které se tak snaží uvést do 

českojazyčného prostředí a konfrontovat jejich přístupy s jejich evropskými protějšky, včetně 

“klasických” oborových autorit jako je Petr G. Bogatyrev. V tomto smyslu jak obohacuje a 

inovuje etnologické vědy o aktuální tématické a teoreticko-metodologické přístupy, tak 

reevaluuje folkloristiku jako relevantní disciplínu k analýze a interpretace těch 

nejaktuálnějších sociálních a kulturních fenoménů, pro které jiným antropologickým či 

etnologickým vědám chybí jak relevantní teoreticko-metodologický aparát, tak především 

tradice obsahové a žánrové analýzy textů a dalších forem expresivní kultury. Dalším 

výrazným pozitivem práce je autorčina až úporná (a do značné míry úspěšná) snaha o 

vymezení a definici zkoumaného fenoménu, který se podle ní – vedle formálních žánrových, 

funkčních a kontextuálních příznaků – vyznačuje svébytnou, do značné míry “kontrakulturní”

estetikou, specifickými jazykovými prostředky, a především nebývale sofistikovanou 



intertextuálností probíhající většinou souběžně na několika úrovních (nejen mezi jednotlivými 

memy a jejich tématickými skupinami navzájem, ale i mnoha dalšími internetovými, 

mediálními a popkulturními obsahy zároveň). Právě kombinace těchto tří základních 

charakteristik internetových memů zapříčiňuje jejich absolutní nesrozumitelnost nejen pro 

digital immigrants, ale i pro část generačně mladších digital natives, kteří postrádají 

relevantní kulturní kompetence; hlavní roli přitom hraje především neporozumění 

intertextualitě tohoto fenoménu, který vyžaduje specifické kvantum znalostí kulturních 

obsahů, ale především významů těchto obsahů získané dlouhodobým a intenzivním pobytem 

na internetu, hlavně sociálních sítích.

Z formálního hlediska práce následuje standardy současných bakalářských prací. 

Vzhledem k jejímu atraktivnímu a inovativnímu tématu by si bylo možné jistě představit práci 

o něco delší, tento potenciální deficit je ale vyvážen velkým počtem využité a kriticky 

zhodnocené literatury k tématu, která je citována úsporněji, než bývá u absolventských prací 

zvykem.

Z výše uvedených důvodů předložený text doporučuji k obhajobě (hodnocení na 

rozhraní 1–2 dle průběhu obhajoby).
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