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Petra Kučery

Kyberprostor: Nová dimenze geografie
Psytrance a informačnísítě
Petr Kučera si pro svoji magisterskou prácí zvolil

v našígeografii neobvyklé a
neprozkoumané téma, které se pokusil podchytit v jeho šířia složitosti. od prvních řádek
práce je zŤejmá fascinace diplomanta zvolenou problematikou a nesmírná interní
vůle o ieho
koncepčnípostiŽení. Pustit Se na neprobádanou půdu představuje mnohá úskalía
;e nltne
ocenit odvahu Petra Kučery vykročit do málo známých končin. Uchopení problematiky
v rozsahu' kteý Petr Kuěera zvoIi|, je však nad možnosti úplnéhoa kvalitního zvládnutí
v rámci magisterské práce. Na magisterskou práci je tak nutné pohlíŽet jako na první pokus o
vstup do problematiky studia kyberprostoru na katedře sociální geografie a regionálního
rozvoje, jako na snahu po otevření nové oblasti geografického poznání a
ýzkumu, jako na
hozenou rukavici, ke které bude nutné zaujmout stanovisko.

Kyberprostor představuje jeden z mnoha jevů a problémů,jeŽ se v posledních letech staly
součástíspolečenského dění, geografické organizace společnosti na všech měřítkových
úrovnícha ýrazně přitom modeluje i jejich percepci. Nedá se sice Ťíct, že světová geografii
razí cestu při zkoumání kyberprostoru, nicméně toto téma neopomíjía integruje je do
dosavadní sumy znalostí. Naše geografie má pak co dohánět. Jaiou váhu má Praha
v kyberprostoru a jak dalece tato pozice našeho hlavního města v kyberprostoru
ovlivňuje
rozhodování investorů nebo turistů při volbě destinace investic nebo dovolené?

Komunita |idi jež spojuje hudba a kultura ,,psytrance.. představuje příklad noých typů
sociálních vztahů i celých komunit vzntkqícíchdíky technologiím umožňujícímpřeklenorrt
v našíkaŽdodenní komunikaci a Životě ťyztcký prostor. Komunity tvořené lidmi rozmístěnými
v různých částech našíplanety představují nový fenomén odtrženíformování a udržováni
sociálních vazeb v závislosti na $'zické spolupřítomnosti. Informačnítechnologie umoŽnily
utváření nového charakteru sociálních vazeb v prostoru. Geografie musí reago vat
zásadni
adaptací stávajících konceptů reagujícíchna nové dimenze utvářející realitu našeho
každodenního života. Yždyťkomunity, ve kteýh dnes Žijí mnozi znás a zejména
těch
z mladšíchgenerací, nejsou ty za|oženéna společnémžitív jedné čtvrti nebo na závislosti
na
pracovních místech a s|uŽbách v centru dojíŽďky. Část pestrobarevné mozaiky každodenního
života trávíme přitom v různých sociálních ataké geografických kontextech.
Magisterská práce Petra Kučery nám představuje jednu ztakovýchkomunit, jejíŽ existence je
umoŽněna díky informačnímtechnologiím, které jejím příslušníkůmumožňují sdílet společné
životníhodnoty' PřestoŽe členovététo komunity jsou ve fyzickém prostoru rozmístěni ve
velkých vzdálenostech neumožňujícíchpravidelný fuzický kontakt'
lejich mentální sepětí
v rámci kyberprostoru z nicb Žároveřt dělá kompaktní celek. pravc propojení
studia
kyberprostoru a nových forem sociálně-prostorových vazeb je v ohnisku předkládané
magisterské práce.

Velmi oceňuji odvahu a cílevědomou' samostatnou koncepčnípráci explorativní povahy.
Zároveň oceňuji snahu pohlíŽet na problém z několika stran a propojit jevy a jim
odpovídajíci

L

koncepty jako jsou kyberprostor' sociální sítě, příběh, hierarchie, vazby a nódy, geografie,
a
mnohé da|ši, Zaujetí snahou o vlastní pohled a pojetí přeci jen nenechalo dostatek prostoru
pro vyhledání a podrobnější studium širšíakademické literatury věnované těmto
tématům.
Vyrovnat se s existující sumou znalostí větou ,,Zh|ed,ání článkův elektronických databázích
geografických časopisů(EBSCO, JSTR) jsem dospě|kzávěru, že tématajako
kyberprostor a
sociální sítě nepředstavují v geograÍii silné pole výzkumu.. považuji za uhybný manévr
z nedostatku času literaturu zpracovat. Zároveň si však uvědomuji nesmírnou náročnost,
kterou to představýe a jež by byla zcela jistě'uysoko nad rámec magisterské práce. Přesto
existují tituly, které by uniknout neměly, jako je například článek PGS študenta z našíkatedry
Jiřího Novobilského Postkomunistická města v krajině kyberprostoru. Sociologický časopis
2003, 39 (2), s. 255-268.

K mnoha názorttm předkládaným v magisterské práci mám připomínky a podněty, které jsem
předal diplomantovi. Jde však spíšeo zá|ežitosti diskusní povahy, které je potřeba právě
vpokračujícídiskusi dále usměrňovat a kultivovat. Magisterská práce má především
koncepčnía interpretační povahu. Pokud však diplomant můŽe pouŽit některé analytické
nástroje k podepření sých interpretací a tvtzeni, měl by tak učinit. Mám na mysli především
ponechání asociací mezi roz|oženim zapojeni obyvatel do sítív kyberprostoru a úrovní
r,1'spělosti zemí na interpretaci předloŽených map bez využltínapříklad korelace sledovaných
jevů. Pohlcení diplomanta tématem pravděpodobně vedlo k formálnímu nedostatku,
na kieý
musím upozomit. Jde o zaŤazení 16 stran s obrázky mezi strany 73 a74, Pokud jsou stránky
s obrázky zaŤazeny do textu, měly být číslovány' V obsahu se však nazývají příloha,
pak all
měly být zaŤazeny v pÍi|oze na konci. osobně bych považova| za vhodne zaŤazení v těch
kapitolách, kam patří. Vůbec navíc nerozumím systému číslováníobrázktl, protoŽe
není
postupné a ani se nevztahuje k ěíslovaníkapitol? V seznamu literatury bych pak
doporučil od
sebe oddělit tištěnéa internetové publikace'
Petr Kučera jednoznačně prokázal schopnost samostatné práce a to při zkoumání dosud
nepříliš známého terénu. Magisterskou práci Petra Kučery doporučuji k obhajobě. Navrhuji
hodnocení stupněm .......

Luděk Sýkora, 24. května 2006
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