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Slovní hodnocení: 

Význam zpracovávaného tématu kyberfeminismu, byť se tak děje „pouze“ na bakalářské úrovni, spatřuji v tom, 

že se tu nesugeruje technologie jako cosi „neutrálního“, popsatelného čistě technickými termíny Význam a dosah 

dané technologie tu vystupuje teprve skrze roli, kterou jí přisoudíme v sociální, kulturní a výrobní praxi. 

Technologie je pak zpětně schopna sociální, kulturní i průmyslové struktury zásadním způsobem proměňovat. 

Předkládaná bakalářská práce tuto možnost demonstruje právě prostřednictvím „kyberfeminismu“ – tedy na 

propojení převážně sociálních a politických otázek s prostředím „kyberprostoru“ a „sítí“. 

Autorka práce ukazuje dobrou orientaci v problematice, jak dokazuje i seznam sekundární literatury a její 

pochopení často relativně komplikovaných interdisciplinárních teorií odpovídá bakalářskému stupni studia. 

Čtivosti práce napomáhá „diachronická“ koncepce, časová linka pomáhá udržet významným způsobem 

konzistentnost výkladu. Z práce je také patrné autorčino zaujetí tématem, které však místy vedlo k formulaci příliš 

jednoznačných tvrzení, která mohla být rozvedena nebo relatizována. Hlubší analýzu postrádám např. v případě 

prohlášení spojených s kyberfeministickou platformou VNS Matrix, konkrétně toho, jak se propagovaná 

„viscerálnost“ ženského těla má projevit a fungovat ve virtuálním, digitálním „kyberprostoru“. 

Jazykově je práce zpracována relativně suverénně, nejčastější chyby jsou spojeny s užitím členů a především s 

interpunkcí (čárky ve vedlejších větách vztažných). Na několika místech práce chybí odkaz k citovanému zdroji. 

Místy se objevují překlepy a konečná redakce práce mohla být důslednější. Z českých částí práce (abstrakt a 

rozšířený abstrakt) je zjevné, že je nečetl český rodilý mluvčí. Bohužel to celkovému dojmu z práce dosti ubírá. 
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