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V	průběhu	 našich	 konzultací	 nad	 bakalářskou	 prací	 záhy	 vyšlo	 najevo	 jisté	 rozpolcení,	 se	 kterým	
Andreas	 Gajdošík	 dlouhodobě	 zápasil.	 Na	 jedné	 straně	 ho	 dlouhodobě	 láká	 analytické	 zkoumání	
přenosu	informace	mezi	několika	typy	nosičů	vyžadujícími	odlišné	formy	recepce,	jako	je	interaktivní	
web	 nebo	 galerijní	 artefakt;	 tento	 směr	 úvah	 s	sebou	 nese	 filosofické	 otázky	 týkající	 se	 ontologie	
uměleckého	 díla,	 vztahu	 jednoho	 a	mnohosti,	 originálu	 a	 kopie.	 Druhý	 směr	 uvažování	 tvoří	 spíše	
sociologický	zájem	zaměřený	na	obsah	šířených	informací	a	jejich	společenské	pozadí	a	dopad.	Jako	
konkrétní	 podnět	 posloužila	 aktuální	 erupce	 nenávisti	 v	české	 společnosti	 spojená	 s	tzv.	 migrační	
krizí.	 Volným	 průsečíkem	 těchto	 dvou	 rovin	 je	 zájem	 o	 sledování	 činnosti	 jednotlivých	 uživatelů	
sociálních	sítí	a	její	další	rekontextualizaci.	

Při	 konzultacích	 jsme	 došli	 k	závěru,	 že	 je	 potřeba	 ujasnit	 si,	 který	 okruh	 problémů	 je	 tím	
zásadním,	a	podřídit	tomu	ostatní	aspekty	práce.	Toto	rozhodnutí	nebylo	nijak	jednoduché:	po	větší	
část	letního	semestru	se	Gajdošík	věnoval	konstruování	jakéhosi	sebereferenčního	datového	okruhu,	
zahrnujícího	 galerijní	 objekt,	 jeho	 prezentaci	 na	 webu	 a	 imitaci	 serveru.	 Přestože	 se	 tato	 varianta	
vyvíjela	 slibně,	 autor	 s	ní	 nebyl	 spokojený,	 a	 proto	 nakonec	 zvolil	 zcela	 jiné	 řešení.	 Výsledek,	 který	
obhajuje	 jako	 svou	 bakalářskou	 práci,	 představuje	 na	 první	 pohled	 až	 neočekávaně	 přímočarou	
intervenci	do	prostředí	 sociálních	 sítí.	Analytická	 rovina	se	 zdá	být	upozaděna	ve	prospěch	křiklavé	
prezentace	nenávistných	obsahů,	jež	dnes	virtuální	prostor	zaplavují.	Přesto	se	domnívám,	že	právě	
analýza	mechanismů	šíření	a	 rámování	výpovědí	utvářejících	veřejné	mínění	 tvoří	hlavní	 smysl	 této	
práce.	

Projekt,	který	působí	ve	virtuálním	prostředí	pod	krycím	jménem	„Národní	liga“	koncentruje	
nejaktivnější	komentátorky	a	komentátory	veřejně	přístupných	islamofobních	skupin	na	Facebooku	a	
umožňuje	seznámit	se	s	jejich	aktivitou.	Dokumentuje	četnost	komentářů	a	oblíbená	slova,	poskytuje	
přehled	 nedávné	 aktivity,	 zachycuje	 míru	 vytrvalosti	 jednotlivých	 osob	 v	komentování.	 Faktický	 a	
ideový	kontext	těchto	virtuálních	debat	či	spíše	výkřiků	je	přitom	potlačen:	mnohdy	z	prezentovaných	
komentářů	 ani	 nevyčteme,	 k	jakým	 událostem	 či	 názorům	 se	 vlastně	 vztahují.	 Místo	 toho	 se	 do	
ohniska	našeho	pohledu	dostává	základní	princip,	kterým	se	řídí	aktivita	uživatelů	sociálních	sítí:	boj	o	
pozornost,	 kvantitativní	 navyšování	 vlastní	 viditelnosti.	 Mezi	 nejčilejšími	 komentátorkami	 a	
komentátory	 nenacházíme	 žádné	 mediálně	 známé	 představitelé	 české	 xenofobní	 scény;	 jejich	
výpovědi	nemají	žádný	informační	ani	 ideový	přínos.	Nenacházíme	zde	nic	jiného,	než	úsilí	o	získání	
co	 nejvyššího	 skóre	 v	rámci	 ekonomie	 pozornosti.	 „Národní	 liga“	 to	 potrhuje	 tím,	 že	 zviditelňují	
nejaktivnější	 uživatelé	 a	 vedle	nich	naopak	 „odpadlíky“,	 kteří	 se	po	 krátkém	vzplanutí	 odmlčeli;	 na	
dominanci	 logiky	 soutěže	 poukazují	 také	 fiktivní	 ceny	 pro	 přední	 vlastence.	 Hořečnatým	 vršením	
zástupných	komentářů	si	uživatelé	sociálních	sítí	zvyšují	veřejné	povědomí	jak	o	sobě	samotných,	tak	
i	 o	 „věci“,	 kterou	 prosazují.	 Děsivé	 je	 uvědomit	 si,	 že	 tato	 aktivita	 nezůstává	 pouze	 ve	 virtuálním	
prostředí,	ale	ve	svém	dopadu	formuje	samotnou	sociální	realitu.	

Důležitou	 otázkou,	 kterou	 práce	 otevírá,	 je	 etická	 a	 právní	 přípustnost	 zviditelňování	
konkrétních	 osob	 na	 základě	 jejich	 politického	 stanoviska.	 Nevytváří	 se	 tak	 seznám	 terčů	 pro	
případnou	perzekuci,	jak	se	paranoidně	táží	někteří	protagonisté	ve	svých	reakcích?	Nepřipomíná	tak	
Národní	liga	do	jisté	míry	White	Media,	která	zveřejňují	profily	„sluníčkářů“	a	„neomarxistů“	i	s	jejich	
soukromými	kontakty?	Gajdošík	zdůrazňuje	v	doprovodném	textu,	že	stránka	neobsahuje	nic,	co	by	
jednotliví	aktéři	o	sobě	sami	nezveřejnili	svými	vstupy	do	otevřených	diskusních	skupin.	Podstatnější,	



než	obhajovat	 legitimnost	 takovýchto	seznamů,	mi	ale	připadá	příspěvek,	který	 tato	 rovina	přidává	
k	reflexi	 mechanismů	 sociálních	 médií.	 Ukazuje	 totiž	 rozpor	 v	psychologii	 komentátorek	 a	
komentátorů:	Usilují	o	co	největší	sledovanost	a	zároveň	nechtějí	být	sledování.	Hořečnatě	se	snaží	
zviditelnit	nějaké	veřejné	stanovisko,	ale	současně	se	za	něj	bojí	nést	osobní	zodpovědnost	ve	svých	
soukromých	životech.	Začlenění	do	Národní	ligy	dotahuje	soutěž	o	viditelnost	do	logického	závěru,	a	
vytváří	tak	situaci,	kdy	účastníci	začínají	reflektovat	stinné	stránky	této	soutěže.	

Technologické	 a	 formální	 řešení	 práce	 považuji	 za	 adekvátně	 zvolené	 –	 včetně	 pokleslé	
estetiky	 webu	 odrážející	 vkusové	 zvláštnosti	 národovců.	 Pro	 další	 posouzení	 úspěšnosti	 projektu	
bude	hrát	zásadní	roli	odezva,	kterou	intervence	získá	ve	virtuálním	prostoru.	Za	nejproblematičtější	
otázku	 v	tuto	 chvíli	 považuji	 vymezení	 cílového	 publika	 projektu	 a	 kýženého	 dopadu	 na	 toto	
publikum.	Míří	práce	především	mezi	samotné	xenofoby	s	cílem	nastavit	jim	zrcadlo?	Pokud	ano,	pak	
tím,	co	začnou	reflektovat,	patrně	budou	mechanismy	sociálních	médií,	ale	nikoliv	východiska	jejich	
politického	 přesvědčení.	 Je	 práce	 určena	 odpůrcům	 xenofobie?	 Ti	 se	 ale	 z	ní	 nedozví	 nic,	 co	 by	 už	
nevěděli.	 Nejnadějnější	 se	 mi	 jeví	 třetí	 možnost:	 práce	 je	 určena	 těm,	 kdo	 chce	 lépe	 porozumět	
samotným	principům	vytváření	veřejného	mínění	prostřednictvím	sociálních	sítí.		
	
Otázky	k	rozpravě:	
Které	aspekty	dělají	z	této	práce	umělecké	dílo?	
Liší	se	nějak	cílová	skupina	projektu	„Národní	liga“	od	cílové	skupiny	projektu	„GRID“?	
	
Závěrečné	hodnocení:	Práci	doporučuji	k	obhajobě.	
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